
CÃ\1>mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:28- PÃjgina 1 de 7 

-----------·····--··---···----.............. -........... A_N_N AJ1! ~---------- ------ -·---·--·--- ·-···-----·------: 
DA 

CAMARA DOS. SRS. DEPUTADOS 
DO 

I~1.I~El~IO DO BRAZII~ 

--~--~--~---

:PRIMEIRA SESSÃO ORÍHNARIA DA DECIMA NONA LEGISLATURA 

DE 20 DE l\IAIO A '19 DE JUNHO DE t88a 

VOLUlU:E I~-

RIO DE .JANEIRO 

. I ?li P n l~ N S A N A C I O N A L 
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Dos factos mais imDHrtante3 oeeHrridHs nuiDtte a Drimeira_ sessãB Brflinaria lla 
camara-d~ 

(19a Legislatura) 

Na Sessão Imperial de cnc~rramento da sessão e:ttraordiBaria, convocacla. por decreto 
n. 9270 de 3 de Setembro de 1884, e d~ abertura da f a. sessão da fUa. legialatura em 20 de Maio 
de i885, sob a presidencia do Sr. Barão de Cotegipe, Sua Magestade o Imperador leu a seguinte 

FALLA 

Augustos e Dignissimos Senhores Repres-.ntantes da Nação. 
A 1·~nnião da Asscmbléa. Geral. despertando fundada., esperanças, é sempre p:tra Mim objecto 

do m:-.is vivo prazer. . 
Minha muito amadn. e prczadll F ilha a Prin,~ez:'l. lmperi:~l c o C·.•nrle d"Ell. Meu muito amado 

e prez;:~.do Genro, regt·essaram com felicidade da. viag-em ·-1ue fizel'am a algum:-1s provindas 
do sul.· · · 

DLwtnte o periodo da s~ssão extraordin"lria niio foi pnrtUJ·baJa n trmquillidad.e public~; e 
continuam s : m alteração ns rela~ões cntr.3 o Imperio e as out:-as n:1ç<3es. 

As condições sani tarias permanecem satisfactorias, t'mdtl-se ap•'na:; d; lamentat• alguns 
cas'J::: fa.taes d0 febt·e amarella occorridos na córte, e recentcm ,·nl~ na. Bahia. 

Nosso estado fina.ncei1·o, aggt·ava :o pelo notavi3l decr<'lscimnnto da. ren [;, publica no corrente 
exet·cicio, reclama voss!l. p:~.rti,:ular attençã'J. Convem quo decr.~tci~ medi las efficazes para con
seguir o equilibrio entre a renda e a despcza do Estado. 

A extincç:io gradual da esct·avidão, assumpto especial da !':eS!;ão c~traordimria, deve con
tinuar a merr~ccr-;os n. maior ,-:olicittt:lfl. Essa questã '• que S" prende ao;; mais a1t•.•s int -resses 
do B:-azil, exige uu1a. solução 'iue tran,luillise a. nossa la\'Om'.L. Co:tfio-a, pois, à voss:a sab-~doria 
c pat t·ioLismo. 

Pendem de vossa decisüo divers'~S proposta<; do Governo~ gue examinareis, dando prefere·ncia 
:is (1uo sabsfizerem intet·es.~es importantes do 1\stado,-:senu(ccr·~Scimo J,t despen--p-ublie::t, que é 
impossivel h~je augmentat·. 

Augustos e D:gnissiruos Senhores l~:~prcsentantes da N:tção. 
E;;pero que a :v~toal se-:eão da Assembl6a Geral se1·it fcc11nu:l. em Lencficios p:tra a uossJ. 

p!ttt·ia. 
Est1 oncet-rada n se:::são cxtrao:·dinn.ria e aberta. a 1:l ~essão ela 1Çlo legislatura. 

-
D. PEDRO li, 1:\TPERAD0:1 co-xs-rrTuc:o~ur. E DEFE:s-i:)n PErtPETt:o no nRAZIL 

Foram eleitos: Gm sessão de 25. p1ra a commiss:ro d•J r~s._,ostao :i F(tlh d-:l Throno os Sr·.: Ç) 
1\fartim Francisco por ...............•.... ~ •. '...... . .. 54 votos 
.1oaquim Tavares. :. •.. .--............................... 51 )) 
tlaciet ... · .... · ...... : • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . G2 » 
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__ 4 HISTORICO 
-

·::::::::::::::::;:::::========================~==========·=-======~======~==~ -- -
ELEIÇÃO DA ;\lESA E D.\.S Cü;\I~!!:3!:ÕES 

Na sc::.;são ·:e 21 procedeu-se ú clei\ão d:1 ·mesa, cujo resultado !oi : 

Prcsidcnt:: (102 ccduhs_1• 

l'ran}dln Dor1a .................. ~ ..•...........•..... 
Andrade -Figueira ................ :;::. ....•............. 
~ilva ji~fr~ ................................•......... 
.Vll<U •c- \.lv •>.Lov CUV• • • , , , , , , 0 o , 0 • , , , , , 0 o , , , , , 0 , , , , • , , , , 

Eru branco ....•....•...•...........•....•......•..... 

Gi vol:o!i 
43 » 

:1. » 
... ,, 
G ., 

102 

Não tendo obtido maiuria absoluta o SI.". Fr:1-nklin Doria.,=proc·:deu-se ~ novo escr·utinio entre 
os dous mais votados. 

Foram rocebiJ<1s •1 00 cedulas: 

.Franl;:En Doria ..... .. .........•. . ...........•........ 
Andrade Filo! 11cira. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• 

·Em brnnco ................ ....................... , .. . 

1° Vice-PresLientc (99 cednlas) 

P adua Fleut·y ...•....•. . ........................... ... 
':H. ,, n :11 
.u ... a.uvv ... L "'" ,,. ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • 

Antonio Prado.. . . . • . . . . . • .....•.......... · ........ . 
Fernandes de Olh·eira ......••.•...• . ...•..... . ..••... . 
Em br~nco ................... ... .................... . 

5:"l votos 
•13 D 

7 » 

100 

•18 votos 
. _A_ 

-x-.o " 

1 » 
1 ~ 
5 l> 

Não tendo obtido maioria absoluta o Sr. PaJu(l._Fleury, praced·JU·se a novo oscrutinio entre 
os dous mais votado3. 

Foram recebidas 100 cedulas: 

Padun. Fletlr:,.~ ........... .... , .... . . . ... ... .......... -. 
!vianocl Portella ... . ..........•........ . ......•....... 
Em br.1nco .. . . •.... . •...... ..... ... ....... ...... ..... 

2o Vice·Pre;idenle (lOO ccd1lhs) 

rviaci el ..•.................•.......................•.. 
Antonio Prado ..• . ...................•... . ........... 
H.oJrig.> Silva ....... . . . ...... .. ........ . . .. ........... --.. 
Ern branco . . .... : ........••....•.........• . •......... 

:3•1 \'ice-Pl·esident·) (\l7 cedub.sj 

A.ln1oid:J. O li \'ei:·a •..••.. . ••..•.••.. . . •.. ••.•.•... •...• 
B:11'ilo d.o Guahy .•. · . . ...........•.... · •.. .•......• . :-.... 
Bezcrr<l. C3nvalcanti .•........•• . .• .. ..•.... . •......... 
.Araujo Pinho ... . ....•... ~ .........•.. . ..• ... . . ... . .. 
R· r·;" n (!, T .An-.nlnin• • • • • • 

13ezei.'r:.l. de i\Ienezes .........•.. . •..•...•.. • .. . ...... . . 

51 YOlOS 
4:3 >.~ 

(j ~ 

10'J 

:1;) votos 
4:3 )) 

1 » 
1 ).~ 

iOO 

4~ votos 
"14 ., 
2 ~ 
1 » 

. ·I 'j) 

1 » 

~.!7 }) 

Não tendo obtido maioria absoluta o Sr. Almeida Oliveirai pí·ocecleu-s':l a. novo. e-;crutinio entre 
os dous mais votados. · 

Foram recebidas :)9 ce!lulas : 

... ~ltnoLln. Oliveira .. ................. ~ ................. . 52 votos 
Barão ào OualJy . ...... , . .... ...... .. . .......... . lio .. .. .. 

E rn branc':.i .. • ... . •. . .•. : . • • . ..••....•.•..•....... . .... 
.:!:J >> 
4 » 
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::::::::::::::::::=:=::==:======I=J=I~=~T==O=R~IC~_c_)_~_·-···_--·~-=~:-=·-=·-~-~============~------0-~-----·---
111 :::cC"rct~rio (fJ7 cednlus) 

Aflonso Cei-o Juniot; ..•. : •......•..•.....••..•...•.... 
l,I:iê-Do,vcll .......•. • .•.... , ...•..•............•..•. . 
Leitão d:J. Cunha •.••....•......••.......••........•..• 

2n .~aercb.rio (8'1 ccdnlr-.s) 

c~u·los Peixoto t) .... . ........... . ................... . 
v H 1 · · v a n:t.t1Ltes ••.••••••• ••• .•••••••• • · ......... . .. . ......... . 
Henrique l'viarques .. ....•• •• ..•••...••..•..•.......•.•• 
Itibeiro da Lu ;r, • ••••• • •• • •••••••• • ••••••••••••••••••••• 

51 votos 
45 )) 

1 » 

9i 

42 votos 
40 » 
1 » 
1 » 

·s4 )) 
_ __ Não tc!ldo obtido maioria absoluta õ Sr. Carlos Peixoto, procedeu-se a novo escrutinio ontrc 

os dous nf:iis-võtn-dos-. -----··· · · ·· ·· , . 

Fornm rccebid~ts 98 ccclulas: 
Val!a(lares ..................... t •••• , •• •.• • ••••• ~ •••• ". 

Carlos Peixoto •.•.•............••..............•...•. · 
En1 branco ...• , •..• ,., .....•.•.........•.....•....... 

3• e '1° sGCi·et::trios (100 ceúuhs) 

Costa Rodrig nes •.•...•.....••..•••.••.•...•..•.••.. •• • 
.Joüo Dantas Filho ......................... ... • .. ....• 
BozH.mn.t ••• •.•••..• • •••••••••.••••••••.•. .. •• • ••••.•• 
B. cb 1\lcndonça. Sob!'inho ............•..•.....•....... 
At·anj•> Pinho •............ . ....... . .......... . ......• 
fern:mdcs tle O li ''eiz·a ... · ....... . ...... , .............• 
J . '') , os c L· 0111 peu . .• ... ..... .. .• .. ........... .. ........... 
Alfre:lo C!1~vcs ... _ .. ..... . •...• . .....•..•...... . ....• 
Olympio de Campos . . ...............•....•..... . .•.. , . 
.Accioli Franco ..... • .. . ....... . ...... . . ........ .• . ... 

O Sn.. FnA::\KLt:'\ D. RL\, c1epoi,;; cb [l.SSnmit• a presiJonci::t, disse: 

5:3 voto:; 
43 » 

:3 » 

53 Yotcs 
5:~ )) 
.L!3 )) 
4:~ )) 
t )) 
1 » 
1 )) 
1 » 
1 )) 
i )) 

200 

« Scnhoros~ clcv:t.nclo·mo i c::tdeir:l. de pt·esidente dcsh Augusta C:tt'!.1ar•n., a crunl me prezo 
de portcncct· des(t\:i algt~ns :tnnos, ac:dx1 cs de couceucr-mc a honra ma.!s insig-ne '1 ue de vôs de
pende, c 'luo ,·. t:1o c~pontanca tp.w.nto imm1•recicb. 

«. J:í. Yos dovia et~ ttmil::t gratidii:o pot· testemunhos r .·pt) tidos d:• .-os:;:.;. c:)nfi:HlÇ[-.;·e sympathia; 
e a cli."Lincção que de vós rcccb::> ag,·n;\ ·~:lC:tt·ecc tlc t:ll mo lo o mcn rcconhccim··nto. qtD não sei 
como e::t)l'imil-o . 

(( IleHc dotuin:;ch, to:no j:ossC' dcsla c rdeir•a, C[IW. lPh n>."SO voto, mai-: de unm vez en provi
sorin.m0atc O('CtlJ::lra; c :lS ' tm não faç' mais do •1nc obed.~c,~l' à vos..;a C3colha, fiel ao ~entia•cnt·) 
da núis (it·me e pt•ofn nd;:~. dcc1ic :ção poliL:ca.. 

~< :::cnhoi'e.s, sou inYe'Lido Jo Clllinon.te c~.rg-o que hoiwrstcs por b:'m conferir-me, no come
çw uma scssfio le.~islativ:L dut•:tnte a qual vos c~be t·:i dclib•-rar :.1cer,~a do;; mais gr::wes assu.mptos 
como os que hontcrn ~ falia do Lhrono rccommendou n.o vosso p:ltt·iotismo c 8ab~doria. 

« Entt•e elle;; avulta o conc0l'llen to <i. emancipa,; rro grad: :al e pt·ng-rcssiva do elemento sr.n•il; 
um. tlos proulctllas, co1uO sabcis, de que mais ~c pt·eoccnpa o :tctual g-:.biuetc de accôt·do com a 
yontade d:r na(;ão, e que no s rJ u conc.'} itO, '-'Xpt·esso perante vó"! n:"ío é unw. quest::í.o de partido 
m::~s uma questão :-::ocial, pat':l cuj~ solllÇ<tO o pat·b.mento bt•azileiro te1·á. de combinar todos os Eens 
esforços o alvitro~. 

<< O projcclo qnc a esle respeito vos foi ultim:uncnt~ apresentado pot· purt~~ do governo, e 
do qu:ü tive a honrn. dn ser um dos sig-nal-lrics, est:i. prcs;es a o!fcrocer-;.;o :i vuss:1. consideração. 

« Na dcl'i~<i'o dcst;·! transcendente assumpto o de todos os m~is em que houverdes de entc~ndcr, 
estou convencido de que, eiosos drt nignid:tde elo YO"SO mandato c tla gTa1:doza da tribnna 11arla
mcntar, continuareis a coneorrcr cfficazm()nt') pan.l. o pro;;Tc;;:so da noss~ patria. 

« Pc!:l. minha parte, ll::l direcção dos nos.- os trabalhos, dn.r-me-hci por mu:to feliz, si, aj1.1-
d~do pcb Yo:~s:~ complacente cooperação, puder d8scmp~nhar-me dos a.rduos cleYer~s que me 
impõe o poslo em que vos scrvi'i tes collocar-me. >> 
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ti lllSTORICO ·---

ELEIÇÃO DAS C0:.'\1:\IlS~ÕES 

Na s~~~ão de 25 foi eleita :1 commissão de re~posta à falia do throno ; na de 26 as de consti
tuic:ão e podet·es e o:·çamento ; na. de 2i a<; ele contas e marinha e guerra c em seguiJa for.11n 
nomeadas as clcmais commissõc:, de accôrdo com o art. 49 do Regimento. 

Co;Hmiss ío r.lc l'eszl:Jst t cl /Hlla rl'J tlu·ono (103 cedulas, 4 em branco) 

l\Lrti1~1 Fr.mcisco .........................•..... 
J on<r uuu Ta varos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... · .. . 
l\Iacicl.., ....... . ............. , .... • ........... 
G•)tnes tle Castro ...... . ...................•..... 
Costa Pereit'él ..............•. . ....•...........•.. 
Dunrte de Azr~veJo ..• . ..........•....•...•..•...• 

Obllvera.m 1 voto os St·:>. : 
Lacet·Ja \VCI·neck. 
Castriot.o. 
Ma.c-DJwdl. 

Antonio Pinto. 
Rod:-i_gues Alves. 

) . . 

(L) 
(L) 
(L} 
(G) 
(C) 
(.C) 

5·~ votos 
54 )) 

52 )) 

:)8 )) ., . ...... :; )) 

36 ~ 

Com;ni.o.;são de con.~titui~.·tio c 2Jodel·es (i05 cedulas) 

Carlos Affoni.iO, (LJ 
Zan1a .•. .......•................•.. . .....•..... (L) 
Leopoldo de Bulhõe~ ..... . ... . .. . ....• . .......... 

/ F. Be:liF..tl'iO ............ . ... .. : .. ... .. ........... . 
(L) 
(CJ 

Coelho de Almeida .............................. . (C) 
Diogo d0 Vasconcellos ....•..........•............ (C) 
Chagas .......... . ..•.. . .................. .. ... 
Alfr~do Chaves .................. ... ..... .. .... . 
A .. de Siqu(.)Ít'a .• _. _ .... . ... . ..•..... .. ......... .. 
Soares . .... .... . .... · ..•.. .. ....... . ............ 

Commissa:o ele orçameí'z.to (i04 ce !nlas) 

votos J 

5i votos 
57 .. 
57 )) 

44 )) 

44. )) 

44 )): 

1 )) 

1 ., 
i » 
i )) 

Lonrenço de Albnqu8rque... . • . . . . . . (L l 
A. de Siqueira..................... p)) 
Carneiro d:~ Rocha. . . . . • . . . . . . . . . . . . ()>) 
Bezerra Cavalcanti n............... ( >>) 
Bez•'rra. de Menf'IZ(!S . . . . . . . . . . . . . . . . (>>) 
Vlys;;e~ Vianna.............. . . . • . . (>)) 
P a.lua Fl0ury.............. . ....... (») 

67 Franci•co Sod1·é .......... . .. . .... .. 

~!~\·es _de Araujo .................... ())) 
l:tgtt8,ra. .... . .. . .. . ........ .... . .. . (C) 
Henriqucs. .... . . ... .. . . ........ .. .. (».1 
B<tt·ão do Gnahy . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . (>>) 
Du~<rle d"' Azevedo.. . . . . . . . . . . . . . . . • (>>.1 
Coelho d'' Almeida.................. (>)) 
A. Pr:rin ................. ... . . .... (>)) 
Costa P·~reir;-.. ....... .. ; ....... .. ... (>>) 
. Jonqui :n Tavares ............... . .. . (L) 
Si}:n. 1\f., fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . (») 

()(j lldefon:;o d Araujo ................ . 
5(1 Casl·~llo Br<Lnco ... . ... ..... .... . . .. . 
55 Coelho Campos .•. . .•.. : •.•• ..••..•. 
55 \ :\Ia ia .. . .......... . ............... . 
5-l 13:~:-t•os Cobr·a ... .. . .. .... . ... . .•... . 
::>:3 [{odrigues :\1\'es . .. . ............... . 
53 Alfr,;do Chaves . ..... . .. . ... ... .. . . . 
-W ·~- lama . . . .... . ....... . ........ : . . . . 
"1G ).lnc-Dow~ll . .. . . . ... .... . . ..... . . . 
;~ ti ~l::~e.ida. ?li.vei.I·a ... ... ..... .. . · .. . . . 
1 Al.nt o C.m111ha .. ..... . ....•..•. • . •. 
A:" I ~ . p· "l'} I r. ;Hon~lO l~lto ...... . ..•.... .• •.•.•. 
4o I Dtas Can1Cll'O •. •.•..• • ••••• .• •••••• 
13 ,....l'U '1 • - I v ~ . . . . ..... .. .................. . 
3J 1 Carlos Affonso ..... . ....... . ... . ... . 
3l i l . Ponido .. •... .. . .... ... . ....... . 

Coútmi•stTO rl.• c.·:.H !as (lGO celnl:'l.'-) 

1 .J nvonc io .Alycs . .. ... .... .... ... ; . ......... .. . (L) 5l r o to ' 
2 Castel!o B1·anco . ........ .. ... . . . ........ .. ... . (>>) ;)i · )) 

:3 Ivbsearenhas ...... ..... . .. . ................ . . (>)) -, ::J, » 
4 Salg~r:lo ... • ....•• . ..•.• •• . ..• -.. :.c·;: ••••••••••• ' "' . 
5 ll1ot·oira. Brandão . .. . ........ ~ ..••........ . : . . 
(' . . d ·:-::. 
J Sig1sn1un o • . ~ · · · . . . ... .-. :- ~ .. . .. , ...... .• . .. ... 

(>)) ;)1 )) 

( >)) ;)I ;) 

(») 01 )) 

(U I.!IJ~ral, ~C) c.nllSU!'I':ltlor. 

: (') l'tl !in o ohl.~·,·o tli :p~n~l, ~o:l'lo snl! >lili!Í ·l.o p:Jlo ::: a· . Fs·.\llci;,t~O ~ullré. 

votos 

(L) 32 
(») 22 ., 

<> 
2 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
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--------·---·-----------J.JIIu..h.:::l.~·.L.r.J..ot.ta~r ..... c ..... (}~.. ________ ·_· __ . __ .... --.- -- ·· -7-- :-· 

7 D3metrio Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (») 
8 Satyr:> Dias.................................. (>>) 
9 Schutet.· •.. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ("') 

Alfredo Chaves ..............•......... :...... (C; 
Leitão da Cunhn.............................. (>>) 
Soares........... . ... ... . . .. . . .. i.,\ 
Delfino Cintra................................ (>>J 
Gonçalves Ferreira . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (») 
Dias Carneiro.. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (») ,... . - ~ 

~1ym~10 ae ~arnpos.. . .... . ......... ...... .... ~») 

Carneiro da Cunha.......... . ......... . . . .. . (») 
Araujo Pinho . . ...... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (>>) 
Cruz . . ..... · .......... . .. . .............. ··· . • . . ( ») 

?)f ~ 

51 » . 
51 )) 

,13 » 
4'"' .) » 
4:~ ~~ 

4:~ 7> 

4·~. )) 

42 » 
4~ )) 

41 » 
41 )) 

3 )) 

Dio_!:ro de Vasconcellos, Coelho e Campos, Castrioto, Cunha Leitão, Costa Pereira, Accioli. 
Franco, 1 voto cada um. 

Em branco 6. 

Commi~s:To de marinha c guerra (101 cedulas) -~ .. 

Diana . ...............•.....••.•••..•..•. · ....• ~.. (L) 
Atit·i:~no Pimentel.......... . .............. .. ... (>>) 
Can:lido dr; Oliveira..... . ....... . ......... .. .... {>>) 

5:> yotos 
55 )) 
55 )) 

~\rntt.JO Goes................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (C; 
Ca.c;trioto ....•.....•..•......• ·. · · · ·. • ·. · .. . ·.. (:») 
Roirigo Silva.......................... . ....... (») 

44 )) 
4:3 » 
4:3 » 

Gomes de Cast1·o, Du:1r~e de A~cvelo, Martim Franci~co, Rodrigues Alves e Mafra. 1 voto 
cada um. 

Em branco 2 .. 

Fa:;encla 

Prisco Paraizo (liberal). 
Viann·• Vaz (idem). 
lldefiJnso de Araujo (idem). 

Pensües e ordenados 

Augusto Fieury (libe:·a.l). 
.T n:j'n J.>,>nirln fi;IPm I 

lldef<Jnso de. Àraojo. (idem). 

Justiça civil 

Francisco Sodré (libJral). 
Maciel (idem). 
Sigismun lo (idem). 

lttstiça c;·iminal .. 

Maft•a (liberal). 
Pad11n. F' leu :·y (idem) . 
H.itisb:>na (idem). 

Di1)lomacia 

França. Carvalh~ (liberal). 
Dom~trio (irlem). 
Joaquim Pedro (idem). 

1ls~cmul!as provinciac$ 

Carneiro da Rocha (libet·al). 
Candido de Olivuit·a (idem). 
Aristides Spinola (idem). 

C .. 
anza,·a.~ ·munzCIJktes 

Jo~ó Ma.r\anno (lib~raly. 
~ai gado (id .-~m). 
1\lontn.ndon (idd111). 

Felic.io dos S:intos (liberal). 
Miguel Castro (idem); 
Leopollo Cunha (idem). 

.I .. J 
~•!) <wlLL LL' '"·' 1/lt/L,,.:i c.; VU~ 'J"C:S 

Antonio Carlos (liberal). 
Sinimbti. Juuior (idem). 
\i, • ·1 A· "\~nUA 'A ,\ 

' •"- - .... .., , ...... ~ .... ,. 
Estatisticlt, col&nisaçcro, catec.ltese, etc. 

Vianna V:lz (libet·al). 
Ribeiro de Menezes (idem). 
l\Iares Guia (idem). 

Insti'Hcçao z:mbliw 
Almeida Oliveira (liueral). 
Joaqu:m Pedro (idem). 
Schu tcl (idem). 

Obras pttbZica$ 
Leopoldo Cunha (liberal). 
José Pompeu (idem). 
Calitcllo Branco (idem) . 

Sa~tde publica . '. ,.. . ... ,u~::~.,.,-v. \ llV\R<ll). 

Masc 1renha.,;; (idem). 
Felicio dos Santos (i !em). 

.Negocio~ ecclesiasticos 
Ahneid:l. Olivelra. (liberal). · 
.O.!ympio Campos (conservador). 
·nantas Góes (liberal). 

.. Redacçtío de leis 
Bulhõ~s Jnrdirn (liberal). 
S:t tyt·o Dias (idem). 
ltaqui (idem). 
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.. VICTOR IIUGO 

O Sn. liLmTDI Flu::-icrsco Dn sessão de 23 de l\Iai.o di5se: 

Sr. presidcnt·~. d.)us grandes nomes qua.si que preencl1em com :1. SU(l. nomead~1. o seculo que 
vai find;lJ", Pdm"iL'O. o· ,<rr •nde g"'lcrt·eiro q1.1c, toh•ez inscient'"''Cnte, poc;scou pelos campos do 
batalha dn Europa [1. Ut1ll<'teir:t d:.liberda.fe~ ni"'r.:Jn.nolü os preconceitos, uestrnindo os priYilegio.3 
e eollocando todos os homens em posição igual p·:;n.nte a lei_. Esse foi-se ; terminou a. sua car
reim. ro:-conheccndo ue :t~ grandes glol'ius do guerreiro h:vdu.m t:1lyoz sido ecl )sadas elos 
grandes erros do :.1. uumstr:t or. 

Um outro nome, porém, \'Cio quasi até aos confins do se~ulo, c rom este havia começado. 
Este, poeta lyr~co de Ü3•,:ado :1lêance, :-omancist:: que ~as suas obras reuniu mui t::l vez a ;; pai
xõ~:s, com os pr1mores alt1sonos da epopca.; esse, qne m•us t.:trdc no parlamento e;:posava sempre 
a caus:1 dos desg1·açados c dirigia as suas not:wcis epístolas ás tastas coroadas para roubat• no 
patilmlo ;1, sua.1~rPza e que mnis tarde en~on_trou a. desculp~ parn. os ct:ir::es da communa, 110 seu 

-- -monumental ch~curso em faxor da. ammst1:1, na Ignor.me.ta. d,ts mnlt:dues, e l:tnçn.ndo em rosto 
aos communistas o incenlio e as rL:inas -da capitaldo nillíldo:-figut·~'a- um commuli!sta <-Yiie-:re:s:.:---- 
pondia á sua vigoras~ apcstl·ophe as sign.ificath·as pala.vras ~ c:;u não sabi~ »; ~ns~na~o assim 
a.os governos que a 1nst1·ucção uo po\·o e o sett pruncu·o dever, ess l v mo ate nus e acaba. de 
cerrar os olhos a. luz do d1a, par.:1. vh·er eternamente na memona do CnivC'r.;;o. 

O sentimento ele prof·1nda. mago.\ que i nvale o cora;:ão de todos os homens, ele todos cs admi~ 
r::dol'eS desse grande talento (muitos apoirlflos), de todos o;; respeita-dores desse generoso cora
~;ro (tJwitos t<]joitt,lêJs), este sentimento n.io pci.le deh·ar d~ i111a.1i. a G.un:1ra do::. St·s. Deputados, 
(?nt~ito vem., npoia!los), de dornin·ü-a dr.! fô:·ma. t'1.!, que ella manifest-J o seu p2zar pela morte 
desse grande homem. (.!poiados .) 

O S!'l. BEzEniu DE ?.IEXEZ ES :- E r::. eid.1d:,'to do mcrndo. 
O SR. l\!Ar.TDl F1u:-;cr-=r:o :-Victor Hugo, intelligencia vigorosa, que aos i9 a.nnos csqrevia 

esse granel~> monumento- .N oventct e o·cs- on:ic e1Le reune à altut'J. da cpop ia o;; primores do 
romance; Vic~or Hugo, essa intGlligencia ncima de '"fa::tlqnor outra, que se manifestava aos SO 
anllos em To i'qtte,iwcla, vi v o pr.)testo con .r a a in t'Jlcranci::~.:-religiosa, Victor Hugo, finalmente, 
notavel ·no verso, 1w romance, na politica (ínt-titos apoiado-~), qnando assombrava o mundo, no 
senado francez. com a sua elo,1uen.cia mascub. e s: ntimentos generosos, merece, sem duvida, 
uma homenagem d::~. Camara dos Srs. Deputados da na1;ão brazilcira. (Jl ui tos apo!'aclos, 11Wito 
bem.) 

Creio q1:e, sem divcrgencia de opiniões ..• 

O Srt. M.\c-DowET.L :-Não alJOi::tdo . 
O Sr... }.L\RTr:.r FnAxcrsco :- Ct·eio qu~. ~em clivergcncia de opiniue ' ~respeito das mani

fe~tações do tall'nto c das vit·J neles d""S" not:tn~ l ~: i (ladão de t odo o mu ndo, que se enctwreg-o u de 
~Cl' a manifest:tção viva de todos os s:~ntimento~ gcne:-u:os, corrcsponlo ao pensamento d:L Camara. 
e traduzo ~ ~n;~. profll nda mago:t, peJindo q ;te sel:ln C~! n:t ae.ra dos nessos tt·abathos um voto de 
rczat· p ~lo füal c~i ci') c) .; Victot· Hugo (m uitos a;Joiados), cnviando·sc mensagens no senado e á 
camara ft·ancezn. significando ::~süm a m~g.J ::t que produziu na C:tm:1.l'a dos SL·~. Deput:1dos a no
ticia d:t morte elo grand•} ct.lad:lo, <lo g ran le poet:1., co grancb romanci~ta, tín:1.lmente, da gr:1ncle 
intollig•_'ncia. chamada Victor Hugo. (Jltdto b~m, ?iWito bem .)')) 

O req tierimento U.o Sr. l\Iartim F rancis •. •o foi approvu.do. 

Logo depois da votaç~o dest~ requerimento o Sr. Mac-Dowell (' ) mandou ú ruosn. a seguinte 

Declatc:çao de vo to 

<' K;io. p_odcndo . a. m:m ifes~ar;tb da C~a~1ara -, t! ei~ar de ser cônsicl/}l'Jda cmuo homenagem pos
th uma as 1deas pol:ttca!'i, socr:~cs e r eh grosas do 111 u:stre ilnacb, com nt:zar fui força:lo a v o tat• 
contra, o (1uc declaro. - - - _ 

Sala das sessões d;~. Camat·a dos Deputados, 2:) elo Maio de 1883.-JI ac-Dou:.cll. » 

O Sr:. . DroGo DE VAs?oxcEr.tos, ('") nesta mei=mn. scssiio obte\'0 a palavra pn.ra n"gocio ur 
gente e poncl.~rou o sc.~·nmte: . · 

. « ~cr_incommodo de sa.ndc não pucb estm· prcs ·:n te no principio dn. sess:to ~:m rinc !'iC propôz 
:1.l~;;ct•tpçao na acta d•3 u~ vuto de J~ezar p r_·.la mot·tc do St·. Vic tor Hugo • . Aqui chcgan•lo, 
porem. soub() des t:~ cccurrencta 0 como r:ao des•'JO que o meu nome seja cnglob:1.d c) no numero 
daquclles c1?e vota ram por aquclb. m:m1festação, venho declarar u V. E:t que si estivesse pre-
sente votarra co:1tra . · 

« Si eu pertencesse a um:1. assocb.r;~o litteraria. ( ;U à um club dramatico votaria uma mani-
fes_tação de pezar pela morte deese luzeiro da ~itt•Jratura. · 

(') lJcp uL:alo cou:;Cr\'ador pcb proviuci a do Par:i. 

('"). Dcpnl:do eon ;c:T:~ri.or pela Jlt'OYincb 1lc :\l i n ~s Gc l' n~.; . -· -·- -
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· < Pertencendo cu, porém, a uma corporação qu~ se diz que representa officialmente o poder 
publico de m~u paiz, e dizendo-se que este pa.iz é um paiz mona.rchico e querendo pas,;ar pelo 
mais serio e-ordeil"o da. America. não quet·o concorr,~r com. o meu voto para lamentar que se es
casseiem. a~ fileiras turbulentas dos impios e àos revolucionarias do seculo. » 

N:l. sessão de 1° de Junho, o Sr. Affonso C}lso Junior (1 11 secretario, leua relacção da 
SC3'U!nto 

:\IE~S.\GE:'>I (") 

"Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1885.- Senhor.- A Camara dos Deputados do Imperio do 
Brazil Ns;olveu em S"t!Siio de 25 do corr-ente inserir na. acta dos sens trabalhos um yoto de pezar 
p~lo fallo.~imento do Sr. Victor Hugo e enviar, pelo mesmo doloroso motivo, mensagem de con· 
dolencia á Camat•a dos Deput:ulos e ao Senado ela. Republica. Franccza. 

Transmittindo-vos esta deliberação, esp3ro met·ecerde vossa benevolencia a graça de serdes 
o interprete dos sentimentos da. Camara dos Deputaclos do lmperio do Brazil, perante Olõ vossos · 
dignos collegas. 

-- --·· Apt•oveito a opporbmidade pat·a manifestar-vos, snii.hot·, a expt-essão de minha alta estima e 
consideração a mais distincta. -Ao Sr. Presidente d:t C:una:-a dos Deputados da R->publica 
Francez-.. )) 

Na sessão de 3 de Junho. ainda o Sr. Diogo de Vasconcellos justificou a aprasentação dt~. se
guinte indicação, que foi remettilao á eommissã., de policia : 

. _ l~DIC.A.ÇÃ.O 

ltlensa!JelJL pela ?norte rle Vlr.:to r H tt!JO 

<lnclico qüc a mensagem pela~morte do St·. Victot· Hugo seja. envi[l.da ao Ministro dos Nego
cios Estrangr!iros afim · d:) !nel-a chegar~a seu d~stino por intermedio do governo francez. 

Sala das sessões, 3 de Junhode 1885.- JJiog>J de Vasconcellos.~ 

m .. EMENTO SEr,YrL CJ 

Projecto n. 1. a - 1tJ8S 

( 1:~. disc. Utilidade geral do pro,jecto.) 
O Sa. EuFnAsro CoRllEI.A. na sessão de 27 de nlaio encetou o debate deste projecto. 

Tem tornado parte ne,ta discussiio os Srs. Valladares, Gomes de Castro, Almeida Oliveira, 
Dias Carneiro. President0 do Conselho. Andrade Figueira. e Prudente de :Moraes. 

Na sessão de 18 de Junho o Sr. Francisco Belisario rompeu a segunda discussão do art. 1 
do projecto. 

O SR. AR:..u.Jo GóEs Ju~aoR o.trereeell algumas emBndas ao ; diflet·cntes §§deste artigo 

O Sa. S.·mAIYA (pre.:;idente elo conselho) n:.t ses:;ão de 19 respondeu ao Sr. F. Belisario. 

('} Esta mcu;ag~m foi tra1luútla par:~. o francc1. o rt) mottida. t:un!J ~m ao presidente do Son:ulo dn. R cpuhliea 
Francoza. 

('•) A 1liscnss:!o dc;tc projceto será as'sompl.o d~ Ul11 trahalho o>pcci.ll '1110 estou OI'G.lllizandc. J, c. c. 

:: 
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• INDICE 

MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

DES!GNA~ÃO DI.\ iH. .A I! R E.; ENTAÇÂO 

Do 1° sec••etnrio tlo Aenndo, de Hl 
de )!aio do CC!ITClllC, COflllllUIIÍC31HlO 
que a ses~ão imperial do encerramento 
c abertura ela Assembléa Geral Legis~ 
laliva Leria Ioga r no Paço !lo Senado, á _ . 
i hora da tarde do dia 20 tlo corrente ... Sessao de 21 ele M<uo ... . 

Do 1niniste•·io do im1u~rio, de !i> 
de .i\laio corrente, comrnunicnndo, em 
n;~l!UMiL i\ll Ulll_I,;IU Jl, 1..:o_ 11~ l. UU 
mesmo me7..que fol'.1 m c:x pedido~ a vi.o;os 
aos I'CSpectin1s presidente~, para man
darem proceder :í. nova c!ei«~:lo de de~ 
Jllll:HIOS, llO i " lllSli'ICLO llíl. pi'OV!nela 
do Hio Grande tlo Su '~no 2° da da Bahia 
e llf'3" da de ;\linas G'(:l·ae.~, al1m de 
precncherem-:sc as \·aga s fJllC deixa rn m 
na cama I' a dns ~r·s. depu ta dos os consc
lheit·os Antonio Elculet·io de C:unargo, 
João Fel'l·eit·:t de ~loura c All'onso Au-
gusto MOI' rim Peuna...... .. ... . .. . .. . Idem •.••.••.••• . ••.••.• 

Do tuc~~Jnto 1nlnl~terio. de 18 de 
)I aio corrente, trausrn if tindo, em vir
tude da requisição lia camara, o officio 
em· que o presidente da. província da 
Balda declat·a qucrn foi o e:;crivão que 
transcreveu as netas dns c!Cil;õn:;
geral dr. :l88i, nmnicipal de !882, c· 
provincial de J.S83, na. parochia de 
~- Jo:;é da C:tsa Nova ... .. ........... ;. Idem .................. . 

UiJ "" IIUIII~._ç&-av, U I;. ~'-'UI,; 

DESP.~CErO DA lli':SA 

In teirau a ...•• ~ . . ....... . 

Idcn1... • .. • • • • . •..•••.•• 

A quem fez a requisiç:io 
(2:\ com missão de in-
qnerilo) ...... .. ...... . 

.Maio coiTenlc.cornmunicando. em rr.s
posla aos ofiicios ns. J3S c 13!> ile 18 do 
dito mcz, que fol'am rcrnellidos aos 
respectivos ru·esidentes de província as 
dec:isões da ca w:u·a 1los Sz·~. t!epulados, 
:'Ohrc as clci(~iles dos s~~uinl~s dis
f.t·il~tos: · i 0 elo vat·;íJ G0 de i'ern:úillJUCO 
c !3° da B1úia. .. . . . . . . ..... .. . . :. ldcm ... .. .. .. ........ . . In !círada .......... . ... · • 

PAGI~.\ 

2 
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~12 I~DICE 

DE5IGX.\GÃO DIA DA APnESENTAÇÃ.O 

I 

----------------~~-------------'----------------------------------------------

1\ ....... _., '"-' 
JJv "."u~~·au'V ......... .,.._..._.- •• ,,.,. uv :.u.: li" 

l\l:no corrente, tlccrarnndotttW se com
wunicou :lOS t·cs[JCdivos p:·esidcnlcs de 
província as dCt;h:ües d;~ ~amnra do~ 
Ul:~llWliU:~ ~UIJr\; a::. eiCil_;Ut:~ t!U:S_ :::>~-

; ~níntes rlislrictos: 2° do Hio-Gr:1ndc do 
Norte, ~o do Pad, Sú de Minas Gcral.'s e 
! 0 de Pernamlmco: c he:n :~ssin1 de ter 
o mesmo ministerio fic~do scicntr. ela 
clccí•:Lo dn cn mara sobre a e!ci<'.<ío do 2'' 
tlbtricto da Cl)rte ••.......... .' ....... . 

1Jo 1ninistr·o da guerrn, de !!1 de 
)Ia_io corrente, pedindo se Jlle 111arque 
di:\ e l10ra para comparecer ua cnlll:lra, 
~~-na conformidade tia lei de 31 de On-
1il1H·(l tlll Ht~:l nnrl'.; •ni~J· n nrnno.;l· 

Sc_ss:io de 2i de ~Jaio .•. 

para. fix:J~{:o de· fon,;:1s de terra' que 
<h!\·e vigorar de :1.886 a i88i .•.....•.. . . ídcm .................. . 

I 
• d" _.-v•• 

( e3IaiOconente,pe trHlose !lle marque 
dia e hora para apre:;enlar :\ camarn 
dos Srs. depu lados a. proposta fixando 

r. • 1 • • , "'·~" 
' "'' ;_n J " < ' !J<• U V "-•'-'-' L vlviV Uv J.OO\J 

a l881 .... ....•....•.... , •.•••••...•.... ldcnl .••..... . ..•.•....• 
D0 111inisterio da f'nzenda .. de :Hl 

de 3!aío corrente. tr:m.smit(indo o 
Avi,;o n. 8:!4, de 9 dó dito mt·.z. cliriddo 
pelo m in istet·io da agricn !til r a,~ pe
dindo que nas competentes verlJas rc
Jatins aos exercícios de 188;) c iSS6 
seja íncluida a quantia de I7:-i005,corn 
que as companldns de Carris Ut·hanos 
e Suburbanos devem contribuit· an
nualmente nara as desnezas d.:- 1h;r-ali-
Zíl0<1o .••••••••.••••••.••..•••••.• . •. • •• Iclcn1 •.•..•• . • . •.... . •• . 

Do 1° secr·etario do senado .. ern 
C)~ nro ~!!liA f'(l•J•>nh> n'l •l't•in'Lntlf\- tTllf> 

In teirntla •.•••.•.••. . .. 

~rarc:l~se o rlin. 2! ;ís 2 
horas ela tarde .. ..... . 

Idem üs 2 !J4 . ... . . . ••••• 

A' comrníssão de orça-
rnen to ...•• •. ••.••••••• 

o Scnaclo p1·occc1eu -á eleiç.io tiv;; mê'm
]Jro.s tia mesa que lcrn tle l:'Cnil' 11a 
prc~entc sessfl.o legisla li ,.a~ e tlU:Jcs os 
~en:Hl0.t·es 'lllC ~ahirarll eleitos ..•..... . Sessão de 2:.i llc )!aio .... Inteirada . . ............ . 

Do inini~lcr·io da P,:UC!'I":t. dr. :!J 
de ~!a io cútT~Iltt•, retttdlcntlo inf•W
Jttado o ·rcrptet'ÍIItCulo ern tj\le os e:-;erc
vcu!es uc 2'' clas:;e do:n~cual de gucna 
dn p:·o,·incia da Bnhíapedern tJlll' seu ~ 
Y-:'llf~imcnlo~ S•~jn.!rt t •quip:tr;t~Jils ao:-; 

, que pcrc~herit os de P classe ti:HpH'lle 
esta helecttJJea tn .. . .........•....... . .. l:lcrn ... . ..... . ........ . A' 1:orn r•d~~ão •1c pensões 

D:J ntini~tcr·io do 'nnperio!' de ;?;) 
rio Ct:ttreuJ..;, !'·~ dirtdn d !a c lwra J•:tra 
apr·t-seutur lllll:l pn.lp•J:;La rclat i va :11.1 
all!!llJr.nlo dn r:redito cxtra.onlillnri•:. 
N'ii.H" •·tl i d n n;• h li' i 11" '' rl r> so I ro , I ·n 

dt• l&S L p:u·it asdespczas<ia cOlblruc~:lo 
de t: lH Laza rr.Lo ..• ••. •• . ...•. .• . . ..••. (Jem . . . ; •..•..•..... . . 

· · c ort.!enado~ ...... . . · .... . 

)larca-scodi:l. 2G á 1 lr2 
liO!'aS ••••••••••••.•••• 

Do ;,n·esis!entc d:t !U'o,·incia de 
§ant:' Catharina., de 1~J ele ~!aio 
enl':.-· nt c~ lransuli!lílldo o rcqunri
lllen to t·rn fJI!I~ a cn 111n ra nw n ici p;ll da 
capil :~- 1 d.a 'Jill' l!:r (11\ Wineia pede íscn1;;1o 
dt) d!!'Cft• •s 1lc eonsnr11o, cxpedienL•.', 
:1 rrr.:azc n:J ~•' III e_ eapal:1zias,_ pnra u lltn.
lenal 1le len·r, liii!JOI'tado iom dr.~liiw 
ao ;~j~-rdinauH'ttto õ:l.!.=r:ra'·~t Ha.1·ão 
d~ Laguna . .. .... . ...... .. .. : . .•...... Itlcrn .. ~ ......... . ...... A'eommissfioderazcnda. 

2 

2 

3 

ti i 
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ngSJGXA(;ÃO 

JJ:Joarec'tox• ~e:a.~al (~C est.nusuc:• 
elo tllcsouro nacion;liJ de ;l3 de .M:lio 
tlc i8St>, envi:mdo :1.30 exemplares dos 
4° e t.i 0 \'oiumes da e:::tatistica de na.Ye-

DL\. D.'-. API1ESE:'\T.j,.Ç.ÃO 

g":10<1o é cornmcrcio manlimo ·cto ím-
pcr·io, no excn:icio de i8í2-i8ia ...... Sessão de 2i.i d~ :\hio •... 

Do •nini!!!t.ea·io da 1'azendlt, de 2~ 
de ~l:liocorrcnt.e, pedindo a designação 
de dia c hora para a apresentação de ~ 
propostas do poder exccutivv ......... Idem ............ . .... .. 

DESPACHO O,j,. ~!EH 

A rlislt·ihn ir .. . . . ....... . 

~!arca-se o dia 26 ás ~ 
horas ... ·:;; ..... . _ ..... 

})O me~ ano !Uinislerio, de 23 de Jlaio .-:-::· 
SQfi'Cill.~, 1, ~·~~:· .. v ,,v'• I" • "'I' v 

sentar u111a proposta du poder exe
cutivo e o relatorio da rep:1rtição a seu 
,..., • ,... T.l 1 r,t""' :~ Cl I.~ 1· ""'''" ...... ,..., .... ......... ..... ....... ... ..... . ............................. ,._ ....... "" .... ,_ ......... ..., ..... . 

Do Ininis1;eJ·.io do hnperio!l de 25 
do cm·r•'nl.e, ern resposta :10 de 22 dn 
mcsrnu mez. p:H·tir.i p:mdo n ue Sna .Jia-

_, T ' • • 

,;c;;,to&UC V ~'11_1_ <lliiUVI- lll;VU lllll:llilUV 

das pessoa!'; cru e com poern a mt·sa. da 
car11nra dos Srs. deputados ........ .. . Sessão de 2G ue i\Jaio .... Inteirada ............. .. 

Do lllini•teK·io da agricultur·n:o 
(11, -•J uesw HtezJ re rJtCllC!l(lO l!IIOI'
macões concemen les ü. r~soiHc:!o to
mada por aqttelle ministcrio rélaliva-:: 
mente á suspensão de p:-~s~agen:; por 
conta elo Estado a immigrantes, Yislo 
ach:u·-se esgotada a ve!'ba- Terras Pu
blicas c Colon i~acão do corrente exet·
cicio: e n:io com pÕrtarern augmen lo de 
dt.·~pezas as ~rilicas condições linan.;. 
cetras do pa1z ..... . . . ........ . ...... . . Idem ............ . ...... A' com missão de orca-

mcnlo .. .... . .. . ... : .. 

dest~ 1ur-z, remell~tHÍÜ_, rOni_petPnte
men te in fllrmado:>, duns rl'fJU cri 111~n 1 os 
em que o 2° tenente elo 1° bal:tllt:io d t• 
"•• f ;t'h ~ •' n " n • \1 . T, • ' 1 • 1> 
•• '. ' ' _I: , , .... " -""' v~'"''-'. ". " -"' ... J 

dr ignes, c o alferes do:3° de infantar·ia, 
Antonio Lniz de Alrneida. Junior, ··-pr.
dcnl di :; pensa. de idade, para se po-
derem nJalriculat· na Escola. ~lililar .... Jtlem . . . . .... .. . . ..... .. A' CO!IllliÍs~ao de mari-

nha c guei-r<l ......... . 
])o ministc••io (f;•ju~ti~:n~ rl c 2:3 do 

<:Of'l' r! lli.C !f:lllSillillitiUll O f'CIJUef'ÍIIICillo 
dOClllllt!Ill:1do, Clll que O :llllall\ll~ llSe 
exteruo da ser-retaria de policia 
d::t prO\'ineia do Rio Grande do :\orl1'_, 
At!Jf•rieo Xa viet· l'•~re ir a· dl~ Bf'i lo rn•th· 
~ei :; :r~t'l t':' c:h:- Jit:enr a r:.íl!ll l•11lo:-: o:o; \'t ' ll · 
CÍ!IlC!tln:;, vara lrati11· iJC :-\la ~alld · · ... . {d CJil .. . . ........ .. ..... lA' C0 !l:IIIi:õ:'iír) r! e ()l:' ilS•i r s 

·~ ordcn:I(IO~ ........ . . . 
DO lllini~t~~ K·ia d:a rõ.lZ(':.U-:lJ:l. !( (' 21j _ 

deste tiiC 7. , tl C \' OI\'r~ ndu par·a us fin :; 
f:OIIVeil í e itlc~ . o nnlo~r·:1p1Io s:fn~dn-
nado da rest)fn~:io úa as:>•.•utltlé:-: gr.ral, 
.,,,,." . """· .. , .. -" : ...... .,, . .,, . ,. ·'" 
Consell;n·d, Esládo_, 11Ó Dzario Of1íâ1tl . . Scss;io de 2i tlc )iaio .... !uleiracla .... .. ........ . 

])O Jnini~tcr•io de C!o<oll':llllP,:t~ii•·o~~ 
dala110 de hoje, pcdiuth d.:~s i ~n a(;:'to d;_. 
din · ~_ h ora pa ra ler o rr lal&Jriu da rc-
pa ri it;;io a s::u cargo .•••.•. .. ....•..... Sessão d ~~ 28 de ;\la io .. . . . ~l:tren -5•' o tl iil2!) d r: 1\J:t i o 

á i :IJ2 hora .... .. ... .. 
Do tuinister·io do itupc ~·io, de 26 

dC~lC. IIICZ 1 lH~dindo de:'ig'IHU::l0 ti O tlia 
e h6ra para Ir. I': o l'ela lo r h da repa1·- ._ 
li~ào a seu c:ll·go .. . ............ ', ...... Idem .. .. ....... , ... : . .. hlcm üs,-:'! l10ras ........ . 

Do aniuistf.:rio da a;,ot·icullua·:a., , ·-
de 27 do eoJTenlc, eut rcspo~!a. aos ~~~ -
30 de A hl'il c 13 deste IJl(.'i, ll':111smil- é 

PAG!X.<\ 

OJI 

81 

81 

81 

81 

H3 

126 
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14 

DE5 IGX At,;Ã.O 

findo as informnções pedidas acc1:ca 
cia resci~áo do contra to da estrarl:l. de 

INDICE 

DIA D.\ APRESEXTAÇ.\0 DESrACliO DA :\Ir.::;.o~,. 

ferro Yictoria á :Xati\·idadc .......•... Scss:1o de 2S uc :Mnio .••. A qnr.m fez a requisicão 
~ ' --"' . -

Do nl.inisterio <ln _just.iça~ àe 2i 
do corrente, pedindo desi~naç<lo de dia 

\V .;l!o vV.:Olc.l. ~Ç!CII<Ij•• • 

c hora para ler o rclatorlo da repar-
tirão a seu cargo ....•....•....•• ..•... Sessão de 29 de Maio .• . .. ~rnrca-se o c1 ia 1° de Ju-

- nuo á i hor:t .... . .... . 
Do 1uinisterio <lo ln1.perio~ da 

mesma data, em resposta aos de ns. !53 
e i;J.'l:, de hontcm. declarando que 
"~"'";11.., ,,,f., '''"'";,,,;,.", -"" "'' .,., . 
pedi ,·os pt·csiden tcs as decisões da ca

- m!lr!l r1rl:: -:r-. fll'nnf:ttlt)~ sn!JJ•p !1<:; PIPi-
rües dos sel!nintcs llist:-ictos: 12'} d:1 
pr·oyincia do Rio de Jnneiro, :~o da de 
Pcrnarnhucoe G0 da do Ceará ......... Itlem ...... . . .. ......... Inlcirat.la .. . . .......... . 

n" n'~ ~-'~" n-.;.-.• ... .,._._-..-.. ''" ~ .rt ..... ,,, 
-"JV • ~ • • '~ - vu • ·~~ d 

hoJe, partiCtpanoo, em resposta. ao 0 
n. i5i de 2i do corrente. tet· commu
nicado :10 presidente da· pro,·incia do 
T'\ • ·' • • _, .1 , ..l 
J:c '<l.li<>IJio:>" Vli<'\..<IUHII< . UI. O;:> Ll ~· Uv• 

putado5J sobre a eleição do 2° districlo 
da mesina província ...... . ....... . .. . Idem ........... . . . ..... A :uchivar ............. . 

1\lensngcnl. dn !l!!ocieda.de Cc·nn• 
ceza. <:los -~n~i;_;os dn Paz, cbn
manuo a attcnç<1o Jo parlamento lJra
zileiro para a conveniencia de geral 
aceitar.:·, o do arbi tr·:~ rncn to, como meiú 
ele rcsôh·er coní1 ictos internadonaes ... Idem .............. . ... ~ Inteirada . .. . ......... .. 

Do n1.inisterio da A'UeJ.•r;•!'l datnclo 
de hoje. pedindo desi;.rnacão do dia c 
Í10r.~ mit·a IN' o rl:'lalot·io da rl'nadirilto 
a. seu cargo . .. ..... . .. . .... . ........ . Dia 30 de ~!aio .... .. .. . . ;\f:trca-se o dia :l'} á :l il-1. 

Dv nl.inisterio dn agr·icuaura~ 
rb~· •rlo\ !r> hc\' n l\d . L<lr\--dl'\• ' rr1VII"'if\ rl-

• J ' . - • ' ó 
d1a c hora p;ua ler o relntorlo da rc· 

: p:1rli1::1o t'l seu ~argo .. . .. ...... . ...... Idem . . ............ .. .. . 
Do Juiniliõote!·io '~a n1.:u•inha., da-

tado de 20 do corrente, pedindo de-
si~na~;lo do d i:l e l1orn_. para ler o 1 e-
latorio da r·epar l i~<io :~ seu cargo .. .... [li em •... .. .... •. .. .. .. . 

Do ~u·.. deputnc!o Frnnci~co -
.:na ria Soda•é l ... ca·eir•a,. dn ladu -
de !Joje, pedindo dispensa de r.ompa-
rccer ás ~essües dn. catll:tra ... . ...... ltl crn . .. ...... . . . ...... . 

Do Sr·. dcputndo Antonio Bc
zet·J•n d:t 1-t.ochn :i\h••·aes., da
tado de hoje~ communicando q u~~ por 
incommodo de pe!>~oa de sua família . 
é fcq·çallo a ausenlnNc da curte .. . . . . : Idem ........... . . . .... . 

Do !§r·. àeputndo .Jo""é Be•·
nardo .'J. Alc of'or•at!o .wu-
,...;., •• .l'll"',lr. rln h"i n ""'"'"'"";.,., ,,Jr. 

- ' J • • • 

ter nec.<'ssidade de au~enla r-se, . lcrnpo
rariarncnle, da ca.nwra, por molivo de 
rnoleslia r! e pessoa <te sua fam H ia .. ... tu em ........... .. . . . . . . 

Do S2·· clcpubulo Antonio (;on · 
~~ah·es Fer•·eil·a, datado de 1oje, 
fnzcn ~l o id ent i ca cornuiunlcac;ão p:1 l':l 
os devidos effeitos .. .......... . · . . . ... . Idctn ... ..... . .... . .... . 

Do n~inistea·io d:a justi~;~•!'l da
l~do d1~ hoj e, pedindO 1l CSign:1ÇflO UC 

'" d.ta c 11ora paTa n lH'Cscnla r· uma pro-
pr,sln cru IIOII J•~ 11•1 goYerno .. .. : ... . . .. Sessão de l " de JuulJo .. . 

Dn. ntini,;:.ter·io ilnt)er•io~ de ~!) <11• 
i\la io nltiruo, crn r·e!;posla. aos omcins 
J15. !63 C hi~, de 28 do lfll'SlfiO IIICZ, 

hCJI'US •.••• • •••••••• • •• 

Idem <i. i 1t2_'horas .. .. ... 

fdcrn ü:; 2 horas ... .... . . 

A· com m issiio <I c r~onsti-
tuir; ;i.o e porlercs ... . .. . 

Idem • ••. . .. .. . .•. ,. , ... 

Idcn1 •.•.. .. ....... . . . .• 

Idem • •. .... . ...• . ..... • 

i .... ;);) 

, .... 
:l.,)i) 

'17S 

178 

178 

i7S 

i78 

iiS 

iiS 

i i !I 

r 
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INDICE i i 

DIA D.\ Al'fiESE:X'üÇ:\0 DESPACHO D.~ )lESA 1'..\GINA 

declarando ter communica.do aos pre
sidentes t•especlivos as decisões da c:.
mara dos d~putndos, so~rc _as el~çõe~ 
00 t,~, UlStl'IClO ua pro v uu;m ·UU ~..~ai·<l 

e dü 2° do Pin.ully .................•.. Sessão de i'· de Junho .• Inteil·ada . .............• 
Do 1ninisterio da agricult.u1-a, 

de 30 de nlaio ullimo, em resposta ao 
de lG do mesrno mez, remetlendo certas 
informacúes so!Jre as U\!Spezas feitas 

-:··· 

com pagalllenw ut; il"""'"'ti"".:, • : ...... · 
j!rantes e com a hospedaria da Ilha das 
Flores ................................. Iden1 .•................. A ,qu_em f e!- a requisicão 

In~· • ••'~:~ l), .3 :, 

de 29 de iraio ultim07 éommunicando 
_ que o senado nã.o póde dar o seu con· 
sentimento ás seguintes proposições da 
vUU>t\lL. : 

Elevando á ca.tegoria de 2a entrancia 
a comarca de S. Gabriel, na pro· 
vinr.i~ llo Hio Grande do Sul. .... . [dem .......... . ........ Inteirada ......... . .... . 

Determinando que seja de 1a en
trancia a comarca. de 2a de Santa 
Chrislinn. do Pinhal, na p!·oviiicia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Idem ............ . ...... Idem ............. . ... .. 

Elevando a categoria de 2L entrancia 
as cornarcas do ltio Turvo e Sete 
LagOas, nn. província de :Minas 
Gentes ........................ ~ ... lden1 ••• . .... • . . • . .....• fdem •..........•... . •.• 

Idem a comarca ~de Urugun.yana, na 
província de S. Pedro do ll.io 
Grande do Sul.- Inteirada ....... Idem ... . .. . ............ Idem ...... .. . . .... . .. .. 

.1llCil1 a _cuman;u. Ut: J.' i.Ll'i.U.:éi.LÚ, t:: lll 
~!i nas Ger:lcs. . ...... ............ Iden1 ........ . . . ..... ·. · Ide1n .... . ...... . .... . . . 

Itlcm a comarca de S. José dos Pi- ·-· · 
11haes, na província do Parnná .• . I.dem ....... : . . ... . . . . . . Idem ........ .-...... . . .. 

Do senado~ ele nc:. i~, J'J, ~u. 151 e t;:.., 
todos datados de 2 do corrente, par· 
ticipando que aquella corporação n;io 
púdc dar o seu consentimento üs se
guintes proposi~ões : 

Elev-ando à categoria de 23 en trancia 
a con1arca de )larajó no Pn.r:i. . .. . Sessão de i> de Junho . .. Idem .. . ...... .. ...... .. 

Idem â. 2a enlrancla, as·comarcas de 
Bom Jardim, Bezerros e Brejo da 
?.lad rc de Deus, na província _de 
Pemambuco, e hem assim a. de 
Igar:tpé-mirim na do Par:L ... ... . Idem .. . ................ Itlem .... . ..... . ..... .. . 

Idem ü 2a entrancia., as comarcas de 
Timhainlla, na pr·o,·incia de Per
Jia.mbnco c as de No.ssa Senhora 
da Gra~n , S. :Miguel e 'fuba.r:i.o, 11:1. 
província. de Santa Catharina. .... Idem ................ ... Idem .... .. ...... .. ... .. 

Id e:_t~ :i 3a _ ?ntrancin., a comarca do 
Pi1ar. act.•Ialmente de se"untb .na 
provinda d;ts Alaguas .. ...... ..... laem ......... .. ........ ttuem ....... : ... ....... . 

Idem á 3:• en trancia, a cotnarca de 
S. João da Barra, ua. província do 
Rio de Janeiro .. .. ..... . .. ... ... . lde1n ... . ............... Ilien1 .......... . ....... . 

Do 111inis terio do itnperio, de 3 
de Junho corrente, communicando 
que, para. satisfazer o pedido da ca
mara dos deputados, requisitou da 
pt·esiclencia da Bahia, em 3J do mcz 
1indo, as necessarias n1formacuessobre 
as de~pezas feitas corn o lazareto do 
Bom Despacho, .estabelecido naquella 
província .... , .. . .................. . Sessão de G de Junho . .. À qurm f a n rcqui~_ição 

(o S'r. A. Góes Jnmor). 

179 

,.,., 

i7i) . __ 

i70 

i79 

17\l 

!7\l 

2i.i!) 

-- - -
: 

25~ 

-<>~ 

2ti9 

2!)3 
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1G 

Do nlinE~te1·io <la ag!•icultu•·a, 
de 2 de .Junho cnnente, I"CIIH'ttendo 
uma represenlaçüo da n~semiJléa pro-

• v i 1Wi:tl ;lo llar:u :1 ;lo_ ní'll i ntio o-:~_ 1·:-. n ti;J 

de juros para. a construcção Sn. ferro
via que prt~tendern lcrar a e1Teito 

INDICJ::: 

DE~P.\CIIO DA llE:S.\ 

naqüel Ia província os negociantes Tra- : 
j_an~ Augusto Valente c Luiz BiLten--:c ..... -·-- -~ , T , • • .-

~.ou' t •• ,.~-.-;-, .••.. -.•.. "'~:'~"~--v u" .,,_..,uv ..•. "" t.;VII~IIti::>~,LO Ue .LOIII· 
merc10, mdustr1a e 
artes ............ . .•.. 

t>AGI~A 

293 
Do ntinister·io da justiça.. de 5 

d C J tiJI [J 8 e e l"f'e 11 tCI'"'~....j•f:i.:,.•• ITt;:,om-TuttT, l. Lf-t L.Í'1 .ti ui'T!t1 U'lll~,-:urr. ,,Tt-,.....:....---------t----------;----
fõrnl:-l ela requisiçflo dit cam:u·a o in-
querito feito por occasi:io das occur-
rencia::. 9_ue :se ueram nn uia tJ uc .Ja
neiro ullírno, nn cidade de Botur.atú , 
JJa província de S. Paulo ............. Sessão de 8 de Junho ... A quem fez a l"C(Jliisiçiio 

(o Sr. Duarte de Aze-

Do D•·. Antonio Justiniano das 
Chag-n.!!õ~ deputado pelo 6o) distrícto 
d~ :)Jinas Gente~ narlicipando a.c!Jar-:>c 

veuo) ................ . 

adoentado e pr~'cisat· retir:H-sc da 
cürle rior alguns dia» ................. Idem .............. ; .... A' comrnissãn de Con-

. slituição c poderes .... 
-Do min.h•te•·io do ill{Í~c;i-io~ da-
. taclo de ~9 de :\Iaio ultimo. re!llet-

tend'l algnn~ exemplares dosestatulos 
mandados observ:u· nas Fat.~uldades de 
:\Iedicina e r!e Direito, prlos de(:rctos 
ns. 9:311 de 25 de Outubro do anno 
passado e 93GO de ii de Janeiro ul- . 
ti mo .............................. . .. Sessão de 9 de .Tunbo .•. A' com missão de Orça~ 

o 

Do pre-i<lente •la pro,·incia de 
§anta Cat.hat•ina, ti~ 2!l dfl ::llail.l 
ultimo, r•~m e ltendt) dous exeu1p!ares 

llll:lllU ....... •• •••• • •• • 

<tos reiatOrJos. agora llllfll'Cssos, r·el:t· 
tivos :i. pnssag-em da administra~;io. d:~ 
provinci:t em 9 rle Jlnrço, ti de Abril, 
30 tle Junho e ü de Seterullro de -
!882 .................................. Idern ....••.....••..•.•• A are h i ,·ar ......•...... 

Do senudo, datado de JO deste m~z. 
remettendo a. proposição do ~cn:.u1o: 
que autoriza o governo a concede I' nó 
juiz de clireiloda.~.:o:narca de Pl'droll, 
ua provinda do Piaulty. hacha1·el 
At·istides Augusto ~litton, licen1;a. 1101" 
11m nnno com o ordenado, para tratat· 
de sua. saude onde lhe convier ... . .•.. Sessão de H de Junho .. A' comr11i~s:1o de pensões 

c ordenados .....•..•.. 
Do lnini ... tea•io de etr.tl•.un;;:;eil·os~ .. . 

datado de llontem, ern respôsla ao de 
8 do correu te,_ accusando a recep1;ão 
elas mcnsa~eus, que a camara dos 
dt·pnt:Hh•s ~l.eliberoH, por · u~otivo da 
IIIV Lv U v \lviV llU>:iV1 ~ll\lill ilU::t~-

ll:ldQ e a ~:unat·a. dos deputados da· 
Hepnlll ica F r·:~ nceza .. ................ Idem ...... . 

D0 n1inister·io da justiça~ datado 
de hontem. devciYeado infMIIlndo : o 
recrucril!lento do hacharel Francisco 
da Cunha Caslello lh":lllco, juiz de di-
reito da comarea de Pira tinim •. .• . .. Idem .... .. . 

Do Sr. Den-.et_r•io Bezca·ra da 
Rochn_lUornel!t~ dal:~clo de hoje, 
r.om:nuntcando que por m·otivo 1le mo
Jrst.in. ·~m p~~soa de sua família, é 
olmg~do retirar-se · para. a província 

.. . . . . . . . . . Intcil'ada . . ............ . 

• • • • • • • • • • r A' eornm issão de pensões 
e ordenados .. .•.. . ... 

" ,. <I .I. V 

315 
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INDICE 17 

---
_ DESlGXAÇlO PAGINA 

• • • • .> 

uu r-ar<~, yar<~ v~~OlTTCh<~ u,~ vdlllill<.t' _ " , • _ . 

a competente licença.~ ...•••.•...•. . _ .• Sessao de i .. de .Junho ... A comnllssao de constl-
. - = tuiçflo e poderes .. , • . . 3i2 

uo lllJDJSterro f.la Jr~•zenaa, ae 1::l 
deste mez, em resposta ao de n. 1!H de 
G do corrente, devolvendo o requeri
mento, competentemente informado~ 
tle Hl.'tjar Theopllil~a-1'-es G~S;-1----------+--
aclministrador da. Mesa. de llendas de 
Antonina, na província do Paraná .... Sessão de 

• 
13 de Junho .. A quem fez a rcqui

sic<".to :<commissão de 
1Õ'-~7(ll1th\ . '.:t()7 

Do n1es1no utinisterio., c da mesma 
:data, remet~e,:do o requerimento em 
""" " """~nrlorlo ""'"r"> •l'i'll rln '""· 

l1hatlos represen la sohre a fabrica cão 
de vinl10s arliflciaes .• : •.•......... : .. Idem .................. . 

Do nlinisterio <In guerra, de 11 
deste mcz, remettendo o t·equerimen to 
em gue o. t~nente. gr?-dund_o do i 0 ba.-
~illlliiU lll! llll<liHctna, JVil~!Ulll Jl ii;;:OUi~ 

A' commissão de Com
mercio i n!lustria c 
!]t•l·l\.;: . 

Costa Ferreira, pede que a sua anu~ 
guidade 1le posto seja contada da da la 
em qne foi promoYido a 2° tenente da 
arma de artilitaria .... ......•. .. ..•.. Iucm . . • -................ A' com missão de Mari-

nlHt e guerra ........ . 
Do Sr. deputado Cnstr·ioto,. da

tado de hoje, communicando não tet· 
podido comparece!· {ts sessões desde o 
uia 6 por motivo de moles tia ......... _ Idem ..... . ............. Irlteirada ..... . ......... . 

nn lninioôlf"(>o,I"iO 110 ilUDeriO. C::t-
tado de :l3 do cOI"rentc, remellenclo 
a camara dos deputados, ali m de 
serem submcttidos á approvnçào da 
'l >"Oill hlf.-., ITI'r'\ 1 f\<: C:,;ITilillfo•... To r~-

.... ~ o •. 
jrctos de postu rn. da. lll:n:1. carn:ua : 

1. 0 Prohibindo que sejam condu- . 
zidos :i mão c:uln.veres de pessoas 
fallecidas de molestias infccto
con tagiosas. . · 

2.0 Prohibindo qualquer consti·ucção 
ou rcconstnu:r:;io de obras tlentro 
do limite da rlêcima urbana, sem 
pn!via nu torização da lll ma. ca.
mara. 

3. 0 Estabelecendo que a. venda. de 
carne verde nos a~ougues só 
poderá ser feita. até á i hora da 
tarde. 

~- o Sobre estalagens, cortiços e casas 
de alug'ar qnartos. 

ü. 0 ~l:tndando observar a lotação dos 
colle~ios, hoteis, estaln~e.ns, c 
nr·ohi'hin~o (llll' P.(j) laes rslabeleci-
mentes sejam recebidas prssoas 
não vaccinadas on all'ccladas de 
moleslias cont:tf!iosas. 

G. u Sobre çarregatlorcs .... .. .. .. . . . Sessfío de i3 de Jnnho .. 

Do ~~·- Wiscondc de Pn!•nna
guá., minist1·o de rstJ·angeiro~. da
tndo de hoje, rcmetlt'ntlo Ulll ex.crnplar 
do r·r. latorio da repartiç:lo a ~eu car·go. IMm ...•..•............ 

Do ulini8teK·io da Dn.~u·2nha., de 
· :l3 do corrente, enl resposta ao 1lc 

n. 210 de H tln n1esmo:mcz, rem~t
tcllclO cópi:t dos telegqmmas c ollicios 

•) 
•.J 

A' com m issfio de carnarns 
municipaes ...... . ... . 

A arclliYar ............ . 

397 

397 

393 

3!)8 
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18 I~DICE 

DIA DA .APlU~SENT.-\~ÃO 

diri:.;idos ao commandanlc da. Escola 
tle Aprendizes ~Jariaheiros do Paraná. Sessão de i7 de Junho •. A quern fez:. requisição 

., to :Sr .Alves de Araujo). 
no tuinisterio da. lllnrinha de 15 

do conente. r·eutetlendo o rt'queri· 
mento em 'que Joaquim :\lnrcelinu 
Lobo d'Avila, ajudante do porteiro du 
mesrno arsenal pcclc ser· levado ;i cale· 
teg,)ria de porteiro, percebendo os = 
YCJu.:i llientos e v a n tagcns iul.lcrcn L e~ ... _ 
a e~:;e cru pre~o . ................ . ... . . :,essa o l!e iS uc Junho .. A 'comm issà-:J uc pensües. 

1'.-\.GIN.-\ 

~i O 
Do tninistct·!o du s-uer·a·H!' de 17 

deste n1cz, err1 resposta a~o~d~e~rl~-~2~u8~,~-~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
~-<ef'-i-!'H(\'-hl1lr!O\I.~'"i-n fonrr<rc_:-õl'r:r-pc u i ua~ :;u ur c 

a lransfl'rent.:ia do 3° IJalaliJ:io tf.: arti-. . . 
uran;J. ua . pruY Jllt;l:t uu ~ullal.vua~ _ 
p::l.l'n. Pl' l'll:l!ll iluco... • . • ............... Itlern •...•.•........•... A cru em fez a. rCIJ UJSI~<~o 

DO a.:u·e:.o:.u.icntc tln t>ro,·inci~l. do 
Cena·ía!' de 5 deste wcz, reurclleuuo 
dous exemplares do relalol'io cor1: qut' 
lhe fLli eulrel.!ue a. aclminislrne;iJ.• 
dnqucll:t prO\'incia ... . ............... Itlem ................... . 

Du S•·- nti:~Esta·o dos negocio!!!. 
estt•:angciros, de :!.i desre ruez. 
pedindo de.•ignn~ii.o ·<Je dia e· ~wr::: 
para a pr·cs~n ta r u rn:t propo~ta. do 
poder executivo, ::olJr·e u1u credito 
~u.pplerueHI:-..r· pal'a occorrer ás des
pezas tlo ~ q,u_ Ajudas tle custo- do 
art. 4° da lei do c.m:amen to do exer, 
ciclo financeiro de :i8.8i- i~So ........ Sessão de i O de junho. 

" ·-~ ...... _, 
uu a:aaaaaa~o.•:a·au 'l.&«<-~J···~.,•":.=<~~, IH;; 'J.I 

dt:sle 111 cz, cru resposta no de 11. 2H dt• 
H do corrente, couJiuunit undo J•:io 
existir llilquetla. secretaria eúpi:t Jo 
prut.:c:.:su t;r~tnu a IJUt_! Se l:CI_CI"I: 0 
IIICSnlO OllJCJO, e ler· :ildO ex:g11l0 da 
pr·esitlenci~L tia proviucia de .?llinas 
Gera.cs. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ... Juem •......•.......... . 

Do lnini!»ilCt•io dn n1a1·i_nha; 1lc 
igual d:1lé1, l't~I!JCllCl!tlu copia dO:' 
tloculllenlosconslarJtes do otncio th•stn 
cau:am soL n. 2a t.le :lü do correu te . Idem •....•••. ••..•..... 

OJ u.aiaie.lca•io da u;.;l·icnlttu•u., 
dat:l(.JO ge 18 d? corrente. pet.liud• 
dcsign;u~ao de d 1:1 e lrura para. :llli'C· 
s~ntar propostas ~e. cre,lito para sc1 
YJ~os daquelle mrrusterio . . ..... . ... Idem •. ... . .•.......•... 

...., ... ..... , .. " u11 •u•v 

Do Sr~ ~lac .. no,,·eU.-N:io podendo 
a l!lanrfesl:tç:io da cam:na dcixa1· de 
ser cons_iJ~r:tda co!n.o hourenagern pos 
th uma as r<leas pohllc:-ts . ~l)ciaes c I'C li 
giosas do i! I ustrc fi nado; (Niclor I! U"O) 
couJ pe~ar fui f()J'Çatlo a votar co11tra, 
o q uc declaro .. . ...................... Sessão de 2ii de !tlaio ..•.. 

(O Sr. Cnndido de Oli-
veira) . ..... . ........ . 

A arcl.ii\·ar ............ . 

~!arcou-se o dia. Hl á.~ 
2 hora:; ........••..... 

A tiuem fez a. requisi<,:flo 
(o Sr. Duarte ue Aze· 
\'Cth•) ••.. • . •.•.• •....• 

Idem, (o Sr. Cameiro da 
CUIIU:l) ••••••••••••••. 

Marcou·se o dia 22 ás 
2 horas .....•.•....... 

?llandou- se inserir na 
a ela ......•........ . .. Do :S•·· Z:uun.- D::clnt·o· lfUC votei 

coulra o l'econhecimcnto do Sr. Hatb-
bona. · · · · · · · · • · · · · · ..•..••.••...•.•.• Ille111 · I-lerll .. • • • • • • • • • • • • • • • • • u .................. . 

~i O 

470 

58 
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I~DICE 

lJESI'.\CHO DA :\!E5A. PAGI.XA 

------------------------- __ __;_ ___ ;:__ ___ I" ... 

lJv l!!!ijr. aono D:"'enu1o e--uu-t:l'o!!ô• 
Declar;\mos que votamos pela :mnul
Jnçüo da. eleição do 2'Í ilislricto do Pará, 
crn face do :u·t. 20 d:l lei elt~itoral, visto 
não lt~r nen11um <lOs canfHOatos ()~mao 
a maiol'ia absoluta de \Otos exigida na 
lei para sct· eleito deputado no pri
meir·o e~ct·utinio, e vet·ificar-se uma 
i nvers;io de vot:u~:lo, em con~"nrffJ".U''0~'nU:"':.i.;~..,-----------t----------l-___;---

·- da a.nnu llnç:lo da::> ch~ições das paro-
chias de Quntipurú e Ourem .•.•••..•. Sessão de 2G de ~!aio •••• . Mandou-se inserir na 

act.\.l ••••••••••••••••.• 

Elei~~as 

Da meza .•..• •.•. •.....••.•.• . • ~······· Sessão de 2l~de Maio .. •..••.•. . •... ••... •. . . ...• 
"" • • • ..:1 .. ~n~"fn ,; f'nll'l íll'l 
lJ<~ , Ih <ov "" "'"'l'v~ 

throno ............................... Sessão de ~5 de ::llaio .............. . ...... .. .... . 
D;ls commissües de orr.amenl.o, contas~ 

marinha e guerra .•. : ................ Srssão de 27 de Maio .......................... .. 
- · - t.1~~ 

~olneaçaO(I<t~~uuJuJt~~u~~ I'~ .... ~ .. ·~~· •uv• .. •••••••••••••••••••• . • . •••••• 

IrrternelH~ão annum]ada e verifi:ada 

Do S•·· l'l.o,h•igo ~ilv:~, no S1' . mi· 
ni,;l 1'1' 1111 i UI ' f'l '!t·.- Hr.q ll· · irfo q 11•' .·C' 
z!,·~t!!:H~ :: ia. !' l ~of·:i. ~·1t~ ~·r. t:!!:;j _,ir~' ~ ~o 

1." c~: t:; ~ foi ." :~ · ·. ~;. h · ~ i~L : : i · .. · i·, q1::· 
a :i't · ·r i;r.: ~ll e ~(JY(~;·;t ~· ~· : : faz,•i" ;; 1';·
[tol'llt:: d •S ~' :' 1:1 t:ttn:: da:-; J';tt·::!ll::d· ~ 
:,,~ · ·o·!' i I · .-1 : 1 "•t·in t0·!1J:fh'd•1 

r•Xt'f·Hl.õll' ]ll' )fl dt' •'I'~L~ 11. 93tifl d,' 
ii •l1~ .lant•iroo do l:(l r rcnlt~ anttn . 

2. 0 l,lnnl é :1 "pini:iod•· ndual tllini:-::
I.PJ' io snhl'•' PSSa rf'fonnn, si pre
lcmle, ou si nn eontrnrio cntrntlc 
d•~Ycr su:;ta•·· no todo nn rm pa J' tP . 

9 •. ., 

Gi.i 

:t ~na •'XCt~nção alútlel•hr.t·açflo ul-
terior do eo1·po ··~i:;l ativo ....... , Sessão de 28 dt~ ~In in . . ,. 
... 

~!:li'COli-!'C O n ia 8 tlP. Jn
nlao......... .. ...... . . J:!G. 30t; 

Do Sr· .. Cor.~lho d~ Rezenclc.
i:e{onwr do Re!limcnto.- H0tJneiro que 
a co:nmlss:!o de puiici:t scjn•'.onvidad:• 
:1 in tl·rr:or nare1:cr ár:er•·n da conve-
tlicnda de ser alterado o proce!'so (Jil 

vr.rilica~iio dos poderes rios tn!'mhros 
dcsla ca~a cstabeiP.ddo no- art. lk0 c St'· 
~uiutes do seu regimento, on no sen-
tido pur mim i:ldicndá ou n:-tquelle que . -
11.1~ pa rece1· mais convcn i cu tn ......... Sessão de :! de J u11ho... . A' conun i:;:;ão ile Pülicia. 210 

Do S.-. Diugo de Vuscouccilo~a 
- JI,msaam~ pela mor/c dcJ Vic:to1· I!Zt[jO. 
-lnt.li•~o !(tte a. mensagem pela morte 
do Sr. Vi dor Hugo seja enviada ao 
!lli n islro dos Negocios . EstrangeiJ·os 
afim d~ fazet-a. chegar a seu destino -
por lntcrmcdio do governo ft·anccz ••• • sessão de 3 de JilUlto~· ..• l_tlcm....... . .. . . . . • . . . 233 
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20 INDiCE 

DES1GXAÇ~O 

.. 

ParecerEs sobre re~onbécimento de deDnta1os 

N. iH; .. ;~-i§SZ:i.-Sobrc n eleição 
do 2v distrieto da provinda do Pará ••• Dia 23 de ~!aio .....•.... A' imprimir •..•. .• .•••• 2i>,8!) -

N.l~~:; -l~s:;.-Sol..lre ü clei(',flo do 
2° districto da província do Piau·ll y .•. Idem .............•... .. rdcm • . .•••••.•••...••.. · 33 

Pareceres ~e commistõe3 

fazendn ~ohre a prctentiio do m:ljOl' 
TIJeopllilo Soal'es Gorues. adrniuistra.
uOI" da !!leSa dO l'81ltlas Ja Cidatle de 
,\ntnn:n'l ,,,~:;,.. -"' 'l .1."' T ... ,h,... 

:N. 1:~0 -1ss;;.-D:1 commi5s:1o ele 
~·~ ................. . .\ nn •n .·•Hl o 

L L 

pensücs c ordenados~ sobre a I iccu~:a. ao 
jniz de dircilo Francisco t.la Cuuha _ 
-~~~.-.11.-. l>~n ,,.. " .. ' IT.I '" VI. ......... ,A.J,I 1'--'."'······················· IUt."lll···················;"\A\,..t.,l ................... . 

N· R:n- Issz;.- D:t eommissão de 
instruc~ão publicn relativo ao auxilio 
::10 D1·. A ugu:;to Yietorino A. à o S. 
Blake para impressfto elo- Diccionario 
Bildiog-rapldco nrazileiro ............. :5essão de tid~ Junho .... [dern .... .. •............ 

~- 132-l§§=;.- Da comrniss:lo t.le 
pcn:-:ües e ordennuo:; sobre a pcn::;ão de 
O. Amelia Fontoura So:~res Pinto ••... Scs~fio de 10 de Junho . .. ltlcm ...... . ............ . 

~-~=~=~-I~a~:•~- It1em. sobl'c a li-
cença ao :1-rtHtllt.tense d:t séct't?ln.l"ia de 
J)tJiicia. d:t !ll'OVÍllC.i:'\ do ruo Grande do 
Korte. AtHerico XaYicr Pereira de 
13rito: .•.•.................... .• ~··-·· ruetn . .. .............. . Itlcrn .... . ....... . ..... . 

~. 1.:~~ -l~t!.4~»-- Da COJl1lflÍ5SiiO de 
fazen rl:l _s,)]n·" l'l m ' Í i l .;;ol ri· ...Ll.c_ll_ __C__i_.ou • 

Vn lente V i li e 1:1 rle Ban·os . . . .......... lá em . • • . • • . .. • . • . . • . • . fd c m .... . .... .. ... .. .. . 
~- Ji.:t~~- i ss:;.- Da com J11i::.:;:io de · 

pcllsi),'S c Ol'dt~ r~ado:: . solire :1 p(· rJ s;io <.l'-' 
D. AIIICiia .IOSI'[ddr1a Cllavcs Píultdt•u 
c sua fillr:t . ... . ............ . .......... Sessão ,.Je Wt1e lullllo ... ldrm . . ............. .. . . 

~. "G:)q-_t- li§MZj;~- !dCIII, S'.th!'t; O :11\
g'!IICIIlo tf,. pt:!!l~:1o pedido p~lü :trl~p~
r~ac!a do G'' cNpo de \'OI li n t;-.ri o::; da 
patrí:l . .luli:io l'· ·reira tia ~lüll:t •...•. . ftJ,~m ..... .. ... . _ ...... Idem .-.... . . . ......... . 

N. ~.:t7'- ~{~>!~.:~.-Ih tfHn:nis~:io de· 
fn,~ tlll<~ sobre o patrilllonio da earJJ ~!I'n 
111\.liiiei p:d da vi!la de Aréz da. nrovin· 
cia. clt> Hio Crnntlc do ~\Mie ••• .' .•• •• •• Sessão de fi de .Tunllo .. . luem .::: ............. . . .. 

~. i~~8- li 8§Zi.- Jd CII J. J'CI:ll.iVO :1. . .. ----· . ............ . 

i se 11 çtw de di rei los p.11'a o ·,11 :tt~~ ri rd de 
fcrm iwpC>J'I:\d u pc·la cam.1.ra rtmtiÍ-
ei.p:ll dn ll(·:'feno. r;om clcsliuo.ao aj a r· 
d111:\ 111Cll lo da Pr:wa !Jar:"to da La-
'!trna . .•... • lr ,t~ ILI :. 

~~ 1 .:~~~- iS8:;.- lclt ~ tn. i•i e111. ist~ 1\ •• • • · •· ·• • · · · • 

~:io de irupost<t pt·,~tlial ;i ~udí•d:id t~ tl:t 
lnf:trttia. IJe~v:t litla c Iud i~·~ JII e , da ca 
pitaldol':lr:i ••• .•• ••.•••.•. • ••••• . •. . lclcrn •••.••..•.•• .. •.... fdcrn • . •.•••..• .. ••..•.. 

1~ ft U .-{~11- iS~.:;.- ld e1u, Ítlt~ut, lif'JIS 

d(! l'ltl7. JXt l' :l O pnii'ÍIIIOIIiO ri a t':lf'f!)f:l 
•''~ i\o~~a ScniH1ra rio Canuu, t:!r.n Jlin:ts . 
lje l'a e~ • •• . •••• •.• • • .••• •• • • ••••..• • •• Iderrr •. .. · • . .. . . . •.• ..•. . ltletu .....• . •.• . ....•... 

N. t""l-lf!\8:;.- na cowr11i::s:io de 
pc!l~C~c~ sobre o sol rio ([c St.?!Jasliflo Fur ·· 
tarlo !IC M~JH10H~:l : prn r;n. de pt·ct do 
CXf!I'CIIO • • •••• • • • •••••••• ; ~- •• • •••• -' •••• I11 Ctll .. . . . • . . . . • . . • • . •• J.r!Cill ••••••••• • •••• • •• •• 

:1'\i .. J ~2 -1 fií4SZ: .. - na com m i sl'~O rir~ - • 
fn?.~llda ti' I :r li\'(1 a r~mi~!;:l~ 1\!\ •lividll 

3l0 

319 

3Hl 

303 
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IN DJ.c.E, __ _ 21 

DESIGX.AÇÃO DL\ DA .APRESENTAÇÃO DESPACHO DA. :\IEZA. P.-\.GINA 

Approvauo........ . ..... 4% 

P1'0iectos de lei une foram discutidos 

:N. 4 tss:;. Da. commi~são {l~---------r------=------1-----
orçamen to sobre a prorogativa de 

, ~!·•.:ani~Hl<!_:. ............. _ .. = ......... Scssãode29dc;.\Iaio ... . A imprimir ............ :li:iiJ 
N. -.~-ls8-.~>.-Da eon1n11:;sao de oroa· 

' c AITonso Celso Juntor.-llelaliroaos 
hrnsde raiz para o patrirnonio da ca-: 
pella de Nossa Senhora do Cartno em 
i nas Gentes ......................... Sessão de 2 de Junho .. .. 

N. lO- IJ!Ig~;.- Do Sr . .Aristides 
Spinola sobre rnezas cleitoracs ...•.. Sessão de :12 de Junho .•. 

N. i.l-188:;.- Dos Srs. Montandon 
c ou11·os sobre annexação do Lcnilo· 
rio ruineiro desmelllbt·ado de Govaz 
ú dioc .-e de Diatnanlina ........ • ..• Ide 11 ......... . ........ . 

Proie~tos , de l~i Qne nãJ foram dis~rrtidos, m~~ a 

commi~sã:s 

1~· c0111 m i~são de Fazenda 

A' commissão de Consti· 
tuif;ão e poderes .. .. 

lden1 .................. . 

:1i:i6 

203 

273 

274 

:N. :l: -tssz::.- Dn. ··omm1s~ao tlc 
fazenda, isenc•):io tlc:: i 111 pu::: I li:' dl' 
lra nsrn i s:':lo ·~ 111 !'avo r· d n. l rmn n da de 
tia ~lis r~ r·ieorrl i a da cidade de S. Jo:·IU 
clollioCI:li'O.ll:l.provinci;l tlcS.l'aulo. Sessão ll•) ~!ltle :\laio .•. :\ irnprirnir............ :1~5 

N. ~ ... 'l. -tss::.-Da l'Ommis~ão de 
consliluiçün c poderes Lra Lantlo dos 
eleilorr.s do Corrego da. Prata ....... Scss:io llc i 0 ·d·e- ·:hJnllo. ; Idem.. . ................ :ISO 

N. G -i~S:..-na corumiss:1o de pcn
~ücs e ordenados. Pens:io aos sol-
dndos Rontltaldo Pereira Gomes e . 
José .lo:Hrnitnllii:Hio 1la Silva ....... Sessão üe 2 de Junho . .. ILlem. .... .... . ... ...... 203 

N. 8- Iss;;. -lden1. re lalivo a 
pcnsfto ao 11111sk o rdor·matlo Jvflo 
Felix :'llartins de i\lnndow~a ..•...•.. Se::;:::ão de ti de Junho •.•. Idem.. . .... ... ..... .. .. 2;>!l 

N. 1 ~ -Jss:;. -IdernJ rt>latiro a 
l iccn~a ao juiz de direLlO ele Parin-
un~. IJncllar·el Franei~co da Cuulla · 
caslello Hmnco .. ........ . ...... . ... Sess:lo de 12 de Junho .. Approv::ulo na sessão de 

HJ tle Junllo. . .... .• 372 
N. l!~-18~:;. -l•lcm, J'elaliro a 

I iccr:r~a ao dcsem ha rg-adot· ll:t H r: la r·.:io 
da Fiirt<~_l_•~7:a , João de Carvalho F~r-
u:llldt!S \ · r •~ tra ................. . .... Sess:io tlc li> tle Junho .. Idem................... 399 

N. l~-lf!l8:;.-Jdem, idem, liccn1~n 
:w j n iz 11e di t'•'i r o da eom:1rCa <lo 
llrcJn, h:lcll:ll'cl Fernandes A 1 \'CS de 
r.nrvalho ••••••.••• -•• .- •..••• . .•. ".'' (,Jt"ln •.••••••• ~ •••• • •••.• hl~m .••....• ~ . ...... . .. 3~() 

,.. .., _ __ ... 
. ~ \. 
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I~UiCÊ 
----·-----

DESPA::Ho DA :IIEZA PAi i li\.\. 

x. J.»-J§S:~.-Ide:n .. idczn~ :1 li- : 
cenra ao de:;,'mhar~auor da Hel:~ç:.;lo 
àe Bdé111,: Jofto Coelho Bastos ......• ~cssiio de :Hi lle Junho .. Approva,io em scss;1o lle 

'H1 c! i' J I In l' - ~()() 
N· JG -Jss;;.- na rommiss:io de 

Ol'i:nmento cl•~\·ando ü 85:1:000:) o 
crédito c on•~Nlido r•:n·a a constr·u· 
cr:io de nru Lazareto .... . ......... . IJcm ............ . ...... A imprimis· •. .......... 4JO 

N. i-,·- IS~.:;. -De pen,-õcs sobre 
a ür,t:nça :10 nesemhnrgador IHar· 

mino Percgr!no da Ga111a e l\Icllo. · Sess;io .•le 17 t!C Junho •• Approvndo em sessão de 
19 ue Junho........ 4:~3 

-· ~·- --·· ... . -· 

Provo3!a3 ae lel apresentaia3 ve1o govarno 

Do Sr·~ n."lini!!õtro da guel•t•n .. f:
xnnrlo ;1::: f•ll·,~as dt> let't':t par:1. o excr· 
ciciode1886-1S8i . ....•.•...•.. . .• . ~ess:toac~:!aCJI[ItO .... A c••mrni~siio de Mari-

nha e Gut'r,·;~......... 2! 
Do §[•. tninist.r·o da ntn.rin.ha~ 

fix.::tndo a:; f•.lrr.as d<' mar oat·a o 
exer·cicio ci~ t8S6 - i887. . ........... Itletn . .. ..... . .... , ...... Id en1....... . ...... . . . . .. 22 

Do Sr-. l"t.l.iniStl·O do imperio., pc-
ti indo credito para a continuac;;io das 
oura:; do noYO Lazarelo .............. Sessão de 2G de ~laio .... A' C011lllli5s;io~ de orça-

mento................ 9;) 
!Jo St·. tnini~h·o da a·:,zcnda!l 

a pre::.en la.nch) a IP. i do i\1'1>' men to p;na. 
o exr> rdein d•' iSSti -18'17 .... . ....... IJem ...... . . ... .. . .... . 

Do !'11., •. tninisb·o da ju~ti\~"~ pe· 
dino\11 a11~tn··: 1 1.o d · \"•'rila r-:•r:• a,; ru-
brlc--\ ~ << lle::p- .·~.a- :;.•.:.í·d:t ,L-! jhJ i ii:L1 , . .. . . . 

ltler11 ..••.••.•••.••.• •.. 

l.IUII"U:- ..... . ...... ... . .. ... . .... .. .. • .. .... , ._ ' "·"'' 111 ' '' · · · ,, , · : : , ... ...... . ..... . . . . . 

Do S•·- n.l.ini,..:.t.ro (~e es.t.;·nngei" ··· : 
·· · ••os., 1wtlindv :1\Jg111Clllo p::lra n verb:1 • _ 

-Ajntlasd·~ custo .... . ............... ::-~~::.;a : .dú 10 t1cJurdw ... ldêH, ................. .. 

Reluerim~ntns apresent1do3 nor neou·a los e so)r~ 
m Qua;s hOuv~ resolu\àJ da c~m~ra 

D•) Sr. So:,s·e"".-Hrqncim ao mini~
t.erio dn fn.-:-nda ns nlorriJ :tCiii~S :it~ ~nin-
t ,:s: · ' 

1. :~ Si O banco 1l0 nr:~ zi l I r tn rln1l0 
tUifllJrit!I P!l!Oú lei !!c li d t~ Sdr·ru 
bro dü 18i:3 e ao a.Celll',lo i;elebr;Hl \J 
Cllll'•! r) rneSiliO f~ O ~0\'r~ r·rr •• . Cll l 

Yirlndc do 'JIIal licnu' estf' cs[alm· 
lcd rncnl•.l autnrizadn, en111 o liln 
d t~ p re-l:u· nuxil io~ ;i la.,·ourn , :1 
rclira:· !l1 ~na i~artdra cu:li ii!Crt J:d 
v;~ !nre:> . n:'~ i111 portant:in. dt~ n) i ~ 

. ' 

11 111 fundo de ClJ'teira hypotheen
r ia. . c0tno Dan~o àe Credito ll c:;! 
nns t.:~l'lllOS da lei dn 2í. de S0trm
}Jl'O de l i:üí e pod t'!Jdo l:uu1Jen1 
eruittil· l~ttras lrYt>L•llr·~ca rias ;~t •: 
o clecuplo da referida SO !lllll:t ou 
200. O!JO:OOO~O:JO. 

2.3 Si, ~o?.arHJo o Banco uo J3mzil d:1 
facnlt.latle de cmissüo de notas. 
tendo crn cil'cuJação a :t.rtll!atl:i 
somma tlc cerca. de 20.0r.IO:ooo:; c· 
sendo !Jill p~1·tc Dauco d~ Credilo 
n~nl, vode:n os sens estnlnlós sct· 

r.s 
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I•ESIGXAÇÃO 

reJuruJ:taos pe1a assernmea. gera 1, 
110$ lenuus da lei de & de Novew
hro tle f88:!, independeu te de 

DIA DA ~\Pll ESENT~I_;ÃO 

approvae;1o do governo imperial. Sessão de 21 de l\luio .•.. 

ltleU.l·- [\equeiro que COlfl Ul'g't'l1da 
se pe~a m ao goveruo pelo m i 11 islerio 
da fazenda a:-; i 11 forllHtÇües seguinte~: 

La Si o g'ü\'CI'IIO julga acertado 
mantet· a or1lern do pres:dente 

DESl',\l~l!O DA liEZ.~ P.-\.GIX.-1. 

Adintlo por Let· pedido a 
P:~lavra. o Sr. UJrsses 
'Vtanna..... ...... .... 3-i 

do Th ''s_o_tn~o_tt . 57 __ dc __ 10._.-r_e_JJt U.i __ l...._l-1----------t------------- ---- ____________ _ 
de 1883, ot·dcu:wtlo a 1 h e sou r a ria 
da provit.lcia de ~lina:; Gct·aes que 
11f10 Sl'jam rt•ccbidas uas estaeües 
•nhl' .. • ,r., "'"'''"" n '''"~",.;.," ., • 

;wlas d•,:~ Banco do l'Brazil, coJu 
exeepção lão só111enle 1las da sua 
r:x.tiuda caixa lilial, no Uuro 

• s-'":"' • · • 1 d · · · 2.a 1 ao gnvento unpeJ'Ia trtglll 
a adlllinisl:-:tçào tlo Baucudo llrazil 
cujos rclatorics n:~t.la re\'elaru, ai-
,.;uoiliL I \:lJIT:lt:IILil~iW :lUJJJt: U::> 1,11:1-

lliCiOSOS ClTeilo,; tlaqUL!II:l. urdem 
t}ue está eru t.lesaccôrd•l com o~ 
coulractos celebrados cn t r e o "0-
''errlo e o hanco e em dosltat·morli:l 
eo111 as d is;;osicüe~ das leis tle ltJ 
de Seleull,ro dê 186li e de i7 de Se
lclliiHo de :t8i3; uo caso allimm-
tivo, cópia da I'CprPsenlat;áo • •••• Idem .............•..... 

no f!iill·. 1\D:ac-Do,,·eH.- RL'l}Ueiro 
que_, pelo lllinist·~rio t.ia justi1;a, se in-
J'urtUl' nuaes :ls nt·oviclenci'ls "tomada' 
pel•., p:·csiden te t.la IH'OViiH:ia do Par·ü, 
sobre os factos graves rccenlerucute 
occot·r·idus ua villa de Sourc. cuja au
tnl'i· '• !llt ·ihnirl!l P [,•}Prr "111l • 

tla'luclla pro,·irtcia :lO mnjor l~rancis~o 
lkZ•'I'l'i\ d~ .Morat'S Hocha, que se diz 
insullúra e aruencara. de rewolvcr eu1 
puniJO, :10 juiz dê direito da respectiva 
cou1ar·~a. Ur •. Joaquim Paulela Bastos 
de Olivei ra, afim de otJJ·igal-o ~ pet.lir 
I'CIIllli,;:'IO: llt!lll :1SSilllljliC lll:llldal':'L CS
fl:liiCaJ' puhlicarnente, pot· dous cs<:m
\'(•s, ao cid~úúo José Luiz Gomes. 
úutrosim: si ~~ exa.clo lfUC as autot·i
dades tlo lognr recusaram todo e qual
tJlll!l' !Jt'oceditlienlo legnl a respeito 
dessesfar:los erirninosos; e, linalruente 
si a mencionada vill;t de SoUJ·e pet·· 
rnanr.ce cru so!Jresa.llo~ ou j:i estü res-
lal.leleci!la ali a tranquil_idade publica. Sessão de 25 de Maio . •.. 

Do Sa•. F. Ca~ta·ioto.- llequeiro 
que se peç~ ao governo, pelo minislerio 
d:t jusliç:1~ cópia das in!orn~:tções e 
mais papeis que scrvir·am de base nos 
dcspadJos dn referido minislerio que 
cousi<lcravauJ vago o ofllr:io de 2° ta
l.Jellhio e annexos da villa fle llaho-
rahy, prdvincia do lHo de Jaueiro . •. SC'sSfio de iu de Junho ... 

Do S•·· §oares-- Ucqueiro que, pelo 
uJi nistcr·io da agt·i cultura. ::;e pet)a 111 
infonna~ôes a:~ govcl'llo, dos moli\'os · 

Approvado •....• •.•.•.. 

Adiado por lct·cm pc· 
diilo a palavra os Srs. 
Adriano PimenLel e 
IJemelrio... .. . . .. . . 

Idem, o St·. Candido de 
Olm~ira .••..•...•••• . 

3 

<i O 

1.8-í 
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DESIG AÇÃO 

s·ervir.o do correio urbano na freg-ue
zia. clÓ Engen\10 Novo, que está. deiltro 
da. dcmarc:H~:io da. decim:t urbann, r 
.,...,....,. ,.,...,...,.,..,..,:;.,~, ""'" 1"\ ,r ,,,;h, ''"~nl 

DIA DA APUESEXT.\ÇÃO 

J· .. v '''-'::> ... ~ .. • - o..... : 

DE5l'..l.Cll0 D.\. ::\!EZA 

ao d:ts de mais frcguPzias, que já go-
z:un des_,e rnelhor:unento ............. Sessã.-o.de 26 ue :.raio., .. Adiado por ter pedido a 

p:\lavru. o Sr. Candido 

Do S2· • .t~rnujo Góes .Juniot·.
Requeiro que se peça ao governo pelo 
ministerio do irnpcr·io a rcla.~:io de 
todos as dcpezas feitns na. capital d:-: 
Bahiaeom o laznreto dL) Bom Despacho 
e corn medidas pre\'Cnti\·as coutra a 
inYasão do cholcra-mor·hus, na im-
portancra de 30 contos de rets, ~egun
do consta da prcposta hontr.rn npre
sentad:t nestacamara pelo ministro do 
imnerio e hem a.sgim cúnin.das ordens 
tlue autorizaram tacs despezas~ dos 
nocumentos comprobatorios desta c 
das quilações pn:;~:adas pelo que recc-
llr>r:~rn :~· 'rlivnr·,_,. nn!!1Úi·1<:: ~~~C)"'_d~_ll_· • 

Do St·. Duat•te de Azt~ve{lo.- · 
Requeiro que. pelo ministerio dos ne-
gados daju:-:tiçn o gorcl'/10 z·cmetl:l. à 
cn.tnarn. dos depntarlos, cópia do inque-
rito a que o chefe de policia da 
pro,·in~ia. de S. Paulo pr·ocedeu acerca 
do homicídio c ferimento perpetrados 
em (i c1e Janeil·o ultimo na cidade de 
Botucatú: e que informe se já foi 
suspenso c mandado responsa.IJilisar 
o juiz municipal da~uelle termo , 

de Olivc.ira •.......... 

... ' ..... . . 

uacuarc1 uen.1:un tn Mat·cs de AzevetJO.Illlem .................. ·lidem ................. .. 
Do 8•·· Coelho C:unpoM.- Heqnei

ro que per internJedio do gon~z·no se 
ohtcn11am da prcsidencia de Ser~iJlC 
mloz·mnNcs sollrc o :-:r'guinlc: 

!. o ~i no projecto de rrr·r.:unento para 
o cx.erdeio ue !SS!.>..:.. i8SG a pre
:;entado ú a:::ser!lhléa. pr~ lo presi
den Le da [li'O\'ÍIICia 1i;:Juram as 
11ispn:-:ir.;Ges constantes dos §~ 38. 
40, 4-8, tiO c ti~ elo art. !u da lei 
tlo orl~:tllwulo do correu te exer-
ci cio : • 

2. 0 Si conlinúa. ein vigor a dccis:1o 
d:ida em iS de No,·cmbro do ::umo 
pa:;sndo P'H' aquclle JH'esiflr)nte, 
sol,re consulta 1Lt HecelJcu,Jrin 
J'n)vinci:il. t.leds:"to fjne cstaiH~l cee .. 
o pagamcn lo do iurpL)Sto z·elati\·o a 
todo o exercício ~ rrualquet· que 
seja o tempo da existcncia dn casa _ , 
commercial. .......... . ........... Sessão de 28 de ~l · io .... A.din.do por v·r prrlido a 

uu sr • .c- eu c•~ uosll!'!l:un:o!Oõ. tt.e
queiro que se sollicíle do governo a 
seguinte infonnaç;1o: 

Si ft)i ouvida a presidencía de )finas 
sobre a resdscio 1!0 contz·ato de 
r·onstrur,e.ão 1la cslmda de ferro da ~ 

na lavra. o Sr. Zama . •. 

P.-\.GlX.\ 

SI 

H3 

Viclori::t à .Natividade ............. 'idem .................. . Idem. o Sr. C:mdido dr 

Dos St•!iJ.. r"l.raujo Pinho,. Darão 
do Guuhy e ouu·o8.- llNJlH'l'I~ · 
IJ10S rruc, sendo rerncUiJo :i rc:<pr:ctin 
commissào ();:~ inqnerlio, eu1 sati!'if:w:'to 
(.}[I. re,lui:;i0:·to fci ta: o ollicío tlo pl'e'si-

OJi\·eira ............. . i30 
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qne transct'e\·en as actns das cleiçõe:-; 
-geral t!e i881, municipal !le :1.882 
e rn·ovincial de :1.883, nn. pa.roehin (!C 
(;: ;,..,c,' il<> (' r·"" "''' r'l A!.O ','li <>I •it•h"'l ri• 

llaÍ1ia, interpOTll1a a' commissãÕ seu 
parecersobi·e a. ekiç:io desse r!istricto, 
independente das demais requisições. Sessão de ::9 de l\Iaio : ... Idem, o SI'. Pt·isco Pa-

rai?.o. .. . .. .. ... .. .. .. !5ô 
Do Sr; Eur1•asoio Correia.- Re

queiro que, por intcr111Cclio do ~!in is
tcrio do In1uedo, se sollicile cópia do 

.• · .l. n. • . 
diJlV UV .!·'lCo>'U~· ·~ <•><•· ,._, vV v· 

(~ando extmordinadameute a Assem-
hlén. Pnwincial ...................... Sessfio de 2 de !llnho ...• 

Do St·. Dtt;,rt,!~ de ... ~ze,:ecl(>.- -.. 
U.equen·o, p01'111termeaiO (JU l\lll11StCl'IO 
dos Negocias lia J usliça, cópia. tlo 
pt·occsso-ern que foram antor Arllnu 
i~nda l'l) e rét s Beninmim Soare~ de 
Azevedo c outros. do cadOI'IO de Frnn
ci~co 1le P:tula. Snutos. do termo de 
)!anhuassú, na proviúcia de ~tinas 
r.~rnes . • .. •• .. ISessão de3 c1Cl Junho 

Dos @rs. 1\lascarenbas e ou
t.ros.- Requeremos que SJ PC0:llll ao 
governo, pelo ~Iini:-;tct·io da Agricul
tura, ContmPrcio c Obras Publieas, ri$ 

scgui11les infonuaçü'!s: 
i. Pot· que fOr:tlll dispr.nsn<los :14. 

e11genheiro~ empregar! os no prolon
garnen Lo da Eslrada de Fcl'l'o 
D. !'edro li. 
~ · .I 

11 • .:11 !J,rt:l,l:IIUt: :>U"l'l:Utl\::lt V ;:)C I\ 1 ~V 

do refertdo pt·olongamen o. 
m. Si pt·denclc ot·tlcnnr a mndnnça 

da bilola da. mcsum r.stradn, no 

A pprovndo .......... , .. 

Ania.clo not· ter neuido 
a palavra o Sr. l\lartiuJ 
Francisco . ...... . ... . 

se;;mmemo aa consLruc~,;ao .. . .... ;::,es ~<~o ae i) ue Junno •• ,. wem, o ::-r. anuraae l•t-
gueir·a •.•••••••••.••. • 

Do S1·- G"l!lp:u• Dt•unln\ontl.
llequcir·o que :'C sollicilcln do Miuis
tr·rio da Juslic~n , inl'ot·m :u~ücs sobt·e os 
f:~ c tos conlm" a propriéd:ulc set'\' i I 
pr·:1lieados nns co!u:u·c::ls do Hecifü, 
Rio Formoso c Pnllnarcs, tla província 
de Pct·nnmbueo ............... .... .. . . 

llo St• •• Yoão l»cnido.- nequciro 
que se peca :lO governo, por in lel'lned i o 
do ~linis"t,~t·io da A;,:-t·icullura, Com
lllCI'Cio c Obt·as Publicas as seguintes 
informa~õcs : 

:f.. a Cüpia. ela. corre~pondencia travada 
entre o engcnhcu·o chefe do pt·olon
gamento da estrada de ferro 

•r _. • .1 

"'· ... - ~uru u. • v""' '""'v u .. "'ó""'~ • 
turn, sohre o quebramento da 
bitola do lronco da mesma estrada 
e seu prolongamento; · 

2. a S i jà está cxplot·ado e Iocndo o 
trecho de pt·olongan1en to acima 
referido, entre Itnl.l ira do Campo 
e :\ c itlade de Sabará : 

:L a Qual a razão porque~ lendo o go
\'Cruo n mrul!ndo a coneurt·eneia 
t:onvoca<l a pa ra r.OIISLI'ncc;:1o tlo 
ll'Cdlo de ltabira ao Sahal'á. não 
tcrrí~ eom·ocndo nova : · 

4 

fdcm ....... . ... .. ...... Idem, o Sr. nezerra. de 
Menezes ............. . 

205 

23i 

271 
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4.a uual o esmaoaas oura:s (Je _cou
struceão entre Lafavelte e Itabira: 

r;.a Cópia dos p:u·ece~res dos enge.: 
nheiros consultados soln·e o que-

I':'\DlCE 

DE$1> ACHO D.\. :li EZ.\ 

lmunento da bitola .•.........••.. Sessão de 8 tlc Junho .••• Idem, o Sr. ner·nardo de 

Do Sr. -~lCr·edo Ch:n.·cs.- Re
queiro que pelo 2tli~1isterio da Faz~nda 
ll)e sejam fornec1das as segum te5 
-iuformacües: _ 

1.a Quães os empregados do Thesouro 
que estflo _di spens~d_?s uc compare
cimento a repartrcao. 

" a 1)1143 mntivn~ nnir~·i<::~l''lm ·~~,... r. 

desde quando eslà.o no gozo dessa 
o ispen:;a.. 

3. a Qtlacs os empregados do Thesou1·o 
que estiio em commissão fúm da 
l'epat·Licão e desde llUaiHlo. 

~.a _Quaes sao. ~s ac~un.es Hl!1Cctona
rios do M m1ster10 dn. 1-azenda. 
i ncl usi v e os que exereeramlogarcs 
de commissã.o. que já são nposen-
tados em empregos geraes ou 
provinciaes1 ou gozam dejubilaçiio 
ou são officra.cs reformados .•••..• Idem . ................ . . 

Do Sr. Candido de Oli,•ei~n.
-- Requeiro que s~ solliciter~l ~o g~werno 

JlOl' in termed lO do ).lmtsteno da 
l;uerra: 
i. o Cópi:t da:: informações prestad~s 

pelo comrnanrlante geral da arti
lharia e ajudante gener[:l sobre a 

-, -_, . "' . 
JllliU i lll\i iL U~L_l'<ll<(l.hl UV '-' .LJ<I~<LIU<IV 

cld arlilttana. 
2.° C<Jpi<t do decreto que tlclerrninou 

essa mudauça. 
a.v copra oo aclO oe rr.\Ogaçao c 

he!ll assim dos demais cl.:;t;umentos 

Mcndonr;a Sobrinho ... 

Idem, o St·. nezerra de 
)Icneze-s •.••.• , •.••. .. 

existentes na-Se-<:retariade-·c-s-l-n.d-o: Idem •. ... . .•... ·; : ·: ..... Approratlo ..•.....••.•• 
Do Sr. Eul'r•asio Cor·reia.

Heauercmo::. que ~c requi::.ilen1 do go
ver·no, por inter·medio uo jJinbterio da 
:,l:\l'i 11 h a: 

Cúpia. d e:L informa0:io do comrn:mdnn te 
dos aprendizes lll:trinheiros tlc Para.
unguü. sobre a molcstía dos diUts 
aprendizes, e qua.es as pr·ovidencins 
tumaúas............ •• . .. . . • . . .. . . . .• Sessii.o de iO de Junho . . . Jtlctn ... .. . . ... .. ..... .. 

Do !!!la·. lt:lqui.- Requeiro que Sl' 
t)C(arn ao Sr. Miui5tro da Justi(;a 
in fonna1~ucs sobre as providencias 
dadas pára caplur·:t tlos crinlinosos, 
que ern Urugurtynna ferira rn gra vc
mcnte o tabelliào iJimenlcl, em 
exel'cic:io de seu cargo fóra da cidnde. 

J:. nem a:s::.im st. CiHa. u. guvernu utsposw 
a co11:>ervar tndetmulalfteute su:;pcusa 
a posse do Dr. Arruda. Falcão na 
comarca de S. Dorja. · _ 

E Hnalmen lc requeiro que se digne 
declarar si o governo está cli.,posto a 
conscrn.r o alJuso das inlerinitlades e 
licenç~s dos rnagistrados no cxcr·cici () 
de -seus c:Hgos, como acontcéc eru 
Alegrete e o. Pedl'ito . ............... Idem ...... . ............ Arliaào por· t:er petlido n 

Do §~_·. Leitão t.la Cunha.- Rc
IJ~Ieiro que: com <l•'claraç:lo de ur·gen
!',1;\. ~ por iu\ormcüio !lus Mirristerivs 

palavra o Sr·. Soares •. 

PAGIXA 

29G 

2!)G 

310 

320 
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da. Juslir.a c da Agricultura, se 
rccruisilerit ela presidencia da pro
~incia do Pará as se~uintt'S iufor-
mnçõe~: 

La Quacs as providencias adopladns 
pela autoridade com [JClcn te con
tra os abusos de poder attrihuidos 
na imprensa da capital ao delegado 
de policin. de Gut·upá e denun
cin.dos nn. repre!;en tação àirigida 
no chefe de policia da provincia, 
pelo j\liz de di1·eito ·da mesma 
A r ... , '\ >• '"' 

--nu __ I-" v 11..o1 "• 'V -vrrr v.~ v" • 
dcmn t·car~ão atlrninistrativa. o t!.:s
ftejo t.lc uÍVt~rsns posseiros t.lé terra:; 
HO terruo de Mazagão ............. Sessão de lO de Junho .• . 

D:> Sr. Ah'es de Araujo.- Re
queiro que se requisitem do governo, 
por intermedio do ~liuislcrio da 
J usuça: 

:l.'' Cópia do procr.sso de rcsponsahi
lid:Hle instaurado contra Adl'iano 
Ribeiro Rosado. nn. comarca de 
Pa r:1 nagu:i ; · 

2.'' Idem contra o capilão Pedro 
Alves; 

3. ° Cópia do -processo instamnclo 
contm o ex.-promotót· puhlico de 
Pn.ranaguú, .lo:'é Eugenio 1\lachado 
Lima.: ' 

r. " ,. •• n'• ., .1 f'> " 't'\"""'C:íl t'ílll f , • ., n ... 

.~ 

Demctrio Id~m, o Sr. 
~~., .. ,..,., ... 

tcncn lr.-coronel José Ciclo da . 
Silva, por infra<~c~flO de po:;luras ... Sessão de 11 de JuniJO ... Idem, o St·. Eu.frasio Cor-

rei~l .. . .... . . . .. ... .. . 
" · ~ ...... - .-. ... • n ... 
!lll ;;:::,~· ...... '-" .............. , .. ..__ ~·"""•' 

que i ro q uc se sol! icil.clll do l;OYerno as 
- sc~nintcs informac:ües: 

L Si o tllesourcíro Jiomendo para n 
Thcsouraria. de Fazenda tlc Pcr
nn 111 hueo já prestou n. ncer.ssarin 
tiançn. c de qn•1 v:tlor fni ella. 

- li. De:-dcqn:wdnassmnin ocxcJ·cicio 
das rc~pcdivas ful !c:çücs . ......... Sessão de 12 tle Junho .. ldcm,oSr. José~lariano . 

Du !!!h·. AauJr•n.de Fi~ueh·a.- Rt' 
quciro s·~ sollicilelll do :\liuisterio da 
A~rieullura, t:Oillii!Cl'Cio c .Obras Pu
ltli1:as infol'ln:H,:ües sohre osseguiulcs 
pCill tO:' : 

i. v Qu:t•'S a~ mctl idas em exccnç:io 
para 11islr·i hu i1;:io da agua nos rc
sen·atot·ios tle Santa Tllcreza, an
li!!O c novo. 

2. 0 fluacs as caus:~s !la in~nmeicncia 
A - "' • ,1·,..,., > ,( , Õn,•OfT d!l ·i ti • oi I> f\111 

outros da referida distrilmi~tTo , 
In vendo n gun. almndan te nos u1CS· 
mos reset·vatol·ios .. .. . ... . . . ..... Sessão de W de .lunho. Approvallo ......... •• . . . 

Do S•·· c~arneiro da Cunha • ..:... 
Re•ruciro que se peça ao governo, por 
inlcnncdio do l\lilli$lerio da M:Hinha. 
a pmposla da. ui lima promoç:io do ci
rtll'g'i:io de clivi::;:'lo da. arrnada, feitn 
pelo conselho uavn.J, a fé de ollicio 
dos rr•)poslo::;, assi 111 como ns infor-
m:l(:õc::; :lpresenla•las pelo ci•t·urg-iflo- ,_ 
htúr a resp~ilo ti essa pmposta ... . .. .. Idem ... ... . . ... ... .. . . . Idem ... .. .. . .......... . 

Do St•. So:ares.- Roqueiro q\\e se 
nPe~m inf(ll•tn:\C'IÍêS :lO ttovet~I)O. p!'!IO 

3i9 

405 
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1 

)lini:ücrio da Fnenrla, solJI'C', os se
guintes ponto=-: 

~-ú Qual·a ~omn:a r.rn que importou 
'1 • .. rnl'• '' In ,.,,,.} • r11>l•~ TI ). •:. 
som·o rle 1° Je .Junho do anno pas-
sadoa30de Abril docnrrenleanno. 

2. u Qua•'S :1s taxas por f)tW for:-~·ru 
tollladas as carrJhiat~:'. isto e, a tax:1 
do ~auddo sonre Londres. 

P.\filXA 

:.L'' Si o Thesou ro Jl:lfWH com rn i:;siio 
ou cotTelagcm: 110 caso a1linllal ivo, 
qnal_foi a porccntag-.,m c CJU:ll :1~ 

· :;olllrna em •[ne iutportou. 
--;)::-"'- Em_cl.nanlo~omnr:ra1-ir!POI'Iantia · 

tlr lltllcrcrH_:a:: dt, <~.'llli lHO ri e I ílf' 

---· ... --- ··---·. -- - . - ---

ll::zem!ti'O rlo :11rno pas:;ado a :,11 
dt) Ahril do (:orrenlc anuo. 

:; . " Finnlmcn!t~. E-:i a~ l'tllllhiaes f•:.t·am 
lnmad:ts n uru ~úi.Jancoc nua! foi 
ctlc ....•.•..•.....••...........•.• Sessüo tk 17 tltJ Junho. A!•IJI'O\':tLlo •.•.•••••••••• 

D·J Sr. OlyJUJ>io C:uupo!co<.- Hc-
queiro que se pe<::nn ao ~overno inf\lr-
IIl:l l'.iiP.;; <:n 1)1'1' O C:l"rt • •1 tt-> • 

1. v Si o ~linisterio da .:\(!ricullura 
autorisou a rcducçfio de~pas::::.gens 
rros trens extraor·clin:uios da e~tra
tl:t de feno I)_ Pedro rr, em bene
ficio dos jogadores de fiDUle. 

0 0 Pela :lill r ma ti \' :1. , q u c mo li vos 
teve par·a f:1zer tnl i'Cduer-:1o preju-
dicial à r·cnda. da llle::ma· estrada. Ideu1. ............. . .. .. 

(j \!e li' O q 11 C Se SOIIICIICrn 11 O ,\1111 1:' te
rio da Agril!ullura as ~rguinlcs iufor·
nw(·c~~~~: 

i ::O nuanlos tcle:.:t·aul!u:Js !'(•rarn ex-
pr: tlitlo:> pela lillha l·~ h·graplrka l!'l'
re:ilrc nos 111CZ•'S de :\larTt.l. Al:ril 
c Mai,_), pLII' ro111a do ~o\· e r· n•J, a 
.:a<la Ul11;1 das fullta:-: t.tll .i•:Jrtr:w.
qne ~·-· puJ,Jit:atn l'lll l'•~l'lllllllllut:•-'· 

.la ~lllallla:s palarras t:lllll\)lll.t!l':llll 

ett1 1:ada llll'Z o <~•:L·n·o dos klc· 
!..:"l":lllrlu:rs tlirig-it.lns:.. cada jOI'Il:ll . 

:.L" E111 quanto i1nporlon a tlcspt!la 
p:tga pela tr:lllSmi:o:s:-•o dessi·S lcle
gramrnas rliscrirninadarncnte par:-r 
c:tt\a ~llll jtll'llal 1~ 1'11! C:'lf!:l. 11111 tlUS 
lllf\7.•?:; tl•~SÍh!ll:ttlc)S ...... . ... . ...... lt!Crn, •. •...•.•.. , ... . . ; 

Do S•·· Ribeiro •~n Lnz .. - nr
quri l'0 fJIW inforr::r O g'O\'i' l"liQ. p~·ln 
~lini=-t•'rio da .!n=-til:a. rnt~II'S a~ [ti't"!
vidrn .~ ins d:tdn:-: tielo 'prcsidenlc da 
p1·ovincia rl.e Minas (;,~rnes ~ohr·r as 
ocr.urrencras rctat1vns à 0r•1cm pu lilica 
havidas na. pCivoa~ão de S . .José ch 
J>icü, 110 dia 3i do mez prox·imo pas-

Adiada a discussão por 
ter· pediilo a pntana. o 
Sr. J. Pcnhlo ........ . 

ldrm .. í'l Sr·. AI v r•:' ele 
Ar,1njo ....... .. •.... • 

sado .•.....••••• • •••. .. .•....•. ....... Sessão 
Do Sa·. Alf"redo Cha,~es.- Re

fJtiCit·o qtl!' pelo i\linis!er io da Gurrrn 
me s_eja111 fonieciJas as seguintes infor
lll:ltu:~s: 

rle 18 de Jnnl10. Idem, n Sr·. !\lnnlanclon. 

i> IJuaes •Js metlkos rnilit:1rCs que 
c~ xen:ern e_rn pregos c i vis, · gcr:1•::< 
ou prov!ucwcs, eru qu'~ prüviudas 
c tl_•~stlc quando. · · 

2. a tJuaes os mcd ir.os rnilil:nes .. m:\n
dados p:u·a o Pará, c~:~rü: Se'!'gipe, 

_. 
&i7 
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I 
DL\. DA APBESENTA0ÃO llESPAI.IlO D.\. .\IEZA ll'AiiTXA 

---------!1--------------------------------
1 •· • ;:. t.: t· a ra11 y u;r, a 1 e 1 ITTTUIT1:, .. ;s-
~nrio nn SI!J'vir::l Jllilila•· tkssa:; 
p:-ovincins. ~ • 

:3.~ Quando fór:llll 111:1nd:Hlos pnrn 
'!'~;;as pro\'Inr;Jns es:,;cs m~tiH'.r;s. 

-i." :3i hol.l\"l!J'•:quisit:io,cqu:~ndo. dos 
Jll'e~itl!·nlc5, cnJn.rn:tlldnllles d'ar
llla:::,- drurgiii.o-rnúi' do I!:XCrcito 
ou delegado dcst•~. p:~ra mnndar-:-c 
para a:-; proYineias da. Parahy!Jn 
mais UIII rnrdicn, Ccnr:i um,. ~rr
gipe lrcs, Baltia ~ele. n lém tios 
J'l'!'CÍ"0' 30 S•'I'VkO th-f5-U!:U:.UJ~i'-"io-'+----------····----l-------~---- - -1------
deSS:lS p1·ovincins. • • 

:;." Qnnntos m.:dit~oscivis esl:io con
IJ·:l·t,,dn<: ,,In 1\lin' :1' •ir. ti'l f:n~>r-

ra, dc~d·~ qun ndo, que v•· nc! IIJCI1 los 
pt~1·edwn1 e onde :;e nc:hat11. 

c~.:· Si na c()(·te o mtn1cro de Inelli-
- . .,, .• . ,;J;(, • • n.:-1,' , ,;In~••" "'' .. ... .. - ... . 

o nulnero de 'lU C ~c coutpüc a gunr· 
ni(_;<lo ............... . ............ ::;ess;1odci3 dcJnnho ... , Approvado............. &,ii 

Do St•. Si~isnu.tndo.- UcquciJ'ü . .J 
.• • ' • T • . "'"I"···· ...... ,. .. t; IV it ,llL.-.1\o& '1" ': 

mandando prot:cdcr· a a n!rigunçücs 
precisas na co1uarca de .labo:t L:1o, da 
Jlt'•Wi nr.i:l tl~ PP.rnn ni!Hlr.l) i:l fflrlll~ : 

L 0 Si o ti•}SCilthargntlor Jl~nt·ique 
p.~:·t'i ra. de Lucena set·\· iu como 
juiz de di n~i Lo no inventa rio d:~ 
rn ui het· de Eduardn C:tl'Jtei r o Le:lo, 
:eu parente•; sendo :t sogra do 
tne::Ino j n iz i .. ten's~ada nessa in
ventario co ~JHl credora. 

2.u Üll:JP:i OS OUI.I'IJS ÍIIVI'lll:ll'ÍO::; CIII 
qll1'_, ,,,·,o oiJ~tante ~cr sua :,:og-r:t 
illl•:ro.'.:atl;t cOIIt•) r.redtlra. :;~1'\'ill 
eonw ju i.t. de dirl'i I•) o· lllt:SIII•-' 
fll'"''' d 'li'"' oln1· !.11 • 'I ·• 

:.l." Qtlêllllll~ jur:ll]i_i:) rur:tlll qn:tlilie:l· 
fi,,,; l'lll t:;td:t lllll do~ Ullll(l:; tk 
J8i;) a 18$1 na p:trl)clti:l dt! ~iuri
IJ:··~a, da t:fltllan:;t tk .la llna I.~ o, :;i 
as l'c':'pet:liva:' l]llalilic:ll:ües ror:llll 
)II'I.JSidid.lS pc~ln dc•S"Illlla"rgatlnt' 1.11· 
c•~na, ,; tillck 1•~\·c it'g<tr :i ttlli111a. 

L'' En1 t[llC dal:l:i flll'al!l J'en:ctliiln:; 
:w tlt':iCII"dla ~·~atl"t' Luc:ena pcl:~ 
prcsidc•Jtt:i:t tk Perunruhnr:o dou• 
l 'l't: ut·so:i de) a I isl:lll:ent.o de jnt ·:t~lll~ 
11 :1 pa rncilin. ~~~ :\!til' i hN~:l pnr t' IIP. 
Jl!'PSid ir LI. P:Jt Ht~.'J. ; C':' •Jtll! dnl:l:' 
J'··qui~i( .-~ 1 1 a pn~•i· :•'tt•·i : t a ittfnr
rll:t•JI:·\ dr~vitln p.;i•' nv :-::n•l d•'"•'lll· 
h:ll'!.!:l ,!lll' ~Ohl'(! t:• t',; rt •t'lll':;n ~ :t'lll 
quf) tbln. rnlrou 1.·:-:sa tnfonu:i~·:in 
na senelaria da pre_;;hlenda, si foi 
e lia datla. 

ii. 0 A tJUat'tto mon1n a sommn 1l:1s 
11111lla:i irnpostns pelo clesemJ,arga
dor Lucena no jurado .\lanorl Bar
ho:-:a d:• Siln1~ actual Da.:':lo de Li
mol'iro, por sn:1s faltas a sessõe~ 
do jm~· de Ja1Joi1 i:io. 

ü.'' Eut rJll t! da la. ddxou o ci Lado 
llcsernJ.~ar~ad!JI' Luee11a u ear~o de 
juiz de 1fireito de .T:lbual;1o~ etll 
consequencia ele 1e1· :;id•.l reutovitlo 
p~u·a S. Luiz tlo ~lar<tnMo ....... Sessão. de 1!) de Junllo. Adiado po1· ter pedido a 

lHllnvi·a o St·. ~lánoel 
Pol'lelln . ..•.•. , ....• . 509 
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DESIGXA(i.o DESP ACIIO D.-\ ~!EZ.\. 1'.\GIXA 

.., "-''. ~ ~ ·------ ~ 

qu•.'iro que o Sr. ~linistro do Imperio 
informe si os hisnos lt!llt se retirado 
de suas diocc~C:': 'com Jicen(;a do go-
~ ~ liV •• ,,.,,,,., • • , ,,,,,,,, •' •••• •• •• o2C;>,',ll..' U'-' ~v llv ~llll •J,. o(LUL • l V • · • l-'IV6U'-''-' "" 

ReQuer-imentus aoresentauos 110r diver~os 

De l\laxhn.inno w'JO!!Ié RobeJ•to, 
sollicit:Jnd0 uma suln-enr<lo anmtal de 

• 2õO . Ooõ~ d m ,111 te o ·prazo·· dc-·qtr.rlrtrt- ... _ · 
annos para o 11m de renlizara ailerlma 
dr. uma. estrada que lig-ue a ddade 
rlP. "''n.·in.;; ~ ·.- l":ltnn''' ti ) Bio Ht':lnr,o 

r.onccllos ...•.•....... 

fund:~~;io de cok,ui:~s agricolas, explv
r:H~:io de l'roJuctos llalura,~s c outras 
van lagcns .•.•..... •. ....•....•...••.. Dia 2:J de )I aio ..... , • •. A's com missões de colo-

, ·.,.,,..-;1"\ f'f)n1101f.l •t>ifl" 

De ~ohn ,,.ett•on, propondo-se :1 
introduzir colonos no ltnplrio, sol! 

_,. -
<1:1 \.,\.IIIUI•'-'1;:'1 \A ,' ldliiC, ll< ~'IVj'U"' < 

· nnnexa.- :\'s comtllisslics de t:olo-
lli::ac·Cto e contmcrcio. inrluslri:l c 

---<'H' ·te; .... . ........•. . . . . · . . . : ....... ... :Ses~ão 

Do IJH·. ~~~HEoel i~ntonio ~lar
<:ues de Fn.-ia, sollidtaíulo pri
vilegio pOI' espaço de :20 annos~ par:1 
oestahcleeimeulode uma cmprcza h:t
nearia! qne se propüc org-atdzar sol1 
ns elnusulns consl::>.nles t1:1 rcpt·csctt- , . 
I :1 (' :i o i 11 • In • ld t' 111 

lJo nr;~.io!' ~.l!.'hcoi:h!!o ~o:u·e~ 
.:'-. .• .,n-..n. • 'l rl ' • ,1 •• ,1,, • .1~ '"" ,1 > . ' 
rendas da cidade rlt! :\nto:tiua,p:·oYitlci:t 
do Paran:i. reconenrlo. da. il f•ei~:io do 
~I i 11 islerio· ela Fazcudn rJtlC o ohri~011 :1 
entrar p:na 0:' r·ofn~ :' pu!Jlico::; r:o :tt a 

. . ' 
on:amenlo .... . ..... . 

de 27 d 1\Jaio ••. A's commissões (le colow 
nis:H_:<lo c comm_e rcio. 

IIICl'CÍO. ÍlldUStl' Í:t C 
artes • .' .• . ...... -.. . 

113 

113 

ljll:llltia de ~~:(120;~;;:; 1. ............... . 5!'SS[tO tlc :::s J c Maiü .. .. A' l'.t)JI1Jni~s:io de ! 1':1. -
zcnda................ 1::1G 

Do Fcl'Jt:Hlclo R4;hc, JIC'tl i ntlo St·ja 
~nhtncllido ;i discu:'s:"w o projccto rp.l t~ 
:l(ll'eS•-'llla para a ex li nt·<;:io grndua l do 
cletuen lo SPnil, renli:r.avel por meio 
de n :na :-;t•eied:l dt~ de se;::u ros ~ollrl' 
a vida do c:-:1·rnvo . ...... : ........... Dia :w ,Je ~.!aio ....... . . . 

Do bacgt:arel F•·~nci:-:cu da Cu· 
nha C:u'!ltello l ·h·anco: juiz de 
direito da comnrca de P.:rinlin:-:, pro
vinda elo Amazonas, pedindo urtt armo 
ele licença co:u vcHdruculus .... . .... . Idem . . ...... ... . ..... . . 

- -
~~x-collectoi· d:1s rentlas gcrnes c IJI 'O~ 

A' commis:-:io de pcns\u;:' 
e ordenados ..• . •.... . 

vinciacs do município (]C Cnrurnpü . 
na Jn·ovincia do ~laran lt:"to, so lli~il!l ndo 
rcnliss:h• do resto tia tjUantia Ctll ([Ue 
~c aclta al~.:ançado para eo:u a Fazeuda 
National . .... . ....... . .............. . Sessão uc :1° de Junllo . .. :\ ' comnHssão de fa· 

DJ -Joaquhu de S:ull~..!,.n.na 
ll.cis, c outros mt:ud.ll·os do Clu IJ At·
ti sti co Abolidonisla ~lat':lllltens.:.·, pe~ 
di~Hl :• :a rc\·oga~ftt l do art. GO do ~:-:~di go 
cr11n tnn!.- .. . . .... . ................. . Sessão de 2 de Junho . .. . 

zcnJa. . .•.•.. . . •. . .•. . 

"\' comtl!i::são de justi0a 
civil . ..... ..••. ... -~ ... . 

l 'i:) 

i7!J 

lSO 
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csct·i,·ão de orpllãos da. capilal dn. Ba-
hin, pctl indo proi·ogaÇ!"LO da. li~ençn. ll~ • 
Ulll anno ((lle IIJe [OI oonccdtda p:tra co _ : "' _, T , _ _, 

Liilltll' U~ :SU<~ :S<tUU~···• • •· •• • •• • • •• • •• I.:>IJ;);::)tLU llv,. Uv • 1 lllluv, • • •I"'- _,vlHlU&.:J.:J<lU Ut;; IJI;ll• 
sues ........•......•.. 

De D. A.1n.clia Fontora Sont•as. 
Pinto, vi uva do cirur~i:io de diYi: 
s:Io da. Armada. Nacionn.l Dr. Domin
;:ros Soares Pinto, sollicilando n. graça 
de uma. pensfto ••....••.•• •••.....•. Sessão de 3 de Junho •.• [J.cm .................. . 

De D. 1\lnria. .Joncfuinn de .l~l
huque•·ciue, viuva do capil:io Lau
rindo .José da Silveira., D. n.ita de 
Cws~in. So:u·es, \'Íll\':1. do capil<io 
Jn:in Anrnni1) Sn:ll'r>s.lzabel J·V:uU:-
n~an, mãe do n.lferes llenrique 
Jiorrman, e Leoncio Paz de Al
lneilla, Jilho m~nor_do fallecido te.ll-
"~"~~ '.l .. to> •in"' u..,., tin 1\ lnlPid!l <:nl·-

ci tanúo o pagamento do meio soldo o 
que se julgn. com dir·eito~ além da 
quan tin. de i : 186EGL5, que o ultima 

• • .,,.,.,. •'A ' d " •o ·~ 10 '' l;'<\••Ot\/1<1 
" .v" .L''-'',.._. •. "'" ;v· ' I .~ - -
Nac!Oual llle e d~vedora .•........•••. Sessao de 6 de Junho •. • A' com m issào de fa-

De Amelia Josei)hina Cha,·es 
Pinheiro e Nai"CÍSa IE!Stepba
nia Cba-,.•es Pinheiro, viuva e 
filha do ex-professor ela Acadernia dL' [ 
B_~lla5 A~·1tes c 1pr·~t1neit·o e1~~u11p~or .l.Jra- . 1 
Zllcrro "' anoc ,, raves tn 1eu·o, pe-

zenda ••.•.. " •.•.•.•••. 

203 

232 

~93 

dindo uma pensão .••..•..••..•• .. ••.• Sessão de 9 de Junho ... A.' com missão de pen·· 
sut!s. . . . . . . .. . . . . • . . . . 3tG 

Do bncll:u·el Fernando .l\.l ves 
de Cat•"'Vulho, jutz de cllt'Ctlo da 
comarca lto Br0jo, na proviucia do )!a
ranl:ão, pedindo urtr anuo de l i cerH~n. 
nfl t't'lt·nü'da h~i nr11·a seu lralamcnlo·. Sessão de 10 de Junlro .. [tlem .•... . . ..•....... 

Dc1 (lcsen.lb:l.ll'gador .Vos\~ Coe
lho Ba!oótos_, pedindo um nnno de 
li,~c nt;a pam trat::u· el e sua saude ..•• . •. Idem • . ......... ... •.... ldcm ... . . . ........•.. .. 

Do cut•onel !P"aulo .l1osé f»crci
ra, pedindo prcllliO pecu11iario p::tra 
cada colono que inll·oduzit' t;o Impe
rio, ~olJ as mesmas cot.rdil~Õ")S dos re
queri rncn tos do supplrcant.e, apresen
tatlos Clll :!!t: de Abril de :1.88~ e :1.!> de 
Jlaio t.le 1881 •••. , . ..... . • . ..... .. .• . .. Idem . .. ..... ... .. ...... A':;commissõesdc colo-

ni.sa~:lo c fazenda .... 
Do dcl"icnlb:n·p;ndo!• .. João de 

Cat•,ralho lFeã·nandes ' ' ieit·a. 
pedindo 11!11 an110 t!c lit:en~.:a para tra~ 
tnr tle sua sttude •••.• : ......... ·· ~· •.••• lden1 •• ; ......... . . . . . . .. . A' cOH1tni~sfio de pen-

J sües .. • •. • •.•.......•. 
De Sebastião Fut•t:J..do de 1\ien.
don(_~a, pedindo o pagamento de 
r.uo.~2itl imnortancia de saldos att·nza-
dos 'ltW deixou dcrcceber .••.• • : ••. •• :sc~saocteH aeJunno ... :A comnussao cte rn.-

zcnda ..... . ......... . 
Do buchnrel 1\s::u·chnlo Gon
~alves da Rocbn., promotor llsca 1 
de capellas c resíduos do rnunicipio 
da :-·(ll·te, pedindo augrncnto uos rc:;
peclivos vencimculos e bern assim que 
:.;eja a.n:pli?.rla. ao pror11clor íi ~cal a 
(Ji:;posir~fto llns ~~ 2v e 3° do art. 90 do 
d~crclo n. r.ií37 dei871. ... . . .. . . ,. .. • Sessão tle !2 de Junho .• A' _com missão de pen-

J)e .Jos~phn. Leopoldina de 
:::\lcllo Gondi1~, pedindo sez· rc.lc: . 

sues . . •. . •. ~ . ~ ~ ....... . 

31!.) 

310 

3!0 

319 

37~ 
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,-aua. ua pn::serip~:l.o eu1 11m: irJGUITCIL 
al1111 tle puder recd:er· do The~ouru ~a
t;ional a •1uantia de ü8 1~n;o an1maes, :1 
COlllnt· do di:-t l.lo fn.lkciznen!o d·~ sua 
H ma ~.1:\ I' I :L Jo~e, e m:-~1~ met:Hle oa re· 
YCI'5-:·tn que de dit·eilo l!lc c:t!le f!e:,;dt 
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G!ll!R! DO~ SENHORE~ DEPUTADOS 

• • :S ; It.\. ~TO DA SE;;SAO )~XTr"\.OP,nl~Ar.u., 

CO~YOCADA POR DECRETO N. 02/0 DB ::~ DE 
SETE:"IIBRü DE 188!1, F. n~~ ARERTURA DA i (1. SESSÃO 

D ..... f!)a. r.EGISLATUR:\. K\f 20 DE :"11.·\.10 DE '1885. 

Pl·asidmcia do Sr. Barüo de C otegipc 

Ao meio-dia, ar.hnndn-se reunidos no Paço do 
Senado os Srs. deputados e St;naclores, foram 
nomeadas as seguintes dormtações: 

Para receber Sua Magestade o Imperador: 
Deputados os Srs. Leopoldo Cunha, Mo:ntan· 

don. Doria, Rib"iro d0 ).Tenezrs, Dk; Carneiro. 
e ast1ao ! ascaren a!':, 11 ac1e., 1a.na. 1tc-. 

cioh Fra.nco, S\l!ismundo Gons:1.l1Jes, Ulvsses 
Vianna. Carla::; ~P<'b:oto. Fdicio dos Sãnto~, 
FI·nnç-a Carvalho, Cí'uz. Viana. Vaz. Leo!•oldo 
de B••lhões. Dmnet1·~o Bo:t.erra. Aratljo Pinho, 
F'I·P.dr~l'Íco Bot·g-es, Juveucio. Costa Rodrigues, 

· Vaz de Mello e Barão do Gua hy : 
Senado1·es o.-; St·s . Lafayctte,- Diogo Velho. 

Luiz ''nrl '5, CMtro C:trJ···ir;l, .Tag11n,rib·•. Leão 
Velloso. Badto d:t E!Hancia, Rio dro ca LIIZ, 
lhrão d~ L:1.g"tll!l'l., Visconrle do Rom . Retiro, . 
Uchôa. C:.tvalcante e Henrique .-r..:hib. · 

Para recebe 
Dopota,rlos os Srs. Soar~>s, A. do Siqueira• 

n .iefonso dr~· At•aujo e Ga:;;pat• DrLt!.lltUOnri; 
. S·~ nadores os Sra. Conde d"l Baependy e B:l

rão de .Ma.morc. 

Para receber Suas Ahozas a. Princeza ltupe
rial e seu Aug-nsl.o EspÕso : 

Dr>putados os St·s . Coelho e Campos, So trr·~ . 
.Toão Dantas Filho e L r:ítão da Cunha. ; 

A· l hor:l da tarde. annuncíando-~e a chf•gada 
e uas 1· .. ~gestn.n ' S o A t~zas lll'fl~t·mes sa 1 · 

ram as deputações a. t·ecebel-os á 1)orta do edi
V. I. -1 

.-

ficio, e, enti.·3.ndo Sua Magestade o Imperador 
no salão foi s.hi rec i ·o ;;; • ·. · 
c secretaries, os qua~s~ reunidos aos membros 
(1::1. respectiva deputação, acompanharn.m . o 
mesmo Augusto Senhor até ao throno. -

Logo que Sua l\fag-esta.de o Imperador tomou 
assento~ m:Lndou assentarem-se os Sr.:;. depu
tados e sem:.d01·es, e leu a seguinte 

FALLA 

Augustos e Dignissimos Senho1·es Rcpresen
tan tes da Nação. 

A reunião da Asaembléa Geral, despertando 
fLmd,~da:,; csperaliÇU%, é sem r o para Mim ob' e-
em co nw.rs vrvo pc·azer. 

Minha muito amada c pr~zada Filha n. Prin
ceza. Impet·ial e o Conde d'Eu. ?IIeu muito amado 
e pr1•r.ado Genro, I"eg-ress:tram com· felecidade 
d::~ vi"'gem qtte fizer:.un a alg-ütn:LS provincias do 
wl. 

Durante o p2rioclo d ct scss:To (J~traordinaria 
não foj perturbada n. tranqoillidade publica.; e 
eontin uarn sem alter,\ção as relações entre o 
fmpe~·iu e as outras Nações. 

As condiçõns snnit.ar i:i.s pr>rmanecem satis
f.Lctorias, tendo-se a pena;( o:i•} lanwntar. alguns 
casos fat:1es d~ febt·'~ a.m::r c.lla occoridos na 

- . 
Nosso estado financeirO!' aggr:wado pelo no

tavel decresdruento da renda publica. no cor
rente exercício, reclama vossa particular atten
ção. Convém que decr• ~teis medidas etllcazes 
par:t consegnir o equilíbrio entre a renda e a, 
d est'>CZ:t do 8s~ado. 

A. ~~xtincçào gr::~.dual dn. escravidão. :1.ssumpto 
especial da. ~ess:'io extrnot·dinaria. deve conti
nuar a mor rcer-vos a. maior solicit11de. Essa 

do BrazÜ, exige urna solu.<,!ão que tru.nquilíze 
n. nossa lavOllra. Confio-a, pois, i vossa sabedo~ 
rin. e atrí o tis mo. -

endern de vossa dectsão dtversas propostas 
do Governo, que e:taminarcis~ dando prefêren-
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2 ScsSÜ\.) em 21. de Mn i o ele i8S5 

cia as que ~~tisfizcrerú interesse~ impor~:•n tes 1 .Almeida. Gonr}alv0s Foi'r·cita, ~ra.nç~ Carrall~o, 
do Esta .. do. s ·m acc!·escinn da d.3sp~zu publi .. c '.1..

1 

Cruz . Go~\:ê:J.~ . ;ü~c-Dowel~. E ~anklm Do:l:J., 
que é impossivel hoje aug-m·.mta.t·. .Ar·au.JO (,oes .Jumo~, Ar·auJO ... P1~ho_, Go_:11e" de 

.. ·., . . ,.. . ., . _.., .. Castro, Jo~1.quim 'Iav:u·es, 11 re~~et:1co -~)~r·g-~.:, 
Au.~·~~to~ o _D1g lll;,Stii10s :-senhor cs R.pre~ .. n 1 :\Iontn.ndon,Felicio dos Sa.ntos,Ar·1strdes Spmo~::t, 

tantes cta. ?üça.o. Carneiro da. ltocha. C;-uz, Gasp3:r Drummon:.l, 
, ... . . 

ral serâ. f~ct1ada 
lX"I.tt·ia. . . 
....-E t:i n ... r<hnana e 

: abt}rta a i a sessão da fKa legislatur::t. 

D. PEDRO li. nrPF.lUDOR co:--;sTnt;Cio:\A:- :s • 
DEFE.XSUR P.El'..l'ETL'O DO J3RA7.IL. 

Terminado este acto, retiraram-se Su~~s :\Ia·
gestn.dcs com o mesmo ceremonial com qu'3 f•)
~:tm recebidus, o immcdiatamente e Sr. presi-
dente suspende a sessão. · · 

c •: :->arros. 
Faltam.scm ca.us~• pnrtici~::-,da..os Srs.: .AlfrQclo 

Chaves, Deltino Ciutr;"l. c J\!ig-ud Ca,;:tro. 
_ São lida-; e :tpprov:ld:ts as actas de 18 c 10 do 
corrente. 

O sr:.. i'' sEcr1ETA!'l.Io di conta dó seguinte 

EXPED1ENTS 
Otneios: 

Do 11) S!.'Cre t~rio do Senado, de 19 de :Maio 
i"- sEsslo or:.DIXAr.TA E::..r 21 DE :.uro do corrente, communic:mdo que a sessão in:-

.DE 1\SS5 eriul do encerramento e abertul':\ da. Assembloa 
p1·csidc1~cia c! o Sr_. Lo1m~i'}''.'O de A.UnUJHCi'f)Ue 

1

u._eral ,L;~is~~tim te_ria lo~ar ::>no Paç? do ,s:: 
(to \'1Ce-pres1dcme) n,\d~. a . .1. uo.a da tmde do d1a _,I) do correu L. 

· 1 !lteu·ad a. -
•• • • • "' • ,, • .1. Illl rio o mper10, e · 5 e 1\ aio co -

tlu cort· cnle.-E'I:l'~DI<:.'."Tf:.-0 ~r . :5;wc:; ju;Lilic:L t!ous reato, communic;'.ndo, em rcspogta ao oiüdo 
1'\!tlll~I'ÍIUCIÜO:!.- (I :Sr •. IOSI.Í ~1:\ri:lllllil l!!1Via á IIICS:L f' .l'd 
n111a rcpt·c,;cata.~ão .-U1:U1:.•• uu u1.1 .-Ell•ir.:ru ti:• me::: a. n. 12:) de ·12 do mesmo me:r.,quc oram expou1 os 
Discurso tio :;1; . l'rll.-i<I<:Ht<: .- Ch:\111:11.ia:- Discussão :;~.visos aos respocth·os presidentes, para man
tlos p:•rcccro!> ~~~- 118-ltKí c :1.22-ls::;:i. Faliam pela · darem I)l'Ocedet· iL n_ov,L_ deiçito_J.e deputados, .. no 
ordem os Sr> . Ca11dido Jc Ulircira, Jo;oi :\h.ri:\11110 c 1 
AlrL:s do ,\ra:Jj•l . 1° distr lCto da provlllCI:\ do Rto Grande do ::,u , 

;:a H horas n·:ham-sc prcscntfls os S:·s.: 
L01.1rcn;::.o de Alb(1qu\:rquc, Aflon-:o Celso Ju
nior. Cost:t Hodrigur·s, Va.lbdarcs. Sinimbü 

.. • C'r• \,\r • •r 1 

trio B;z0r:·a~ r>'it:'io da Cnn!w, .Toã:u P(mido, 
S;:,arc.;;, Dias Carneiro, Josó Pompeu, Bc;:azna.t, 
.Alves do Ara11·o. B~wão da Lr:o1oldi a .JIIVI' -

eio .:\.lv~"s. l\bt··~;; Uui~•. Andt·adc Figu~ir~<, 
Zama, Joib D.mras Filho, Prisc~O f>ar~<izo, Silva 
:i\bia.,' l'l'iaciel, 1\Iasl·nt·enhas. Duarm de Az·~
vcdo, Ildefonso de Araujo, Ulyssc:': Vi:.mlla, Ri
bt'Íl'O do :Menezes. Carlos Pci:\otO, BPrnardo 
de ~Iendonç:t Sobrinho, Carneiro cb Cunha, 
.Jo:\q-uirn Pedro, Lnc(wdr~. \V01'11Cd:, l\Iomira 
llrand:'to, Alcoforado .Tunior, Rodrig-u~'S Alv<•s, 
.Antonir> Pint:o. Hodrig-o Stlva, At::·ioli Frane· '· 
AlYaro Botelho, Ribeiro da. Luz. C:1stt·ioto. 
lhr·ros Cobl':l. Ira•1ui, Bf'lnLo Ra:no;,:, Silva )b~ 
fra , Bu lhõ.~s , Via nu:~ V~t7., l\Ia.nod Portr!Jla, 
Salg-ado, August.., F'l1'11l'y, Cosra Pereira, A n
tonio Prado, I-h!nt·iques. .l\I~rrim Francisco. 
Pt·udentc d:: :\Iot·acs, Padua. Flcut-y. Fr:mcis::o 
Sodré e Sch.r H. 

, cp ts ca c ama a, os 1·s . : 
Adriano Pimen te!, Valdetaro, Codho e C~trnpos. 
Dantas Góes, Bn.rão \ie Anadia, Leandro :i\bciel, 
Sigismundo,Olympio de Ca.mpos,.fosó l\Iarianno, 
Vaz de Mello, Hr:nrique l\iarques, Antonio 
de Siq ueit·a. B 'JZ(!J'ra Cavalcanti. Almoida 

. Oliveira, Candioo r.le Olivejra, Dhna. Campos 
Salles, i~ul'rasio Crll'1'Cia.Barão do Gu,,hy, Alvai'O 
Caminha e Fernande~ do Oliveira. 

Abre-se a. sessão. " 

no 21) ..!a da Bah 1a e no 3·J da de Mina.s Gcraes. 
afim de .IJreencborem- se as vag-as que deixaram 
nu Carn:;ra dos S:·s. Deputados cs conselhoi~os 
Antonio Eloutel'io de C:J.marg-o. João Ferr·cua. 

e ! oura enn::L.-
Intcirad:l.. . 

Do meswo Mi nist1~ rio,dc 18 de Maio c01·rente, 
• • ... .. .·- J • • - C' 

• , .... I 

mat·a, o uíllcio em que o presidente da pro
vinda da Bahia dedar:' 'l'li.~m foi o ,_•scrivão 
q uc ~~·~tns,·rey':u as a c tas das eleiçü~s-;-get·al 
ele 18tH. munwpal de 188~, e provmcv.J.l de 
i~~r:. na parochia de S .. Tos6 d:1 Casa Nova .-:- A 
q nem fez ~ re11 uisi\i'iO (2~• t~ ommis::-ão de m-
,1uct·ito). . . . . • 

Do mesmo mtnts:tcrro, de 10 de l\Iaw corrcnLI'.l • 
commLtnicando.•.ml resposta. aos otficios ns.138 e 
-t ::.:~l de i~ do dito mez, que fol'iio l'êm '~~tidos :t~·~ 
t' <~spectiv9s presid.Jntes de província as tkct
sõ~s d:t Carw-.ra dos Srs. Dt: pulat!os, sobre a;; 
el,~ições dos seguintes di,Mict:.s: '1'' do Parú, 6 · 
J.~ Pern:-nub•.:co 1; t:} • d:~ B t h i:-~. -Inteiratla . 

D() mcswo mi.nisterio. de 18 de ?rhio coz·renlc. 
dccb.t•:t!ldo, em !'eSpost:L, (jUC Se COnlll111lliCo.l 

n.os rGspeç [,•os presH en es u pt·onnci<J. :. 
decisões •lr.. Camarit rL>s Dep11tado:;; snbr<~ n.-: olel
ç.õe;; dos -- eg uintes districtos: 2° do Rio-Gran<lt: 
do Norte. 4o do Pa. t·<í., 8'' de l\linlis G~~raes e Jo 
de Pernarnl)uco ; c b ·~m ::~s~im de ter o mesmo 
mi nist:wio fi:.ndo ecienle da decisão da. c~ma.ra. 
sobt·o a el eição do~' dit>Lricto àa cõrtc.-Intcl
racb. 

Do !\Iini~t !'o rh Guert·a, de 21 de l\fnio cor
rente, p-·d indo s•! lhe mal' LJil f! din. e h?l';l par;1. 
COnlp!l.reC<.:l' na cama.ra, C~ na confOI'lUl(b.1le dn. 

Co,uparecem,dcp !ÍS :le abr~rüt a ses!'!ãO,O'i Srs:. lei do ::H de 0:1 i.ubi·o d ·di).·;G, aprescntu.r ~ p;-o
Castello Branco, Fl!anciscn Bdis!li'Ío, C:>elho de postn p:ua. ti:GlÇ;iO de fo;·0as· de terra que deve 
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tat•de. 1\ bléa. ge1·::ü d:• mesmo banco p:•rn. roformar seus 
Do I'I'Iinisterio da. Fazcnd:1., do i9 do 1\I;l.io cor- estatutos, sem quo S"jam app1·ovn.d1Js pelo go

'""ntc, trnn-m6njoc]o o .-\riso n. 8·.::4, de \J do I verno imp0rbl, e a duvida que nctua em m'~t~ 

10 e i t:;.:>, expo·tc o a nesourarta c •azcn .a 
de :Mina!':-GGI':::.e~, Oi'Clc:wn 'lnc ::s not:.\i> elo 
B:.~.nco do Bt·a;:iln::io fvsscm l'Gcebid~s nas esta.-

' ft1n:Jou · se no :n·t. 12 do decreto n. 1~23 cb ::H 
do :\g-osto do 18:S3. 

Es.ta. urder11 St·. Jrcs:d.-:ntc 
transiorno na niinha provil:lcia. 

O Sr... FELrcro DOS S.\:'\TOs:- Apoiado. 
O St~. So,\r,Es:- Não pequr.nos prejni7.os !;C 

registraram ; pess0:1l5 :i ue nf.o coub.eci:a m bem 
o ct·edi to de que go1.a o Banco do Brazil tra
túr~m inuuediatamcnl:r: do dispot· das notr.s r1ue 
-po~sniam pot· tnr: tadc do rospceti v o valor. 

O SR. FEr.Icro DOS SA~To.:.;:- Apoiado. Dou 
1 r;ss . facto 

O Sr,. So.mEs:- O banco ruuniu sous a.:
ciouist~s, ~tpt·o~r~utou nn~ pt·o.j~cto ,le esla.tt:tos 

·' . -
futura assembléa g-eral dos accionistns é na
turat quo tonha de appt·ovar c;;scs estatutos. 

tratat· deste negocio! que é importante. O 
B:mco do Bt•azil te1u gr<mdes interc;:;s8s seus e 
de tcrcr'it·os, sendo esse banco de circulo.ção e 
de credito real, como já disse, não pódc, por si, 
refonnar os ::;eus estatutos. -

O Sn.. C.m~EIRO DA Ct.:xr-n di um aparte. 
O Src SoARES :- ~las, V. Ex. ~abe que si 

não tivo~sc havido um incidente, o;; estatutos 
· • m d o aso é uma 

O S!~. ScAitRi':- Pat·oec-mn c11w o n:·bre mi- questão itnrortantc c que o governo deve resol
nistt·o <la faz·~nda do ent:'io não se_ fundou em vet· Nesse scnLido envio á mesa um outro re

• -,, • t ;ara. Ol'dcnn.r h thcsour~~l'ia de q uerimcnto. 
JUinh ~ p':·o:l\'Í a:.:i:1 quo uão reecb1~sse as notns do 
Banco <lo Biaúl. seniio, :;s ch cai.:!~t fi I ial. 

Ora-. q na t:do o noht•c a~-rui ni~tro d:1. f<l?.Cndll. 
r.xdcdiu semelhantes o:·cl~tll, jà n5o existi<t h:~ 
n!Uitos annos a cai:-::3. filial, c o Banco do Bl'm~ il 
j(L lu\·ia feito accôrdo com o governo impe::i::d, 
ficaado então as sat!lS not:\s com circola~ão ea1 

Vêm. a mesa, são lidos, apoiados, entram em 
discussão. qun ó adi~da por pedir a palavra o 
St·. Ulysse;; Vianna, os seguintes r-~queri
mcntos : 

N otru; do Banco do Bra;it 

<{ Requeiro que, com urgencia, EC peo:am no 
toda. a ~ua circumsi!rip~iio, que foi ahr- governo, pelo .Ministorio da Fa~enda, as infor-
Q'ada.. . ..., . ma,;õcs S•)gumlcs : 

s~~IJeLU~1S que essa Cil'ÇUIDSCrlp~iiO ct•::t O mu-
nicípio ncnt1·o. provincia do Rio ne hnoiro, o << t.:~ Si o g-ovemo ,julga acartado manter n. 
alg·uns município:; 1h~ provincia d .:; Minas e ordera do pt·e~ide nte do Lhcsou1·o n. 57 de JO 
S. Paulo. mais t:LI·,Je. seg-undo o accô!'do de de Julho de 188:3, ordenando :i Theaonraria. d~t 
137::, foi olla ~llarg:üh al1!m do xu unicipio provincia ch 1\Iin::~s G•'rnes q 11e não seja.m rece
neutro e p1·ovincia do Rio . de .Tanciro com as bidas nas estações publicas da mesma província 
provincin.s de Minas, S. Paulo, Paraná, Santa ~ís not~as do B<Lnco elo Bra:t.ii, com cxcep~ão tão 
.., · . · •: )' .., somente das d:1. sua extinc~:• cuixn fililÜ no Ouro 

A"sim me pat'CI;O fJUC as 110tas do Banco do Preto. 
Brnil dcvpm e podem circular em tod:l. CS!';::t « 2.:~. Si no governo imprl·ial dirig-in n. :dmi
ciscurnscripçã o. (.-1poirrdos e alffun.~ t~pw·tu.-:). ! nistraçü.o do lhneo do Bt•nil, Clljos relatorios 

O que é certo é que a ordem ~L 'i ue m<~ tenho nada revelam, alg-uma representação sobre os 
rr.ferido tem e U.\JSado gr:Lvos emha:·aços ao com.- pcmliciosos eff,!itos daquelln. ordem, quo est:i. 
merdo <la miuh:t provinci:t e ao d6!-;l:l pmÇa em d~s;:ccôrdo com os contractos ccl,:brad?s 
com a qnal ha grandes rlliaçõcs commerciaes; entre o g-overno c o u::mco~ o crn desha.rmoma. 
portanto \"Cmho n.prc::;entar 11111 rer1ucrimonto com as disposiç.ücs d~.s leis de J~) M ·Scicrnbro 
solicitando do actu:ü ministro ch fa zcnd:1. infor- elo JgtiG c 1i d~ Setembro do 187:3; no caso 
ma,:õcs a respeito. pedindo a S. Es:. h:~j :~ de anirn.wtivo. cópi::_ da rcp!:escntn.çfi?. ., _ 
dccl:trr..r s~ 1:onvern waoter a. ordiJmdo thcsouro I <~ S:·~l :~ da-:; scssocs em ~1 de Mato de ltiS<>.-
a que me t9nho rc.c[•ido. . 'Soc~;·es. ·/ 
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« Rec1aeiro (l ue, com uJ·gencia, sejam solici
tadas do g-ovemo~ pelo ministerio ola. fazend:l., 
~1s informações ~cr;uintes : 

or 1. 0 Si o Banco do Rrnil t.énl d:1.do cumpri
mento ú. lei de 17 de Seternbro ele 1t(73 e ao 
accõrdo celebr::tdo entre o mesmo e o "'Overno. 

t .-; , nu :)0 ai e1a. ·,~ _;~. , . ..... nn 
com elles fo1·m~r-se um fundo do cartoi t·a· h v· 
pothec:u·ia. corno b uco -do c r: dito re:1 i, nÕs 
termos ia lei de 2-1 de Sétcmbt·o de 186,!, e po
dendo t:.1mberu c:1!ittit· letms h \'Dnthec:i.J'ias ati· 
o duplo c1~1 rol~·ri.la somrna. 01; z\~1.000:(!00.-)0tHJ. 

« :!." Si, gozattdo o Ba::.:o t:o l3t'<i.zJ da f:t. 
cnldad~> ,.,,. CnÚõs1o ele no• as ~"'1''10 "tn G:"GUl 

ÇàO <t avultad.; SO!lllll<l. de c~<·c:t d' :20.v00.0U08 e 
sendo ··m parte b:u1co de <·t·ciito t·e:d. pode?1 

~ :..a. IJ' ::v e ;t::. 
Geral, nas termos da lei tie 4 de Novnm:,J·r, ch 
·1882, inth~p:.•ndent(: d:::. ::tP;T·.J\'ação do ;;on3rno 

--------------·-·---·-----·---
acaba de ser ofi'ercciào á considei·ação d~sta 
Camar:t po:· alguns dos sc:.1i' aíen1bro;. 

Rio (h; janeir0. i8 de Jiaio de 1885.-M. 
F. Dias d l( S ii ~a Jtulir!J·. 

!F•ni::.acu ]JOi' )ia.• tia 1 ·t;a ,, unwr, re
drrctoi'-jJI'('J)i'iet.m·io d ·J .lr.l'íl.ol. d·"J :\g;·ir:·vl
tm·~ uprescnta1o ti .·lsst:111úld1t G~;·al Lc-. . . ") :" . -, -
J\rt. Lo A propried:=tde esci·ava. é intransfe

ri veL !'a. i v o no ca.:;o dr:! liquid~tÇ<tO dt) on u::; já 
consti:uidos na. dat::~. J,•sta ll'i. 

Art. 2. o Den tJ·o de \;O din s. a contar da (1ata 
d:1. jJ:·om•:l:;:•ç:'io d::st:1 lei~ ~e :iiJ:·it·:·: •:'lll Lodo o 
Brazil. um:~ mati·~cula g·c~al dú to ics os e,:enwos 
ex 1st ·,~ ntes. excen to: 

P:•ragrát,!:o u~1ico. Os cscru.vü'l maiores de 
)u .. :- .. : ·l .••. ,, ~ , • :\. 

data e1a diante c os que n:Io f.rarn incluidos nu. 
uuut·ieula ct·~ 1871. 

i:r.uperi;,~l 

~{ Sala. das sGs ~i,•s em 2 i 
S Oal'L~S. >~ 

Ari:. 3." S:io livt·es to.lr:s os c:.:c•· .. Yo:; qne,por 
, , •. j (1 u::l·ht uet· cu·e u !JJ~ Lane t::, fu!'e:a 0mitb.lú:> ne;>la 
,:-->;-.;).-~ ::::Ll!'ir;:tLt: !lii0 flOdendo. p::r nenhum LÍt1d0. 

~el'e:a n .. :!b adwittidus, r•J.u' n~z encerrada. 

~~.... (;~-e ~.I~].: i." i:.~~]. :Eli):-~,.. ·,-:pr· ~- ·· ·..: · 
Pl' ')[)üSlos s:to Olll'i!..!'ados ao P"g-amenlo do~ 2$UUU Sidente! USando do ai!'eiLO IJUC Jhr' r) Cvllf·:·ido v 

, Jlela ins 'I'Í[lÇi'in de c;,à;1 urn e~c;·a·,,o nr.:ss<~ lUa-1•ela Constitniç.:'Lo do l:u[)Grio. o ci,bl:Jo ;,r, 1:;_1;~l 
tr i c ul a. Francisco Dias dn Silva .Juniot• .!il·ig-e :1 c~t:t :w-

c Art. 5. J T\ es~:1. matricula ser:í insci'Ít)to o gusta. am::ra urna reprQ;-;enta.;ão :;ol.Jt·e o as· 
sumpto do elemento Sel'\·il. Como esta qtl"SUo yalot· do escravo, qne não podet·á. e:s:cedet•, pat·n 

os do :::e:s:o masnüino. aos max.imos :;ezuintes: é hoje objecto d<:.s cogita0õas ch um~1. com- ~ 
missii.o e,::pe.ci-:>1~ qne j:\. deu p·,;r;;,·el· soure o De 'iG ~" :?5 ann.os G00:)\)00 
projccto do gon~rno~ e a Caw:U'i-1. ;)rn b:·,,,·e.; )> :z,·, >> :::5 )) •100..;000 
dia;; tem d ·) t•ntrat· aos•::'• ,Ji- •.:tvsiil!. cu •J•·ço :1 )> ::;.; }> 'F• .» :::J0$000 

• '..X. que rna.n( e UJ;;eru no jornal da. <:as<~ 11 >> 4 )) ;_);J )> 
pJ:Ojecto que p:·:sso a le r·. ::s.fi:u de qne che_g-LJ :) · !> 5f5 )' GU >> 

ao couhecimunto de t•)rlt1s os rno1ulmJs tia. C:1- Scnrlo 11e os do sexo fe:r1ini no scr:1o in-
1 .~. ·· • · ::; 1 e. · scnl'LO' pélu wes< ;:a ordem de iJude, com o 

ernittid~Js. Eu fa.!;o este pr~.iid.-, a: V. Ex .. Sl)iU aba.tiL.Ucnto de 2.0of
0 

nos m:1xia1o;; :.~qui indi
guardar !l. mer.Ol' ~olidal"iP.da.ur) com as opinÍÕ!\S c:.~t.los. 
e idéas emittidas nesta reprcson tnr.·:'i0 ou ])ro- ' G " P t - · "l .art. ·. ,._,_ es S!'l':tO os ma.xunos l1.., cs qn:Les 
jecto, que é concebido 1111;; scguinlc,; t • ·rmo~(l8;: S') pod I'iio fa;:·~t· as li lJ<~;·tit;.í3t:s.p0lo fundo de 

Au~nstos c Digo.i:ssituos Scnhur0s lt~~PI' ) - emanci[,:tç:1o. pt)l' es~a 1 ~i t'r•ot·g~l.llizadt.l, o cujos 
senütlll•'S da N:u:ão. 1 tu:.ximo!; S•)!i'nwão :.llliHl;: llllente utua dcduc•;ào 

1\1 1 ·lo ' r·• • I c •l J • • dI I ::o f f 
.:.~ UllO~~ ' r:lJWll\CO JJlLS ua vl V;:, • Ull lüi, C i- . - • Ü . · · . • 1. 

datlão bra.t.ileiro, no dcs•mnenbo d. :il tlevores Art._ t .o s propnetarlO!> t·nra.~;\e .;uumva.nos 
que lhe itnpúG css~ rl ualidade, . vem otl'erecet· p:l:;:.:.r·ao an~~a. ru~nte a t~::m_ de -:;lU~ U porca.~: 
: 1. C'-'ta ::uo-tJsta CMnara um proJccto de tt•ans- ut!I dos c:.cl~~~os que ~.ossmretu, e os dos dv; 
form:wi'io de irab tlho, com (J _rj ual j ulg-:~ ptJder !I'}'~ tos n I'~Janos pagara.o ann ualmente a de 
rusolv'er-s~ em. lo~a. a sua complexidadn o .,::;oo~~ al~m ~ .. s que ~etu_a_lment~ ~a~am. 
problema que e hoJe a pt·coccupaç:1o de · todo . Ar,. 8. F1~aru crcadotS, por cmco annos, os 
0 yHÜ~. 1m postos ~egumtcs: 

I) pro}: cto que o supplicantl'l hoje apreseut:L I- De 5~,000 annnacs~ 
• • • - I' ' - • 1 ~ • o t) , J 1-

r~stú organi~<i.do di~sJe 187~J, _e soil'reu a di.:- cos geraclS. provinciue;; ou lllUnicipacs, pelos 
cussão e estudo de pai·t:J 1la impt·e :l!Ea e rh quaes pcrc"bam ordenado sup~rior a G00$000 
classe agrieola do pa.iz, do qUe tc01 o suppli- :umu~H~s. sendo qui'J a cobrança deste impost.o 
cante documentos. não in~.:ompatibi1isa :::. d~ numero 11 deste 

Si as idéas emittidas neste projecto forem artigo. 
adopta!as c trau::.forwadas on1 ~ld. contente li-De 5$ annuaas, pagos pelo pl·"pi·iet::~.rio 
serà o supplicante. pOI' haver collabora ~o c de cada uma :lpolicc geral, provincral I'J mu
concorrido para a r r>solução de urn problr:rna, nicipal, não incompatíbilisando a cobra.nç.a 
tJll.e tantas e ta l!s difficuldades tem suscit:ulo. deste imposto a do numero antecedentn. 

· Pede o suppHC<Jntc que o seu projllCto s~ja I Art. !J. · O I\Iinistcrio díl Fazenda dará. o rc
remottido á commissão, q~e :tc;-tba de .sei' deita gnla.mento p~ra a cobram;a. dos imposto;; c.t·e
para. dar parecer sobr·c lde!ltJCO prOJCCto, t1ue ados pelo at•ugo 8° desta le1, de modo quo ccs~e 
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a sua cobrança logo que finde o quinqucnnio 
por que siio institui dos. 

Art. 10. O fundo de emancipaçãrJ, cre:1do 
pela lei de 28 de Seteml.wo de i8ii, se compara. 
das vorba.s 'consignadas por es~a loi e pela.s 
dem:~i · · · · -

do Reguhmento n. 120 de 3 de Janeiro de 
184.2; o aJ"ts. 295 e 296 do Codigo Criminal, 
fi.ea creada a 'Penalidade de seis meze<> de de
tenção, com trabalho, nas colonia.s militares 
creadai por esta lei. ·. 

') -> • .. 

ciclircm oa quebra do te•:nw de obrigar;ilo rle 
t.·aúallw ou dct.-cto de 'M[Jabunrlagem., fiea. 
cre:1.du. n. pena de 2:t mezes de detenr,:ào com t1·a-
J_~ o, ll:J8 re el'l <!~ co omas. na prmHJll'::t., e c 
40 me;.:es na seg11nua reincide~cia, sendo alli 
aproveitados de accor lo cow suas aptidões. 

A L't. 2·!. Das sentenças dadas pela. autori
dade policial na infracção destes termos, haverá 
recurso par~'- o juiz de direito Ja comarca, que 
decidirá em ultuna. instanci.a. 

Ar·t. 23. Os det0ntus. cor.reccionacs das co
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~To~n~l~a;s~ro;;l~lr.a;,t~·e~s:,~p;o~r~in~acção do tern~o-dc---

receberão. con1 o respe:~ti vo t.i11:1lo de propri
edade, um lote rl: , terreno medido e dem:1 rt~ado, 
com 100 mc:.ro:; rlc : tes:acb n :200 cll' fnnt.kl. 
suppr1mento < ·~ ; e neru::; urantc o · o st.:tni!Stl'e 
e os instrumentu's agt·<trios .nece,-sar ios p:l.l'tt o 
arroteamPnto dos s eus tcrt·enos . 

Art. 14. Os libertos · eolono~, ra<.:ebidos nes
sas coloniao;, darão a titulo d·' indemnisação do 
terreno, e supprirneutos re:;ebid,,s, 5 dias men
saes do sr'u tt·::~.balh".) pe~soal, durante o pe
riodo colonial. 

Art. 15. O trab:üho pes;:o:•l dado polos liber
tos-colonos scni. destin:1.do peh ·iil'e ~ ção d:.:. CL1-

ODla p:1.1·a C0l1Si.r:tcr;a;l r :t e~co.a, ( n 1g-re.J 1, 

da futura Caro ara J:I-J u nÍ;:ipai, r! espt:t:ialwento, 
na r:onstmc;;ão de sali.!:u; r-strMlas. que l'Otn-

• .. t • - ' . 
os mr~reados mais proximos, npt·ov0.itanclo-.-:r, 
qnanto possivel. as vias íluviaes capazes ue 

.: na.vcgabiliuiicle. 
Art. iG. Aos libertos-colono-: s ·•r;!o dados 

Lanto:; prazos ue terra medirlo;; e dern~lrcados. 
r:om o respectivo titulo de propl'l(!tluue, qu:lll
los fot·cm os tuembros de S t::l. familia maiores 
de 20 annos, qtte s ,! de·liqu•'m ü. lavoura. 

Al't. 17. A direcr:-ão destas l'Ol•mbs militares 
scr.i confiada a u:li.daes do Co1·po de Engenhei
ros, que não pode:.'ão p~'rt'Cber outros \'enci
mentos quo os marcados pcb tabella. do respe
ctivo corpo, quando •.!m commissi!o. 

Art. i8. Para os ik!genu.o;; fica c't'eada ou in
stitlliJa a instrucç:1o ourigatoria. e sujeito a 
multa de 20$ quem na pos-:c ou cu1·~t01l::t, d'elles - . . . ., 

- a ' 
ao Juizo dos Feitos d<.t Faz·,nd:l, como repre-
sentante do fisco, a cob1·ança desta multa, quo 
na reincidencia será f·áta no dobro. 

Art. 19. To<l;cs as :u1toridarles policiaes do 
lmpet·io, 30 dias depois da pt·omulg~1.ção desta 
lei, farão assignar per~mte si-Tenno d e oàri 
gaçllp de tralJalhrJ-a todos os individuos vá li
dos de iõ a 50 annos, que não tiverem renda, 
prcfissão on meios de vida. honest~1. e conhecida, 
para. os uuscarem dentt·o de 60 d:as_. ·· 

Art. 20 . .Além das penalidadr•s impostas pelo 
art. 12, § 2o do Codi'go do Processo ; art. ' 111 

ofh·igrt(:tio de t rabtJ.lho, percelierão uma diariu. 
· u c:1 su ·.r·.t·a -;,,i cu i . · a·,-. 

Art. 2-1. Nas colonia,; 1nilitares creadas por 
c..:tn. lei~ poderão ser r;~ cebidu~ os indios cathe

• •· ' o; , di~pensando8se-lhes todc·s os f:.vores 
concodídr:s ;.os libr!rtos-colonos. 

A t•t. 25 O Governo, pelos respectivos mi
n1.stcrios, den tro de 90 di ::.s, c'ÀP~~dirà re~ula-
meutos p::.rao fid curr.prunento esta e1. 

A1·L. ~ü. Ficamrevog~;clasas disposições em 
contrario . 

A repres"!tlt:tçfi:o, com o projecto, e remettida 
a commissão especbi. 

ELEIÇÃO DA ;\IES.\ 

Ft·anldin ~D01·i::~-.. . •• .•..•.. - .. . •.. 
Andrade Fir•uoira .... . .•........ • 
Silva Mafra .. ............ . . . .... . 
Duarte de Azevedo .. • ......•...•. 
Em branco .........• . .. . .....• . . 

51 YOt•JS .. , 
'1·) 'h 

1 » 
i }) 

() )) 

102 

Não tend•J obtido ma!o1·ia absoluLa o Sr. Fran.
klitl lJot·ia, procede-se a no\'O escruünio cntl'c 
os •!ous mais vot:>dos . ·. 

São recebidas 100 cedulas · 

Ft·anklin Dorir~. •.•.•....• _ ..••..•. 
Andra.le Figu:âra • .•.... _ •....... 
Em branco .•.....•.•... . •.•..••••. 

P;•d ua Flrmry .•...• . .• . .•.... . .• -
Manoel Portella ... _ . . •.....•..... 
Antonio Prado ..•.... - ...•... • ... 
Femandes de Olive ira ...•..•..... 
Ecn branco ••....•..•... - - ......•. 

50 votos 
43 » 
7 » 

100 

48 votos 
44 ., 

1 » 
1 ·; ~ )) 

5 '1> 

U9 : » 

Nã·) tendo obtido maforia:absoluta o Sr. Pa
dua Fleul'Y• procede-se a novo escrutinio entre 
os dous mais votados. . 
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S:'to recebidns 100 cedulas. José Pompeu ..........•.. · .....•. 
Alfredo Ch:l.>Cs ...... ' ........... . 

1 )) 

1 
Padna. Flcury .•....•....•...... ~ • 
Manoel Pot·tella .....•...... , •...• 
Em branco ..... . ..... : .... : ...•. 

51 v:.otos 
4:3 ):> 

õ » 

100 . )) 

zo vicc-pl'esidcntc (100 cedubsJ 

Antonio Pl';1do ........ ::.. ...•....... 
Ro:lrigo Silva ................... . 
Em br.1.nco ..... · .....•....... .. .. 

100 )) 

3o vice. presid•3tltc (07 cedulas) 

Alm0iàa Oliveira . .......... . ...... 48 votos 
_Barão do Guahy.. .. . . . . . . . • . . . . • . . 4-1 >) 

m0id:l. Ol-iveira. jWOcede-se a novo 
entre os dous mais votados. · 

S:lo recebidas 99 cedulas. 
Almeida Oliveira... . .. . . • . . . . . . • . 52 yotos 
Barão do Guahy ••.•..•• : • • • . . . • • . "1:1 >) 

Etu branco . .. .... . .. ............ . 4 » 

09 )) 

1° S·~Cret!tl'lO 

Aifonso C.:l.-:o Junior . .. ...... . .... ' 51- Votos 
: ) 

L'õ!ilito da Cunhrt .. •........ . . · .... 1 )) 

Qi 

2' secretario (84 cednb.s) : 

Carlos Peixoto .. .. .....•...•.. 
Valla.dares ...... .. ............. . . 
Hr:nrique Mat·qucs . . . ........ . .. . 
hibciro dtt Luz .. .... ........ . . . . . 

·12 votos 
40 » 
1 )) 

1 » 

8-1 

N:!o tendo outido maior·ia absoluta o Sr. Car
l o~ Peixoto~ proc,~dc-!':e a. novo escr.utinio en
tre os dous mais votac.los. 

São rccr: biclas QS ceãuhs: 

C:t r los P eixoto .................. . 
Em branco .•.. .. .. . . ... . .• ...... 

3° c -i'~ scc:·clarios (l üO cedula::): 

us 

)) 

)) 

» 
Olyropio :d~~ Campos ...•... ~- ~ .. . 
Accioli Franco .•.•.......•......•. 

·1 » 
1' )) 

::00 

O Sr. Fran..~~.~ ::.n o1. .. 1.a prcsi-
clcnte):-Scnhot·es, elevando-me à cad~im de 
presidente desta Aug-usta · Ca.m:ll':l, !i qual me . , . . ... 

.., '· (_ o .... ~ . 
do conceder-me a honra mais insig-n'e- que de 
vós depende, e que é tão espoutanca quanto 
immerecida.. 

Jã vos devia eu muita gratidão por tcste
mnnaos repetidos da vossa con:fianç::t e sym
pn.thia ; e a distincção que de vós recebo agor2. · 
enca.r."ce de . .tal modo o meu reconhecimento, 
que não sei como expriruil-o. 

pelle dominado, tomo po~~e _ desta ca-

mamente apresentado por parte do goycrno, e 
do qu::tl tive :1. honra de s·· r um dos sign~lta
rios: esti prestes a otl'creccr-se á vosso. consi
de.-:,çJo. 

Na decisão deste tran:;cendentc assumnio e 
de todos OS mais em q11e hcuvGrdes de cnt~n
clcr, estou com'encido de que, ciosos dn. cligni
dad~ do vosso mandato e da grandeza da tri
buna parlamentar, conti:Iiu:.weis a conC')l't'Cl' 
efficazruente para o progresso rla nossa. patria. 

Pehl. minha parte, na dirccção dos nossos 
tr3.balhos, dar-me-ei por muito feliz, si, aju
dn.do pela vnssa complac:mte co_opernç·ão! poder 
<!esemptmhar-me dos ::rrduos deveres que rue 
im põo o posto em q ti e vos servistes collo
car-me. 

~irio hn.venclo numero loga.l, o Sr. pres]( ente 
declara interrompida a cleiç~o de comruissões. 

Feita a. chamad.o., verifica-se 
ram-sc o~ seguintes senhores: 

que ausenta-

1 Ch:>g-as. 
Costa Rodrigues . .. . ...... . .. · .... . 5') votos ~ Lrútão d:t Cunh:\ . 

:3 Dias C~mciro. João D:l.llt~s Filho .... . ... •. ..... 
B ezu.ma t •• ....•..••.• · .••• •.•• •• • ••. 
B. de Mendonça. So urinho .... . .. . 
A.rau.jo Pinho . ....... . .... .. ... . 
Fernandes de Olivcü·a . . .. ..... . . 

-·· : , 1.).) ... ,, ... >• 
i•' - ,, ... ' 
1 " 1 )) 

4 Bezamat . 
5 Silva l\'laia . 
6 Du:!rte de A~·~Y•!':o. 

. ... . 7 .\7alladares. .. 
; 
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8 Cn.rlo;; Pei~oto. -- ............. .... ···o Sr:. . .Tos)~ M~\ruA.~;_.o : - Está.--:-ii· orde.mdo-·· 

9 B. d:J !v1endonça Sobrinho. 
10 Carneiro da Cunha. I. dia; ?_ 1a~, pr,~fet·indo a eleição da m_ es:1. e das 

comm1ssoos, esperava-s~ que este trabalho 

I preenchesse L<;>d.o o tempo da sessão. -. i i Alcoforado Junior. 
12 Rodrigues Alves . 
1:3 Antonio Pinto. 
. ~ ~ . 
15 Accioli Ft·anco. 
-16 Alvaro Botelho. 

Além ;iisso, achava-se collocada ll discuss:Io 
deste parecer depois da discussão da eleiç:ão do . .. .. . . . . 

...., ".L • ~ • • 

candidato com diploma, que tem o direito de 
discutir. (ccpo iado.::) , deda ser convidado para 
tomnr arte no debate c nt'i:o o foi. 

18 Barros Cobn. 
19 Bento Ramos. 
20 Bulhões. 
2! Manoel Portell::l.. 
22 Costa Pcrrâi';1.. 
23 Antonio I)raào. 
2-1 Henriques. 

O SR. '1hc-Dow"ELL:- Era cbrigal:(üo de1lo. 
1 O SR. Jos!b MARIA.:s-~o:- Não estava. na sua 
1 previsão que hoje p adesse rea1isar-se o de-

\ 

bate. 
(T·~·oc(t'l'l'L-SC OJlC~·rtes). . 

25 Prudente de Moraes. 
2G Coelho e ·campos. 
9- - e Anadia.. 

Ern todo o caso, observo que em hypothese 
__ UeJlll-#-IP.LS~rj_a_...!illç_e;:~çill__:Ldiscu_!;são __ h_oje._~ 

(Apo:ados). Quando o deputado com diploma 
:w • • 

28 Le,ndro Maciel. 
39 Olyropio Campo::;. -
30 Henriq_ ue Ma1·ques. 

ezcrra g.va can i. 
:32 Ca mpos Sa.llcs. 
:~3 Eufrazio Correia. 

35 F~rnandes de Olivci.-a. • 
36 Castello Branco. 
37 Franciseo Belizarío. 
3S Gonçalves Ferreit·u. 
3';1 C Ub Gouvêa. 
40 Mac-Dowell. 
41 Araujo Gó0s Junior. 
42 Gomes de Castro. 
43 Araujo Pinho. 

45 G~:sp:u.- Dt·ummond. 
4G Carlos Affonso. 
47 Lr:>o-ooldo Cunh~t.. 

Fica a.:li:ld:1 a eleição das commissões. 

Discussão do parecer n . HS-1885 reconhe
cendo àeptt tndo pelo i2" districto cb. provi ncia 
<1o Rio de Jr.ne\ro;c o D~ . Antorüo C~1.ndido da 

_Cunha Lútão. · 

Ninguem pGdindo a pala\·1·a, c encerrada a 
diS L! USSÜ(). 

Di::;cussão do par,}cer n. 12~-1885, relativo 
á eleição do ·1° districto da. província do Ceará. 

O Sr. CandEdo de OHveira 
( j 'Jela o1·dcm) diz que o candida-to diplomado 
eeta presente o por isso pede sej a con vidauo a 
tomar parte na discussão . 

O SR· PRESrDE:\TE:- Temos atn .o. - mmn
tos. Encerrei a dicu<::são de um parecer e :.tn
n.u~ciei a de outro. (Apoi(ttlas . . Apct1·tes. ) 

Sou a.gor~ inforrna:lo de que o candidato com 
diploma não se acha na C;Isa e, si ninguem 
pedir a palavra, darei a discussão por encr;r

·rada. 

O Sr .• Tosé 1Harianno ( 2Jela or
rlern) :- Não se esp~rava est:t discussão hoje.; 

O SR. A~otuoE FrGumru:- Está. na. ordem 
do dia, .. 

' t .. :.. 

ço, empreg-ando os recursos lcgaes para que 
não fosse postergado o seu direito . (Apoiados). 

• ~r;ço DE ALBUQUERQUE.- ·v. Ex. 
continua a fazer aqui o que fez na commis
f:.ão . 

O Sr.. Lour.-z::s-ço DE ALBUQUERQuE:- Est5. 
no seu papel. 

O Sn. •. 1osi: MAl'..1A"NNo:- F:i.ço apenas o qM 
o nobre deputado f,:ria. (A.pm·tes). 

Antes de entrar no debate da materia. le
vanto uma questão de ordem: estando daà::~.s 
par~ ordem do dia eleições de commissões ... 

O Sn.. Vu~~A VAz :- Jà ha numero. na casa 

(Apart es). 

Depois, note V. Ex., Sr. presidente, ha 
pouco annuncion-sc que não havia. numero. 
mas eu ag-o1·a ~enuncio que j i ha..numero na 
casr~ para cont1nuar-se a vot;.~.ção, e quero ver 
si os S;.-s. deputados retiram-se de noYo. 

Dere urosagui:· :~ eleição das commissões . .. . . ' 
qt1e e materra urg•nte. e reque1ro gn~ se pro-
ceda. :i chamada novamente. -

O S l.9 • Alves de -~rau,jo (pela 
ordem): - Sr. presidente, tenho uma duviJa 
q1 1C vou sujeitar ao criterio de V Ex. ; é o. se
g\linte : CJ,\l~tndo foi da.do pu.ra a ordem do dia a 
materb. que V. Ex . annuncia para a dis

;- ?. 

O S!' •• Pn.ESIDE:s-T.r::: - Foi dada de v espera . 
O Sn.. ALv~s DE AR.A.UJO:- Em tempo da 

sessão extr·aordin.aria. e a. sessão cxtrMrdinaria 
j_~ foi h ontem encerr~da em sessão jrop~rial por 
:sua 1\·fnge;:Ln.de o Imper:1d01·. (ApoiadO$) . 

Nestas condições. pergunto a V. Ex. como é 
que utm~o or<hm. do dia dn.da em sr.~ssão extraor
dinaria póue p:t~·s:l.r ,por cimt~o d:l sessão imperbJ 
c não :figllrat· em sessão ordinaria ? Em sessão 
imperial doclara-so oncerrada a extraordinaria, 
c a discussão _ !l!lnuncin.d:l. manifesta que tal 
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--e1íc-err-âménro·nã<r·-t~râ·"tog·itr---porqm~--vi·gora-a··· --- .. 0 -SIL. P.R:Esi:o:E-~T:E: ~Por outro lado, ~ hora 
ordem do dia da sessão cujo periodo findou. ·. està=quasi d:1da. ___ < · ·. -

A ordem do dia. de hoje estava marcada pelo Assim, pois, declaro · que fica. adiaoa a ~is-
regimento, e é- elejção da mes:l e das com- cussão do parecer sobre a eleição do 4° distr1cto 
missões. do Ceará. (Mui to bem ; muito bem.) 

As materias dadas para ordem 
sessão extrao'l' mar1a s po w.m ser : e ati as 
em ses;:;ão extraordinaria ; agora de novo a 
Camara as tom.ar:i em consideraç~o, ~i V. Ex. 

. . . 
sorte nós faríamos nos cn.ndidatos, que têm de 
vir aqui defender Os seus direitos, uma verda
deira sorpreza. 

A ordem do dia dada na sessão e:s:traorr:inaria 
não póde mais existir. caducou pelo encet·ra-
mento que teve hontem logar (apoiados). Além 
da irregularidade que me parece haver de ·esta
rem estas materi~1s na ordem do dia de hoje, 
noto ql.!e a discussão dellas .no dia ~e hoje seria. 

, 
didatos, que não poderiam contar que suas 
eleições fossem discutidas neste momento. 
lan ando-se ara. isso mão de uma. ordem d dia 
que caducou (apoiados). 

V. Ex.. ~abe que todos os dias o presidente 
deve_narrar a ordem do dia s~guil1te. No ulti-

• _ ~ ta, s t•s. epu-
tados e senado!'es forn.m convidados para urna 
sessão imperial ; a gorá, porém. eu vejo que o 
encerramento da sess~'lo extra.ol."dinn.ria não t~ve 
logar, porqu~ na sessão de hojP.. que é da le
gislatur~t ordinaria. está figm·a.ndo uma ordem 
do dia que é da sessão extraordinaria. 

Eu, porém, submetto esta questão ao criter·io 
de V.E::s:. 

V. Ex. resolv,~rá si a ord~m do dia 
mm 1a op1mão caducou, pôde collocar os il
lustre.- candHatos. que têm o direito ele discu
tit· su~.<;; eleic;.õc". em fr!3U.te= a um acto. que eu . . . - . 

.:.. _ .... ~ .• ..:s s e 
certo das boas intenções de V. Ex. e da(!Mlles 
que desejam se discu t::t a elei')ão. 

V. Ex. r•~solverá como melhor entcn !er, e d • 
conformidadr_• ~om o l"egimento. 

O SR.. PRE<;l!:>E:s"TE:-Sim, senhor·. 

Pelo que ouvi ao nobre deputado por Per
nambuco. S. Ex. pretende o adiamr'nto da dis
CU!'isãu d .•ste parecer t·ehtivo Ao 4 · di-:trü:to do 
Cearà. pela. ra1.ão de que. ten lo sido o dito pa
recer incluido n11 ordr!m do dia depois ch eleição 
da me-a e d:ls cnmmissües. d~ alnonm·L sor~,. o 

d'l . ::::> can 1 aw pudra sJffre:· a sorpreza de ver pre-
jndicados os seu::: direitos, sobre tudo a.cban
do-sr) ausente. 

U:~r ~ 

O ~B.. PRESIDE~TE:-Por su:1. pa.rte o nobre 
dr~putad:) pr~lo Par~nà levant~ duvida pat·a saber 
si 0stà ou não ca.duca a ordem do dia. 

Parece-me p}ausiv~l- o que 'POnderou o nobre 
deputado por Pernambuco. O J ireito do can
didato é sagrado e está. sujeito a uma discussão= 
ampla. e solemne perante est:'l. augusta Camara. 
Portanto, bastaria a considerfl.ção que acabo 
de fazer para :adiar-se a dis·:ussão do parecer. 
: O Sa. F. BELiz,uuo:-Tanto mais ,quanto à 
hora está dada. - , . 

Votaç:!o dos pareceres : 

N. 118-18~5. Reconhecend~ dcputad~ pelo 
~ ~ . o; u :\. 

Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão. 

N. 123-1885. Reconhecendo · deputado pelo 
6° districto do Ceará, o Dr. Manoel Coelho 
Bastos Nascimento. 

N. 12:1- 1885. Reconhecendo ·· deputado 
pelo ;jo districto de Pernambuco, o Dr. Antonio 
Corrêa de Araujo. 

El-eições ·ae co·m1nissões .-

Discussão do parecer n. i22-i885 mandan
do proceder á. nova eleição no 4° districto do 
Ceará.. 

Levanta-se a ses:::ão ás 4 hora;:;. 

SESSÃO DO DI.-\. 22 DE :IIAIO DE 1885. 

PJ·esidcnciu do S;· .. FmnhliH Do tia. 

SU~L\L\.RIO.-LI!itura. da. a.ela..- EwF.DIE~T>:.-Inlei·pcl· 
:lado api'O:>cntatla pelo Sr. Andrade Fi~ncira.:
P:~rcccr Ja commi~são o~pccia!.-Ob~en·açücs dns Srs. 
Auisio o prcsi•.lcatc.--ühscrvaçücs c apro~cnta~ão do 
Y:l.l'ÍO$ documentos pelo Sr. Bun to Ccciliano.-Or.IIP.)II' 
!lO ut~.-Y .. t:1~:,:io •la cloi.~.ão do H . (J distri!;to li o Rio lia 

o ~ ... ~ • 

rC's c d~ clci<;!:<o das cor!rm!ssücs.-m~eus.são da clciç:to 
uo .'.0 diskicLo Jo CcariL. Dbcun;o uo Sr. Thoouo
:·eto Souto. 

A ;:: oras c a man a, e1ta a c amac a, 
acham ~~e pres·~ntss os Srs: Frankli n DorÜL, 
:\.tronso Celso .Junfor, Jorro Dantas Fi1ho, Ch3.
gas, ~lig-uel Castro, Dcmetrio Be1.err:~., Ah'e:> 
de Araujo. L~it:to da Cunha, Alvaro C~minha, 
.To:!o Penido, _Ba.r:io dn. Leopoldina, Rodrigo 
Silva. Zama •. Manoel Portella. Araujo Pinho, 
Silva Maia. Mares Guia, Moreira Brandão, 
Prisco Paraizo. Valdeta.t·o, Jr;a.ttuim Pedro, Sa.l
g:ldo, Bez:Jrra C:walca.nti, B:l.t·ão do Gnahy, Cas
tello Bt·anco. Maciel. Bcz~ma.t, Ribeiro d~ Me
nezes, Acdoli Franco, Coelho de Almeid:l., 
Rodi·i~uc~ Alves. Costa Pcr1dra. Prudente de 
l\1ot·a·es, A.ngnsto Fleury, Vall•dares. Ribr•iro 
da Luz, :\lcofol"ado Junir,r. Lourenço de Albu
querque, :Monta.ndon. Alvaro Botelho, Gonçal-
v s F. ·r rei a B r a e 1\ n :\ So r in h 
Crnz Gouveia e Carlos Peixoto. 

Comparecem depois da. chamada os Srs: Cas
tr:oto. Bento Ramos. Frcd ·rico BorgeS', Diá.s 
Carneiro, Duarte d0 Azevedo, Araujo Gôes 
.Junior. Antonio Pinto, Moreir a de Barroe, 
:i\1artim Francisco, Olympio Campos, Antonio· 
Pl."ac'lo, Leandro Maciel. Eufrasio Correia.. Ca.r- · 
nei1·o da Cunha, Ildefon~odo Araujo, Alfrelo 
Chaves, L'lcerd:t \Verileck, .Tuvencio Alves, 
.Joaquim Taval."es, Soa:-es, Vi:Lnna_ V :1Z, Campos 
Salles, Bulhõe.-:~ ·Cindido de Oliveira. Gnspar 
Drummond, Sch.utel, , Dantas Góes, Coelho e 
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Campos, Mascarenhas, Andrade Figueira, .José e nos leu um discurso escripto,_ que natu .. 
Pompeu e Sigis::aundo. · ralmente fizera antes da eleição •. 

..tróm~io dia, o Sr. presidente declara aberta O Sa. G.AsPAR DRmBIOND :-Elle já sabia; : 
a sessão. e~tava preparado. •. 

Comparecem depois de aberta a sessão os O SR .. C.~R.....-EIRO. n.~. CuNu.~:7 No começo 
rs·: Ita ui Cruz Almeida Oliveira Francisco dessa le1tura eu deL um a. arte dizendo ue 

Belisario, José Marianno, Ulysses Vianna, -a leitura de discursos escriptos e1·a prohibida 
Henriques~ Leopoldo Cunha, Costa Rodrigue.~. pelo regimento; e V. Ex. citou-me o~ nem
Barros Cobra,. Fernandes do OliY•.Ür.a, M_ac- plo~ dos parlamento! ~a Inglaterra e da Franç:.1.. 

owe , arne1ro a . ~c , , · . • . • 1 1v am n e. 
França Carv~lho, ~ehc.1o dos Santos, Vaz de j No. ~ar lamento 1nglez não se admitte G é 
Mello, Antomo de S1quetra,Padua Fleury, Hen- · prohtbtda expressamente a leitur3. de discur
rique Marques. Gomes· de Castro, Francisco sos eseriptos e só é permittida a leitura de 
Sodré, Aristides S~inola •. Silva Mafra. .• Diogo de documentos. Vou ler as palavras de um com
Vascon~ello5, Adrtano P1menlel, Drana e Sa- mentador dos estylosd'aquelle parlamento. (W:) 
tyro D1as. < O parlamento inglez, cuja expericncia e 

Faltam com cn:usa part1_cip~da. os S_r3 _~ An- espi~ito pr31tico sao incontestaveis, int~rdiz de 
tonio Ca1·los e Cal"los Affonso · e sem ella os -uma mamnra:-absoluta-em-seu-seiO-a lcntura-de
Srs: Bezerra de Menezes Barão de Anaàia e um discurso; apen:~s ~olera a le~tura.~ de ~m 
Dclfino Cintra. 

E' li~a o approv:tdaa act:1 da s-es~São ante
.,dcnte. 

= O Sr... fo SECRETARIO dâ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Re'presen tação da Directoria. da Sodedade 
Central de Immigr:1ção, solicitan.io providen
ciM afim de ·que não possa ser obstado o pa
gamento das passagens aos immigrantes q_ue 
se destinarem aos p01·tos do Imperio .-A' com-
missão de orçamento, ' 

Vem á mesa e é l~d(l. a seguinte 

INTERPELLAÇÃO 

Pe(.'O dia e hora para interpellar o Sr. mi
nistro de Estrangeiros sobre :1. exoneraçüo do 
conselheit·o Feli l e Lo )es Netto, uas funcções 
de membro das Commissões .:.. · 1::s:tas nterna
cion~es estabelecidas em Sa.nthiago para jul
gamen:to de reclamações por prejuizos de 
gucrt•a, e sun. substituição pelo sucessor 
que lhe aeaba de ser ds.da. na pesson. do um 
senador· e conselheiro de Est~do . Sala das 
se.ssões, 22 .• de :Maio de 1885.- .rindteul~ 
FitJueim. 

E. lido e julgado objr cto de deliber~çüo o 
p1·ojecto n. 1 A de 1885 rela.tivo: ao elemento 
_serviL 

O Srt. PRESIDEXTE :~O projecto vai entr~r 
n:1. ordem Jos trabalhos. 

, Cumpt•e di.ze1· que pretendo dar estG. pro
jec to para a 1a. parte da ordem do d1a de .. ~ .. 

O Sr. Carneiro da Cunha:
Sr. presidente, pedi a palavra para. prest11.r 
um set·viço a V. Ex. que como presidente novo, 
não levara a -mal que eu, deputado mais velho, 
indique alguns artigo~ do regimento que V. E~. 
deve observar e ía:,;cr observar. 
. o art. 214: dispõe o seguinte:- não se fará 
leitura de discursos escriptos -; no emtanto, 
hontem, depois : da espontaneidade da eleição, 
manifestada no 2° escrutinio, V"' Ex. occupou 
essa cadeira~ chamou a :\ttenção da . Camara., 

v.r.-2 

V. Ex. esquece-se de que alli o regimento não 
pt·ohibe os discursos esr.riptos . Vou ler a auto
ridade de Poudra- DiJ·eito zJaí·larnentar . Elle 
diz : <<. Os se na !ores e os deputados são livres 
_de p~:_onunciar os ::-seus:discursos ou de os ler. 
-o uso 'dos -discursos escriptos foi estabelecido 
desde os Estados Geraes. > 

O SR. ZAl\L\. :-Esse a.utor não ó de boo. 
nota. (Risg) 

U:\! SR. DEPUTADO:- a esta revoga ~· 
O SR. C.-\.R::s"En-:.o DA Cu:-~ru : -Quem o re~ 

VO<YOU 1 Só si foi V. Ex. 

E' um escri ptor moderno e seguido nestas 
materias. 

E' certo que :Mirabes.u, em 1i89, condemnou 
esta pratica. c mais tarde em 1862, o Sr. de 
:Morny tamblilm a combateu; entretanto este es
criptor, que commenta os estylos franéezes, 01:~ 
prime-se desta m:tneira (lG) : 

~ Não obstante a autoridade de que gosava 
então M. de Morny, os discursos escr1ptos per
sistiramem ~mer.git• de tempos a tempos. Seri?
injusto de os interdizer absolutamente ..• Pro~ 
hibir de uma maneira l.'adical os discursos es
criptos seria tirar aos repre~entantes que não 
têm o habito da pab.vra o -direito de exprimir 
sua ópinião;por conseguinte,grandes interesses 
• • , •• . •n·:" 

ra, como dizia 1\I. Cormenin, que tinh~ boãs ra
zõe;; para dizer ,um deputado póde ser um homem 
experimentiLdo, do uma iutelligencia sagaz, um 
politico cheio de bom. senso,sem pot· isso ser um 
orador._ Os discursos escriptos, não sendo in
terdictos pelo regimento, um membro póde lêt· ~. 
na tri_buna~ um diicu:·so de 11m collega ausente, 
mas com a coadiç·ão de declàrar que toma a r es,;. 
ponsª'bilidade desse discur.~o ._ ~ . > _ .. . · .. 

O Su.. Vu~-n..\ V.\z:-E este discurso de 'Fie 
natureza ó ~ ·· _ . 
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0 Sa. CARNEIRO D.\ Cu~mA:- Estou citando 0' S~~··;c~R;EIRO--]).~--ÓUN-II.-\.:...:._ E·u···citeCas·~--
Utri:l. opinião. (.4.pa,·tcs.) palavras do deputado Doria. 

O S:a. C.m~EIRO D.\. Cu::mA:-Não, scJlhot·; 
V. E:t. e~t:i prevenido; V. E:t. quer interrom-
1 -

Por conseguinte, o que se vê é que =-pelo 
regimento da camara ingleza é prohibida a 
leitnl':l. d•! discursos 1'\Scriptos; quem o permitte 
e o r(>g-iwento da caJOara france;,.p,. e. si entl•o> 
nós vigorasse este regimento, o discut·so de 
V. Ex., si fosse derrotado em 2° escrutinio, 
podia. ser transmittido ate ao seu competidor 
)ara o ler ahi nessa cadeirJ. . 

Não pense '. • :!. que eu que1ra tazer censura 
l ã · ue u r · · 

artigo do no,.so reg-imento ~stá deroga.do, si é 
pcrmiltida a leitura de discursos escri ptos, 
porque então quero tambem usar desse direito. 

'. 'x. eve compre en er como ser1a com
modo formularmos o di::;curso no no:O;sO ga
binete. 

R. A)B.:- • • x: pen.:;a que e com
modo ? E' um engano de V. Ex. (lliso.) 

. O Sa. CAR:SEIRO D.'.. Cu:s-HA:- Seria para. 
mim uma vantagem, porque me acanho quando 
3-ppro:x.imo-me do contacto desta. tribuna (í·iso e 
não apoiados), em que a minha razão corno 
que se offusca, e o raciocínio desapparece, e sõ 
posso apresentar algum:\s ob.;:;Cl'\'ações desco
sida• e incompletas comó ostas.(.!Yào apoiados; 

.. ·., 
Teriamos, além di~so. a g'l'anda v:\Utagem de 

supprimir ~ stenog~a~hia, que tão pesada . é aos 

estado de llenuria em qur. se ncha o Thesouro, 
e nós Sf:Jgui1·iamos a pr(l.xe de um deputado 
provincial de l\Iinas que leva\':!. sempre o s0u 
discurso escripto. lia o e:xordio, e mandava-o 
depois para. :l. typog:·aphia. (Riso.) 

O Sa. ZAlllA:- Ha muita gente bõa. daqui e 
de Lisboa que faz a· mesma couaa. 

O Sa. C.mNEIRO DA CuNHA:- Ma:::, Sr. pre
sideúte, o que niío posso dei:tar de fazer é de 
re~la~al" pelos meus apartes que V. Ex. sup
.prmnu. 

O Sa. PRESIDENTE :-Não supprimi apa,·te 
nenhum do nobre dt:putado. _ 

O Sa. CARNEIRO DA Cu:-;s:A.:- No meio do 
seu discu1·so eu dei. este a )arte : -
tura· dos discursos escriptos era. prohibida.-No 
final disse eu:- qui=! V. E:t. começava. bem YÍO
lando o regimento desta Camara. 
~o entrct:'lnto, nenhum destes apartes a.ppa.

rece RO seu discurso, -~ dos quaes aliás faz 
menção uma folb.a da tn'ae . 

Si eu~ Sr. presidcnt~. quizes~e neste mo
mento"" uzar da.s expressões do deputado Dol'ia. 
qu~>. V. Ex: . conhece hem, diria ~e Y.- Ex. 

. faltou á probidade parlamentar. · · 

O SR. Pm~SIDENTE:- Eu chamo o~ nobre de-
putado á ordem. · -~ 

O SR. PREsmENTE:-Chamo o nobre depu
t:do a ordem. E appello mesmo para a Camara 
em relação :i. linguagem que V. Ex. empreg-a. 
A'Joi o.~ • Eu a ui não s')u de l Lad ·. 

souo presidente da. Cawara. (Apoiados e apm·
tes de adhesão). 

S N rro DA 'NHA:- Eu estou c·-
tando as palavras do deputado Doria. (lnt~~·-

. rupções.) -

O Sn.' PRE!':IDENTE:- O nobre deputado não 
pôde continuar, si esta fazendo uma reclamação 
como acabou d•Ydeclarar (apoiado.-; e apa1·tes), 
pois que o regimento determina: que recla
mações semelhantes sej~lm f rJita.s por escripto. 

En não· re
cl::~.mo, pedi a ~alavra ncs 3J4 de hora. 

O ~R. PRESIDENTE:-Aca.bou de declarar que 
redo.mava pela supprcssão de S13Us apartes. 
E, se"'undo o regimento, estas reclama.ções são 
eltu.s po1· escr1pto e mun a. as a mesa. 

O ·Sa. C.mNEU:.O tL-\. CuNr-u .. :- Eu não quero 
rectificar, estou usando da abvra nos 3 4 de 

ora, e portanto cont1nuo. 
V. EÀ . • Sr. presidente, no seu discurso com

preheudeu a altura dessa cadeira em que devem 
sempre permanecer a justi\:a e a imparciali
dade, danlo garantias a toJos os partidos desta 
Camara ; no entt·etan to. não posso cl~i:tar de 
expr·imir as minhas apprehensões, tendo acom· · 
panhado o procedimento de V. EÃ. na 1a com
missão de inq uerito. 

póde eontinuar neste terreno. A minha pes>:oa 
não està em <li~cussão. (:lpoiados e apMtes.) 

. 
sabe o que vou dizer. 

O Sa. PaEstDENTE:- O nobre deputado não 
póde continuar discutindo a minha p~ssoa. 
( .1 po iados.) 

O Sn. CA~oroo DE ÚU\"EIRA:-Sem duvida. 

o sn: ÜAR)\EJRO D.>\. CU~lu:-Não estou dis
cutindo a pcssõa. de V. Ex., mas dizendo qual 
é a posição que V. Ex. deve assumir no n:ieio 
dos partidos desta casa. 

O Sa. PrtEBIDENTE:-Aproveite occa.,ião op.., 
portuna,pa:ra fazel-o. .· · 

O .Sn.. C.-tR~Emo DA Cu:NHA:-V. Ex. não 
póde- me esta1· inter1·omprmdo. 

O'· Sa. P:aESIDENTE: -Sou obri n-ado a manter 
a. ordem, e V. Ex. está. fóra da ordem. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA:-V. E:t. é que 
està fóra da ordem. . 

O Sn. PREsiDENTE:- Chamo novamente :i 
ordem o nobre deputado, uma vez quH continúa 
a d iscutir a minha pe~soa. . 

O SR. CARNEIRO DA Cuxru:-Não eston dis
cutindo 3. pessoa de V. Ex., estou· pedindo ga

-rantias par!t ·· todos os m':•mbros desLa :ca.mara. 

O SR. PaEsiDEXT~:--;Apenas agora começo 
a d~sempenhar o mcri' mandato. ... -
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---·--o-s a. BERNAnDo DE l\1iNoõ:sçÃ'":'Sõi3ãiNiio:-Tsãõ-mii'iusaêlas -nã-cãmarã!rãnceZ'~·-cres-aeque··---
o orador e.sta censurando um acto anti-regi-! !';e trata de um simples agradecimento motivado 
mental. pela. prova da mais alta confiança. parlamentar, 

O Sn.. CA.RNEm.o DA CUNHA:-E· exacto ; como a que exprime a eleição do presidente da 
cabe no meu direito fazel-o. ca.mara, todos êomprehendem que o regimento 

Terminarei estas considerações, pedindo a não_poderia co~demnar o uso qu_e achei intro~ 
x. que se co11serve na atura essa ca 131ra 

e não de.sça. a fazer politica baixa e mesquinha 
de parcialidade. • 

R.. Rll:SIDENTE:- 1 S OU cer O C e que OS 

me~a nobres coll9gas nutrem a e~pet·ança de 
que não pouparei esfor~.os para. desempenhar 
com o maior escrupulo e imparci:1.lida.le o hon..: 
roso mandato que hontem se dignaram con
fiar-me (:lpoiados) ; mas nem por isso dei
xarei de dar :i. Cam:~.ra uma succin ta explicação 
a p1·oposito do incidente desagradavc~J, que 

o 
de presilentc da camara. não tive em mira 
seguir precedentes do parlamento inglezt nem 
do arlamento francez. 

O que fiz havia-o feito igualmente o meu il
lust:-e antecessor. o Sr. cons3lheiro .Moreira 
de ,Barros, na ultima sessão em que foi eleito 
presidente desta éamara. Percorrendo os nos
sos annaes, encontro na sessão de '13 de Fe\·e
reiro .deste anno ~s eloquente~ palavras que o 
meu digno antecessor le11 então perante a ca
mara, agradecendo a sua eleição. 

Em face deste precedente de tão proxima 
data, en.tendi ue tambem nic era licito mani-
festar o v1vo recon ecimento do meu coração 
:.i.quelles que me tinham eleito, dirigiudo á 
cainara a allocuc;:._ão a que me referi, e que des-

puta.do. -
E' claro. portanto, q11e ainda quando o regi..:. 

mente se oppozesse á leitura da.quella allocução, 
eu me fi.rm3va em um precedente que aqui se 
tinha estabelecido, ~ern a menor impug-nação,. 
sem o mais leve reparo do qualquer membro 
da. ca.mara. 

O Sn. CARNEIRo DA CUNHA. chi. um aparte. 

O SR:, PRESrDENTE: -Realmente não sou 
deputado tão velho nem tão provPcto como o 
nobre depnt::do pelo io districto da Pnrahvb:~. .; 

: comtudo, já ha alguns :mnos t~nho a honra. de 
faze!' part•J desta camars. c. com a pratica que 
julgo possúir dos trabalhos parlamentares, re- · 
cordo-me de q':c, , além do prec~d~nte. qu~- in-

, - I - ~ • ( 

de allocnçõl'!s por presidentes des ta'carnaL"a. ,j:'t 
em circumstanci;.is identicas ás em que me achei 
hontem. • já. por occasi:io do 0ncerr·amento dos 
nossos trabalhos. (Apoiados da ntr.!ivria.) 

O Sr... C.\R~ lURO DA. CuNHA :-Então é f:.ll!a 
da cadeira, l:O~O disse o Jo l·11at. 

O Sa. PRE8lD~NTE:- O t·eg-imento o qrw 
!lroh~be, é qne seja. lido qual1t_uer di~curso 
relativo a um assumpto . deba.t1d9 ou que 
da log ;r a discussão; mas, desde que s~ 
trata. Je uma allocução analoga áqacllas que 

Bellas. contra o juiz municipal.e o promotor 
daquella comarca, encarregando-se-nos da in
curnbencia de levai-a ao oder com e tente e e-
di r providencias .coa.tra o procedimrmto que a L 
têm tido aquelles magistrados. Ainda não tinha
mos podido tratar deste assumpto, porque viamos 
que o governo-·occupado com questões de mais 
alta importancia, pouco poderia dar aquella de 
q ne tinhamos sido incumbidos de tratar. Mas 
hoje, que vemos os animos mais serenados e o 
governo mais despreoccupad.o, eu como repre
sentante do ifo districto de minha provincia 
cl~\ ual faz parte a comarca de Aguas Bellas, 
venho ar conta a mcum enc1a e quem~ en
carregaram os meus constituintes. 

E" :. sempre com pe:r.ar que levanto a.ccu-- . . . 
.'t.' ...,..,;; o ' 

contra aqudles que faze ::n parte dn. magis-
tratnt·a, ú. qu~1l jã tive a hon1·a de pertencer; 
mas taes s:lo os actos praticados pt;!los Dt·s. Al
fredo Serc1phico o Thou1az L~mdim, que ~tpezar 
da. repugnancia qne tenho em fazer accusa
sações a colle:.."as, não posso d·~ixar de fa.zer-me 
o interprete .das impressões dos mells consti
tuintes. Muitos são os factos que tem pt·a
ticado n.quelles magistrado" quo .: merecem se
ver:l cen~ura. 

O Sr .• J. PE~'TDO:- Naturalmente são libe
t•ao~. 

O Sn.. Br-::-no CECILtA~O :-V. Ex. \'eriquo 
vou tt·atar de facto-s fuz;l:lado em documentos. 

O Sr... ULY-SES VIANNA:- E' bom fazer nma 
e~postção e ta 1a :1.. 

O Sn.. BENTO CECILL\XO :- Não se affiija 
V. Ex. qne eu heide faZer a expn~jção. Sáo 
muito:; os factos dignos dt3 cens : :r::~. · qn0. se 
a ttr : bn em ÍL·1 nellcs •!ons magi str:1tios';· D:' al
guns d•.'sse~ f,,.ctos faz menção a rep1·e:-:r.ntaç;to 
qui) aqui está e que hr.' de penir a V. E:.:: . q:w 
encaminhe a 'luem de ... direito. D0s1.acarei 
dent.rc · ss'·~S fa.cti)S ulguns que me p:u·ecorn 
mais grã:í:es~~O-.pr.~.eirC) d~lle~ diz respeito ao 
assassin;\to de Simão Correia Dant:ls cünllecido· 
pór De~~. assassinato qtte ficou impune. graças ·- - . ~' . : - . ~ 
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---àin:t~1'velrçãõ dufir--:-tanilíru·cõm."'jützãeru- I da ,dehgen?H~~ Tnh111ou-lhe voz.del.J1-TSãõ. e por-
r~ito 1nterino daquella com:lrca. , su<:1 vez o mspector deu nm t.lrl), conforme se 

O facto pássou-se do seguinte m'odo. Simão 1 vc da declaraçi'io de folhas, do qaal re:::.ultou o 
:teve :t inf~licià:1de de -inc(!rrer do a~C~sa.grado fet•iruento de Simão Deca, que nes~a ~ccasi~o, 
daquelle Dr. por uma questão de amores. Pelo sendo atra,ca~o ·ou .a.garrad~ por J uventmo Lms 
menos é o que corro e passa como certo. de Souza cahm fertdo depo1s de forte luta, mor-

r. omaz an 1m, procura.n o vmg3.r-s~ ren o poucos momentos epo1s. o e;; u o e-
de Simão, deu ordem a. um Fuão Rodrigues tido dos presentes autos vê-se que foram dous 
para prendel-o. Esse Rod~ig~es fez-s~ a com- os ferimentos recebidos pelo_ mfeliz Simão 

deamento de Ipanema. c foi a casade Simão, 
qne procurou ca.ptural-o. Rcceiando Simão uma. 
aggressão séria pretendeu e,·adir-sce correu; : 
mas Rodl'igues dispa1·ou-lhe um tü·o :1s costas 
e lançou-o po1· terr:1.. Em seguiqa um dos com
panheiros de Ródrignes, deu-lhe uma facada. , 
da qual clle expirou poucos momentos depois. 

O Sn.. ZA:'IIA dá u~ apa~te. 
O Sn.. BEXTO CECILí.Axo:- Os d 

aqui estão, e são ineontest11.veis ; são certidões" 
mandadas passar pelo juiz de direito da co
marca. que é liberal c que não ·pode ser sus-
1~ i o a -.- • x . . 

O Dr. Landim, com a intenção do favore
ce~ aq_uclles, que havi::nu de algll:m modo cL;m-

.... ...... ( 

cesso em i}ue fo:'!se 'impossi...-cl :1 ·punição do 
crim0. In:'>taurado o pi"ocesso, elle não ~chou 
no codigo um artigo em que pcdcsse clas<::i-

. ficar o crime e que fosse mais favoravel ·aos 
seus annaes do que o are. 145 do codigo cri- · 
minal. E. possivel que V. Ex. não se re
cor,le do que diz este artig-o, mas eu vou lei-o 
( l8): 

' Commetter qualquer violencia no . exerci-
· s uncçoes o emprego, ou n. p;-et·~x. o 

de exercei-as -penz.,:;....: perd:1. do emprego no 
gr::m ~aximo, Je suspe_?s~o por tres ann~:; 

' - v 
m3.is de àous, que a.ttribuem os peritos :.~. 
chumbo, que separava o sobrolho esquerdo, o 
que tudo indit:a. que foram só duas pessoas, 
c1 ue offenderam ao mesmo Simão Deca, e não . 
todos os individues~ qne fizeram parte da deli
gencia. Al~m disto dos aut"S de perguntas de 
folhas a folhas e depoimentos de folhas sé ve
rifica que fora Juventino Lins de Souza quem 
pri~eiro. ;;:e app1·oxim~u Je Simão Deca, depois 

' infel1:l S() atracou, sendo depois de forte luta. 
auxiliado pelos seus companheiros, que tinham 
fi. ~ad "' · · 
de e~ame local do contlicto de il:s. a ils., qüe 
denota, qtle houve lutas indicando os v-estigios 
salientes alli encontrados ter sido a. luta. de 
corpo a corpo. o exame as armas e s. a 
fls. si e...-idencia fin~Llmente, que só du:.1s se 
ach[l.vam quebr:-.das e descarregadas, estandõ 
todas as outr~1s carregadas, e denotando terem 
sido .à.~a..~; e sem m:mchn.s de sangue, ao pas;;o 
quo as descarrega.,tas estav~ml 1..s?-nCh!1.las de . 
sangue. a<:cre;;cendo notar, que no cad:.we:r do 
infeliz Simão Dec:• n<io se encontrou ...-esl:igios 
ou signal de outras vi~?.lencias, que não f~issem 
as j:i n·otadas, o ti1·o -drfdrrjJelo inspector e a 
acac a. onsagmn emento por tu o 1sto e ma1s 

pelo que dos ::l.lltos pre"ente.-; consta, negando 
provimento :·,u rec.ur.so intcn~ndo a fls. sus,teuto 

' ' ~ ... ' • 4.. 

em' que incorrer pela violenci::. nuuciar O!i rcos Antonio Rodrigues Di:.1s da. Ro-
Ora~ Sr. Presidente, istu é irri~orio. De que cha, inspector do quarteirão da Cerquinha, o 

foi suspenso Rodrig-ues '1 Do · e:rercicio da p:·o- J uvcntino Lins de Sou~a como incur . .;;os n :1s 
fissão do assassino ·~ üm .iniz que pronuncia penas do art. 1-15 do codigo crimiual. 1 "• 
criminosos de morte como incursos no :.trt. 145 como autor . c o 21) nas penas do mesmo art.14.5 
do codigo crimin:d, que nome pode merecer '1 comiJinado com o at·t. :J5 por ~er cumplice, por 
Aqui estú à. certid:1o da pronuncia para que sP.r ~ssim conformo o direito o as pro\·~~s elos 
o.;; meus dignos collegas n:lo digam que cu presentes n.utos. o pag-uem O!': réos ns custn-8. 
fantasio. Vou lc1· a pronuncia do Dr. Landim; Quanto aos réos Anacleto Barbo;;;a. da. Silv~t, 
e o que é lllais tl'n.tand•:-se de um crime <le I Fn1ctuoso .lo-só D:mta3, Manoel Cardozo, Ca
responsabiJidadc, elle consiuarou o proceso pre- lixto de tal, José Vicente ?\l:J.chado, Vicente 
parado p::t.l'fL ser submettido a julgamento pc- Ferreir:i. do E,spirilo Santo. Fr;,ncisco Pereira 
rante o ,iury ! A pronuncia é esta. (lê) : Junior, Joa<13im Fr!mcisco de Oliveira, Anta-

Vistos e bem examinados os presentes autos, · tonio Thomaz de .At·aujo e Domingos Theobaldo 
e tc. Evidencia-se do inquerito policial de fts.ô a dcs Santos revogo a pronuncia decretada quan
:fls . 45, do corpo de delicto do ils. 8 a fls. 9, to o. ellcs, pn.raj11lgar, como jul~o im . roce-
· • ~' · c reus e. o n::J.s a o as. au- ente a r.n:mcHL e i s. , v1sto não existir 
tos. de perguntas de folhas, que no dia 2·1 de c.ontr:J. eHes indícios Vl~hemrmt~'s de criminali
l\iaw proximo findo o inspel:tor de quarteirão dade em vista das provas dos presentes auto~. 
da Cerquinha, Antoniº Rodrigues Dias da Ro- Pague a municipalidade as custas . O escrivão 
cha encontrando-se n 'uma delig-r.ncia que i lance os nomes Jos réos no rol dos culpados, c 
movera em seu districto com Simão Corroa · os recommende na prisão em que se acham. 
Dantas, conheci·:lo por Chico-Deca, dando-lhe P asse o mesmo escrivão alvará. de soltur~~ em 
vo~ de prisão, por ser elle notoriamente cri- f::l.vor dos despronunciados, que se acharem 
mmoso, recebera e bem assim a deligencia. q U? presos, e de.:..lh,,s baixa na c.ul pa , e deyolva este 
o acompanhara. tres tiros, dos quaes um pros:.. processo ao juizo cl'onde veiu; afim de ser elle 
trara por Ler·ra o h•mãodo mesmo inspectol" de 1· prcp:1rado. para julga~ento, publiiiue c intime 
~ome ~1a.noel 1\odrigues :~a Rocha, !mpossibi- esta. Aguas Bellas, 24 de Junho de 1883.-
htando-o de andar; ass1m aggred1da a ferÇa • Tlumuc::: Landim. . · 
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. . ' ' ' ~ L 
despronuncia. <los réos ! Tenbll aqui ccrtidiio do 
seu dcspueho junto a representação 

Foram, porhnto, H.odrigu.;s e -seu compã
nhciro despronunciados, apezar ele s··r incon
test:wel que haviam commetticlo pervorsa.roen
te um :;ssa!'=sinat::>. Ficou este crime inteira
monte impune. 

E· · e.ste o primsi:ro facto d' entre os muitos 

phico. 

O ·~egundo f~cto que voú refcl'lr contra e<:scs 

(Consttltada Cõ casa d concedida a w·
grmcia.) 

o SR. BE::s-TO CECILIAXO 

ei:er<!er adjudicatura naquella 'comarca. ; será 
até um beneficio para elles aproveitar o go-
verno seus serviços em outro logar. · 

Eu, portanto, peço ao governo que se digne 
de prestar atteução à representação que a ca
~lara de Aguas Bella~ - lhe e~wia, c que, no 
mteress ·~ de s·•us tJropno;; amigos, remova da
'-1 uella comarca o promotor publico. Sei. que 
não póde remover: _o juiz m~nic.i~al, porque 

funcções, mas, findo o qua.trienni~ póde da~~lhe 
outro Jogar. 

n:1o so lhe deve d:1r logar nenhum. 
O pt·estimo~o cidadão Justino Ha.mos de O S1t. BE::s-To CJWH.tAXO : -Os documentos 

Vasconcellos, prop1·ictario importante de .-1gt:as aqui estão: V. Ex. Pxamino-os , que ha 
Bellas, fez a arrematação de impostos muni- de ver que e vercladtYO que :lcabei de dizer, 
cipacs c mandou cobrai-os; mas aconteceu ~r. presidcnt•~, ji que estott com u palann. 
que o presidente da província, tempo depoi~, e restam 5 minutos pm·n. find:Lr n. hor:~., :lpro
não npprJvou a arrematação, mandando procc- veito tamiJem a occnsi:'to para pedir no govcr
der a nova. _ no que ln.ncc as su:ts vistas para :1. cornn.rca de 

_ Jt~stino ~odt•igues, que tinh~ a i~~elicid~de ~t~~on.huns, que t:tmbem faz pa.rtc do meu dis-
de ::;cr dc::.a!rccto do Dt·. Land1m, fo1 rnetttdo 1.. · · · · 
e m procesc::o 1·nstaur"clo ,0 • d~ . · 1 ~ss· 1. comnrc:L era mtetramento pacific~. era ._ , .. I• r •• nuncia c o pro- . 1 ,.,. 1 . · · · · t • 1"1 J 1 1 
m otor' como incurs!) nas c nas do n:rt. 264 do o" ar onc e se Vl v la: em 111 el~a. 1 Jcr ac c e onc e 
Co

di. """' cri· 
011

• 
11

.,1 0 u-etp" ·to t se goza v a de pe1·fctta Lr:mq mlldade, mas nestes 
0 ..., .. • .• ... x qne ornaram lt. t t t d h t d · · · 

para es trJ processo foi por ter cobrado rendas U .liDO~ emros em se or~3; 0 t. ea ro 0
c r::tpl~ 

municipacs, a.rrcmn.t~das em h·!stn. publica. ndas. el. < eslorcdenls , grdaç::ds a ll~c:cm e ~:smJo ~ 
. _ . . . · . . esu ta c o e eg-a o e po 1c1:~, ea. ltao os~ 

cadeia si o juiz de di1·eito não ~ivcsst:l conc~~dido 
ordem de lu•bcàs corpus. que foi con firmada 
pela Relação; e, achando c~te trilmnal inju!'to 
o proccdimnnto da autorid~de processan t , 
m andou submf> ttel-o a. procc!':SO de responsabi
lidade, como tendo in corrido nas p enas do 
art. 129 do codigo penaL 

O Sn.. PR.Esro{~NTE.:- Estando finuos os tres~ 
pri~eil·os qu:lrtos de hora, V. · Ei. não 11õdc 
conun.uu.r. 

VozEs:- Peça urgcncia. 

:rera o c una. 

O SR. G. Dnu:.\I~IONo:....:Rei das rãs. 
O SR. EE::s-To CEcrLTANo:-V. Ex. é quem 

dit. que elle é conhecido por essa alcunha. 

O-Sn.. G. Dn.mmoNo:-Eu não, os jornae~ 
libcraes é que o dizem. ' 

O Sri.. BENTO CEcrLIANo:-E· tim homem in
teiramente timor:l.to, não cumpre 'com as sua~:~ 
ob1·igações . . Ha. pouco tempo, deram um tiro á 
porta do capitão Manoel · Thomaz Villa Nova, 
escrivã? de orphãos daquella localidade, hqme1n 
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muito conceituado. prestimoso e que goza. da 1 1)aréia.l. muito embora.ilinda -hã. po;icoÕ. nr:--:
maior syi:?pa~hia. Um criminos?, qae. :::e jul-1 B.-itó: s?ff'rcs~~~-~~a seria agg~essão ~e ~m seu 
gava pt···.JtldJcado por elle, fot-lhe a porta e · COi'rdlglonarto·-na · assemblea provmc1al de 
disparou-lhe um tit·o. · . minha provincb: isto . porém não _servep~ra 

Ktcto identico foi o da aggressão feita pelo provar que o mesmo Dr. n:Io seja um ruagis
C:lpitão Cajti., Lo juiz de l ... az, ao Sr. Bellarmirio trado distincto e in_teil'ament~ imparcial. 

our:\ o. aquem qtuzassasslnar as .1o;-as • 
manhã. n'nma da,; ruas mai" publicas d~ cida
de._ senrlo impedido d~ fazd-:o ~r~ lo c?ronel Cc-

N, 1.. :- Despacho que julg-.otl prepat·ado para 
o j11ry -:lo teo1· seguinte : E~tando regular~ 
:sutficienteruente instruido e devidamentfl J?l'e
parado esl'~ processo, :;eja o mesmo a.presen
tarlo a jo.tlgan1ento no dia que lhe fôr desi~nado 
-Villa de A~ua.s Bellas, ~8 de Junho de 188:3. 
-Lanr/im. ' 

que patrocina efficazmente aos seus parent~s; pl·,nte em exerctc1o da coma.:·ca de i~ gu:J.s 
sendo que o processo ,!c um destes. o capitão Bell:t,:. O pro moto!' ·publico, a!.Jaixo :1ss1g-

dr haYcs recesso . P.ndente ainda or um nado • em cum H'Ím<:!nto ao dever qtlG lhe 
crime, ignominioso, tfurto de ca.vallos) acha- impõa a et, e em vt~ta os ocutn'!ntos JllU os. 
se, devido a ess'l juiz municipal, paralysado, vem pt:!rantc V. S. denunciar Antonio Ro:lri
sem ter andamento. gucs D.ias da Rocha e Juven~ino Luiz de Sour:a 

prcctso ~1ue 0 over •. 
cousas, que int"rvenh:t, para. que ellas_ nã0 con
tinuem a existir; porque isto faz m<Íl a todo5 os 

·partidos: não ha partido que possa prospera.r pro
tegendo o crime, protegendo aos desordeiros. 

Si S. Ex..:, o Sr. ministt·o dajusLiça. diznar
se lançar suas vistas para n comarca de Gara
nhuns, · i'i determina.r ao presidente da pl'ovin
cia que mande p:1.n aJli um delegado, qu~ cum-

ra com as "uas obri"'a .ües. é m:1itó rO\'U.V(~l 
que ella volto ao seu n.nt:go estado, porque o~ 
seu~ habit:\utos siro todos paci!icos, com poucas 
excepc;ões. 

O Sa. G,\SPAn. Dnu~DIO:"D d:i lltn :t.p~rte. 

_o Sn ... ~ -- Bl'::STO CEC<L!ANo;-:--0 dcl~gado. por
nntta v. 'E:t. l!Ue eu ,liga, t! um homew •1ue n:1o 
cumprO nb.;:o[ut·lmCnte OS Sf\llS Õe\•CI'I•S: r 11:11 
m1litar que n nda. no 1110io da l'ltfl. ch blusa de 
brim c chinüllos, s~m meias (l'i.~o). que 'IJ:io l'G 
faz respeitar doJ ningttern. Eu o conheço d,, 
perto. pois morou no lo~ar d:1. minha l'esi,iencia; 
é um homem de~mor:,li,;ado. que n:"io in~pira 
confh~nç :t. 

O :Sn. GASP.\R Dnu:.r:,\IO:"D:-Eu o conh~'~ço 
perfeitam011:te. · 

O SR. BE:"TO CEC!LL\.NO : - Emfim, é um 
offi.cial de policia., um capitão que ancht pelas 
ruas desse modo. 

. . 
22 de :Maio do anno proximo pa,;:sado, Antonio 
Rocl1·ignes Dias da. Roc~ba, inspector do quar
teirão Cet·g-uinha, d~clar;:do- ll')~ta . vil!a a.o 
subdell}g-ado de policia. que prenderia os ct·i
mino~os Ft·ancisco Correia DJ.ntas conhet"ido 
por Xieo DeCõ~ e Simão Co!'r:!!a Dant3s. vnlgo 
Sim,; o Deco. si lht! fos~em dados ~eis homPns, 
o me'>mo subdele!!a·lo. de:1ois de~ fl>rnecer as 
arrn:1s p~·c:;isas, ~ en\'iou ;:s P"'~soas que ~1:<' 

gc~ci:l~ ·y~~e devi:\ capturM os' mencionados 
cl'illlinosos. Orga1Li~ada :~ cL ligencb uo legar 
' · · · ·):-; ·~ ~· :.\ 0~-se esta 

em detT~JttL sendo commanclada. pelo i nspcc
tot· dn q!tartr.~iri'Lo n.ci111a citado. Tendo· sido 
cet·cada no di11 ~c.:nint,~. i..;.o é. \'intn <pla
LI'o da )Iaio • A. C:IS:t de .Tosô Dcco. onoc 
Mhwn-se :-:im:"io Cort·ó:l Dantas; :leste foi dado 
pelo inspector Antonio Ro ·11·ig-uos Df:,s d :~ lto
c:~:"L YO:t. do 1wisão, no que n:io ol~ed<:cendo o 
criminoso, pl)z-so em fuga, di:opa.u·u.ndo, IHlS 

posso:•<; t{ll~ o pct·segouiam. tro;; tiro" dos quacs 
u lll. ?.lcançon a :Manoel 1-\ntll'i gno,; Dia.s J:L Ro
cha, qua sendo f!.ll'irlo n:\. caucça, com'• se \'ri do 
co!'po de delicto d (! fulhas. cahin imrnc:lü~tn.· 

·. mente. O commandantc cb dil igencia. vendo 
então seu irwfio f:!ridn, o notando que Simão 
Deco procu ra.·.ra ev::tdir-se eulpl'!~gando para. 
isto toda a res~stcncia possivd, dest'echou sobr~ 

, ... • ., ' · • J. • 1 ' ~ . , 

ordell1:•1' qu~~ seja transmitta ·ao Sr. ministro ' so;;uida a vi~tima ag-:trr~-l(la pelo índio Ja\·entino 
da. ,jllSLiça a repres~ntação da cam:m1. de Aguas . Luiz de Souza e demais pcssons da diligcncia, 
Bel~as. a~m d~ que S. ?x. a tome na consicio- 1 n ignorando-se qual de::-tas fi)i :t. autor~1. da fa.
raçao que JUlgar convrmwnte. , cada, co:u;tnnte do corpo de d<•lict(l <lo folhas e 

A cst~ _rcprese~ta~ão 2:companba. l1 sentença ! que proclu:r.iu-lhc a mot·te, quasi jn:-;tantanea. 
do ~1·. ]1111. ~e r~ u-eJ~o aa. corn:H'!· t~ O'J AgtJ_a-; l En1 ~ist:. do exposto. é evitlen~c que os _rie
JSell:;~s, o Dr. _b;dd1no ,t;u:loxto de Hl'tto. mag1e-

1
uunctãdos pel' jJr;;taram o crtmr; pt•,'vJsto 

trado muito distincto, e que nlio póde ser acoi- no a:t. J!J:~ co:ab:na,lo com o art. 118 do 
m~d~ d~ parcialid,.de<por'IU'j apoia a situação, ! codig'b:_ ct·iminal. pelo q•ue otl'et·ece o promo
P-.e hber:l.l. Est"' .magtstr:tdo fot quem pronun- · tor pu!Jlico a presente denun~ia. para o lim d·~, 
c1ou o Dr. Landw: e~ Dr. Alfred.o Seraphico, : ,julgado provado. serem os dcnuciauos pumdos 
e o soa dosp~cbo nao pooe o:~ r, cons1derado como · :com o mini mo . das penas do referido artigo, 
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-visto havérám-c-ÕncÕrndÕ as CircÜmstãncTaSat-· ·rent:e·--inez~ -ãpreseilfõli:tlrê···a--nr-:-·pYõm()"t6r .. _. 
tenuantes do art. 18 § § 2°, :r· .e 6' do men- publico uma. denuncia contra o paciente, 
cionado codigo. Pede aV S., que, distribuida como incurso na. penas do art. 264, § 4o do 
e autoada, sejam citadas as testemunhas abaixo cocligo criminal, havendo . designado o dia · 
a.rL•oladas, para a instJ•ucção do presente pro- 14 do corrente, para. ter logar a. formação 
cesso, sob pe~a de desobedieo.cia, e os réo!!i sob da culpa, ~ttendeado que são proc_eden-

. . 
= nhas: Manoel Rodrigues d:t Rocha, Francisco 

Leite da. Silva, Francisco Roclrig-u!Js ria Rocha, 
José Romã.o de Vasconcallos, Candido Rod1•in-ues 
e Luiz de Aibuquerque. Agu:is Bellas, 1:3 de 
Julho de. 1884. - .Al{1·edo"' Sera1)hico de .Assis 
Can,alho. 

N. 3.-Attend:·ndo que Simão Cor1·êa Dantas, 
não obedeceu a 01·dem de prisão que lhe foida-la 
por Antonio Rodrignes Uias da Rocha, inspe
ctor do quarteirão Cet•quinha e demais pessoas 
~ diligencia. e até rocurou ev;tdir-se ; a.tten-
de~do que o j n.spector a tltgenc1a e ~v~nmo 

codi'go do processo criminal. AWmdendo, que· 
Simão Correia Dantas assim procedendo feriu 
.as clai·issimas disposições do art. 1 tê do coligo 
criminal e arts . 180 e Hs2 do codigo do pro
cesso criminal. · Attendendo 1:1. tudo quanto fi.ca 

_ exposto e mais provas destes autos sou de pare
. cer, qu~ os réos d~wem JSer Jespronunciadós. 
'Aguas Bell.as, 2 de Agosto c.le 1884.-0 pro
motor p_ublico .:llf'l:edo Se1·aphlco . de Assis· 

nomeação de inspectot• do quarteit·ão Cerqui
nha.. Nad:L mais se continha no proce;;so acr!rca 
dus peças ord(~nad<LS na portat·ia, o qtl0 tudo co
piei fielmente do proprio original ao qual me re
porto e àou fé .-Está conforme. Eu. Nicol:.iu 
Florentino Pereira Pitta., escrivão, interino, o 
subset·evi. 

~ - o , 
porque infelizmente entre nós, e principal
menté nesta comarca, onde predomina em 

L'ande escala o es irito olitico ba o malevolo 
e inq ualificavel habito de inventar-se e forgi
ca.r-se processos, por simples capricho de vin
gançaao mesquinho intet•esse parLidario, com o 
fim unico de encarcerar-se um cidadão, muitas 
vezes merecedor de toda coll;;ideração, e a.tten
dendo que para pôr um para de ir o a semelhante 
abuso creou-se o art. 18, § 1" da lei n. 2033, de 
20 de Setembro de 1871, concedo a ordem de ha

. c~reventiva ao paciente Justino Ra
mos d·~ Vasco.nc.•llos, )ara o ue se ex edira o 
neccssarw manda o, e recorro este meu des
pacho·par:1. o Supariol' T1·ibunal da Relação do 

. districto, para q~em remett~rà o escrivão estes 

N. 5. - A.co1·dao em RP-laçtio. - Acordão 
em Relação :que, vistos e relatados estes autos 
de recurso· de habeas c01·pu,s preventiva, 
vindo da. eon1arca. de Ag-uas Bellas e re
querido por Jus tino [hmos d·~ Vasconcellos, 
fundado na disposição do art. 340 do codigo do 
prot;esso t:rim.in:tl e art. 18, § 1 () da. lei de 20 
de = SelelLibro de 1871 em razão de achar-se 
ameaçado .de soffi·er um constrangimento cor- · 

Oral ÍÓI'a dos termOS le ae::> or uanto C mO 

lê-se ern sua petição inicial e postel"lOrmeate 
sustentou no auto de pet•gunta. a fls. 4, tendo 
elle impetrante profligndo no jornal Tempo de 

e ez 1 L' o a a o, so l'U3. :ls-
signatura e r1?sponsabilid •de, irregularic.bdos 
e abusos commc:ttidos pelos bacharcis Thomaz 
Sandim o Alft·edo Seraph.ico ue Assis Carvalho, 
este promotor pttblicu e aq uelle juiz muni
cipal da m0stnn. cornurca, procuram estes, to
mado.:.; de orlio, ex.a1•cer umn. vingança contt•a 
elle impetrante, instaurando-lho um procosso 

N. 4.-- Certifico que t•evendo os autos ct•ime, s·~m, siquer. indicara natureza do de
àe habeas co1·pus pt·eventivo de .Justino Ra- licto o com mystcrio; neg:1m provimnnto. ao 
Ramos de V:tsconcello~, delles consta o despa.- recurso para coniirm~r o desp 1cho recorrido. 
cho do t~~or seguinte : Vi;;tos: Consta d~>stes como confit•maul, não só pela deficicncia da. in· 
antas e lr~-se a. ils. 2 que o cida.dão Justino formação do juiz municipal a ils~ 4, em ti.Lce das 
Ramos de Vasconcello~ requer= uma. ordem de allegações do impetrantn em sua dita. petição 
habeas co ,pus prevenli"c~ . por sentir-se a meu- inicial, como tambem pelos fundamentos do 
ç:'l.do a soift•er um constra.ngimctlto . corpo1'al mesmo despacho ou procedencia ·d:l.s motivos al
uma vez ue como se vê em su~-t pntição e auto::; le..,.üdos pelo impett·ante, porque o procedi-
de pergunta. a s. 4, ten1 o no jorna empo de mento avr o para com este, e fi 10 do esptrlto 
19 de Dezembro do unno proximo findo profli- politico, C\?ID.O julgoa o juiz a quo, e do male
garlo, sob a. !'ma assig na.tura e responsabilidade, volo e inqualifica.vel habito de invenhr-se e 
as irregularidades e abu;;os commettidos pelo forgicar-se processos por simi~les capricho de 
D·r. juiz municipal Thomaz Landi.mo e pelo vingança ou mesquinho interes~e partidario 
Dr. promotor publ!co da comarca, Alfredo Se- com o fim nnico de encarcr~rar-se um "cidadão 
ra.phico de As~is C:u·valho, procur:1.ram estes I meroc:~ dor dé toda consideração como tem me
exercer uma ving-:.nç·l contra -o paciente,. in-/ recido CHn outro,; casos, na= mesma comarca. E 
stalll'a.ndo-lho um proc0~so crime, sem sequer pot"quc, em vi--ta de todas as considet•açõcs . ex.-

,in~i,car a n:l.tu.t·e.z~ do ~e~ictoprati~ado, Ot;V~do I posta!':, e manif:sto que o juit. ~unicipal ~ o 
pot'crn.,_ o Dr. JUt:G munLetpa.l como e de le1, tn.;.l promotor . ref~r1dos, tem procedtdo por VLn- - ~ 
forma. a fls. 4. q_ue, no dia 2 do cor- gança ou odio contra o impett·ante como abuso 
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-t:I-e-auturhla-d-e--e-v!ula~:ão :fl.cg-r:cnte das latr.trr~st:l. manllãi!õwl pr1sao ela a.uctoridadocom
correndo assim n~ díspo;;:i~·ão final do at·t. · 120, pe:tento, n•·m n'le,mo para averignac;.ões poli
§ 1') do coéiigo crirniaa.l. ordenam qu'~ com ur- ciaes, e :tinaa. menos onbjal dé justiça. que 
gencia, sej:1 extra.hida. cópia authentica deste~ acompanhasse ao comman1ante lo grupo que 
autos pelo escrivão Iios termos do art. 157 do assassinou Simão Déca.-Dou fé-.:\guas Bel-
coligo do processo criminal e do§ 3° do art. 18 las, 8 de Abril de 1885 .. -0 escrivão do jury, 

• 

· · , ,_ - · ei-eL;·a t ta • 

La;td:ra, o promoto.;· .:llírcdo Serapltico e ~ 
C:ici·i::ao Pin!ei1·o 

~listas. Recif~. 20 de Fe\•et·eiro de 1885. Quin
tino d~ Mira.nJ.a, president'3 ; Freitas Henri
ques, Pires Gonçah•es, A.lves Ribeiro Votei 
sômento pa1·a confirmação do despacho recor- :Vistos: Consta deste proces;;o crime de ·res
rido, v-encido quanto a respons:1l.Hhdade decre- pons~bilidade que o cidadão J usti no Ramos de 
tada, não me parecendo justa; nem acoitavel Vasconcellos, queixa-se dos querellados bacha
esss. jurisprudencia. Ah·es Ribeiro. Nada. mai~ rei;; Thomaz Landim, como jui:r. municipal des
se continha em o dito accórdão que fielmente te termo, Alfr.edo Set•a.phico de Assis Cat·valho, 
transcre\·i do pr.Jprio original e dou fe. Está promotor pu?lic~ desta comarca. e do escrivão 
(' 'f n E ..:.Yi· ;,(. _ •l • · ·, , ~ , 

0 
• • 

Pi.tta, escrivão interino, ó subsct·evi. arrematado perante a ca.m::u·a mtlni:;ipal deste 
N. G.- Certifico, que de meu cartorio const~, termo, no dia f o d!~ Outulxo do anno pt'oximn.-

ue além do • roce.sso manJado in mente finào o.s im lOStos munici acs entrando 
suuerior Tribu.nal ua Relação contra os bach:ueb logo no go:so dos seus dh·eitos, na qualidade de 
Th:Jmaz Sandi tt e Alfredo Seraphico de A.s"is legitimo art·ematante ; mas não tendo a presi
Carvalho pelo crime pre\·isto no art. 129 do co- Jencia approvu.do eSS'l acto de arrematação. o 
1~:>0 crimina ::. ao os mesmos sen o smmma.na- :11 r pu ic p~ra exercer v1n-

. dos per;mte o juizo de direito àesta comarca, · gan~~;ts alheias por havet· profiigado pela. im
por terem. falsificado uns autos de processo prensa as arbitrariechd•;s e abusos commettidos 
ct•itne; que moviam contt•a Jt1stino Ramos d·3 pelos querellado'i juiz municipal e promo
Vasconcellos,pa.ra exercerem vingança. Dou fé. tor publico, denunciou-o como incurso nns 
Aguas Bellas, 8 de .:\.lwil de 1885. - O esct·ivão p?na.s do art. 26-! § 4 do codigo cL·imi
do jury, Nicol(tU Ftoí·cntino Pereira Piua. nal, danuo-o, não como legitimo arrematante 

que era, e sim como snpposto arrematante ; 
N. 7.-Certifico em cumprimento do despacho que 110 cor-rer da formação da culpa pôde de-

retro, gue os individuas Antonio Joaquim Ca- parar com a prova ~neoncussa de ter sido mali-
valcanti . • José Pereira de im· · • · 

• ,.a, in en a a a acçuo CL'lmma. ; porq uc, 

omici 10 e uns vezes por rurto ; ao seguu o da mesma denuncia. da.t:ulo <l~ 3 de Dezetubro 
item, certifico, que no . julgamento de Antonio de iS~-l. pen.a~nocendo c:ssa~ irr~>gul:u·id:~des 
Jo.\qui~ c .üvalcanti e José Fet•reira àe Lima o ou nullidades atú ;tO lia13 de Fcvereit·o do COl'

promotõr bacharel Alfredo Set•aphico não re- rem te anno, tanto ;ts.;;im que, :nesse mesmo dia 
cusou jnrado algtim, e no --j.ulgamen.to d e o vice-pt"•'sid·~ntc da cnruar<L municipal. scr
.:i..raaucio de Barro;; C:1.valcanLi rec;usou apen~s vindo de juiz no processo ;101• impedinvmto do 
um jumdo, con::entindo porcim que a d,yfes tt qtlel·clbdo hachat•el· Thomaz Landim, qu'~ ha,·ia 
escolhesse conselhos a geito para que foi ne- :-;ido .julgado susrle:to pot· sentença do juiz: do 
cessaria recusar :31 jarados ; ao terceir:) item, 

. direito, chamou a att•)nçüo do q t1erclla lo pro-
certifico, que Antonio .Joaquim CaYalcanti f.:,i motor puulico pa.t·a. as t'eferid:ts nullidades, 
nb;;ol vido, se ;:.rui ndo-•e a ap peil:l.~;ão do juiz de most-:-ando-as 11m a a umit. ; que -no dia i6 <lo 
direito ; Jos1; Ferreira de Lima foi condemnado · 

m· smo m·~z , porl!m, depois da. audiench, :m
a i4 mczes de pl·isão. declarando os juizes d<3 btndo os autos respectivos :i condusão do mesmo 
facto na. oc,!asião da 1-!itura da sen.t·~nç:l, que vice-presidente, ficou este sorpt·c;ndido vendo 
o condemnaram por não Slberem responder nos 
cuesitos; e 0 réc Amancio de B~u·ros C:wal- o;; o.utos nlt·,ra:ios c erucndad:l. a data do despa-

aDti foi absolvido . dou · _ . "" . _ cho do q uercllado juiz municipaL e substitnida 
de Abril de 1885.--0 escrivão do jury,..:Yico/aú_ a o a o autoamen o pot· outra, senco a 
Ft01·enti;1o Pc;·eim Pitta · emenda <lo despacho ~le 1884 pat·a 1/)85. e 

atttoamento de :J de Dc=emb;·o de 1884 p~ra 
N. S .-Certifico qun em meu carbrio e nos .'3 de Jr.m ciro de 188t); que não t '3ndo scicnci.a 

de q ne me acho funccionando, não consta. re- nem consentido ness:'ls alterações ou falsi
rtuisição alguma u0 prisrio contra Sim:io Cor1·ea dade~, requereu· o exame que consta da fi. 7 
Dantas, nem desta província. n em de outra.; d•;st~s auto~. e, prestando a justificação de 
bem como q~c revendo os rói'!s de culpa-los :-. tl. 13, apre;;entou a sul:l qu~ixa ante este juizo, 
meu C:l.r~o, dcllas . não constam que em tempo contra os mesmos ~1uerellados, como incursos 
algum fosse o ref1!rido Simii:o Déca. :pronunciado nas -:penas dos arts. 130, 1:31, i32, 1:~:3, -1:34 e 

: em:crin:0 de cspccic. alguma: revendo o pro- 107 do cod) g-o crirnin:1.l. -
cesso cnm.~ que ~~ 1l!sta":ro~ C??ll'a a escolta Ouvi<los os quf! relbdos nafórma. da lei, alle
q ue assassmou ao Ja 1.llto Sunao Deca, dolle n'ão. gou. o quct•ollado bacharel Thomaz Landim, 
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-juizmuúlcipal.do_ térmo, e:IT suas ~""tm~--,.·usto da deuun:ia, ela~· . .. -~orrfüim;=d~~:<J-:_:__:__ 
tantos de fls. 2.3 a fls. 29; que a. que1xa dada ,e art. -:167 do cod1go cr1mmal, não altera o seu 
filha. do de~peito e d:i vi~!;a.pça por tet· despa- , sentid() vet·dadeiro ; que náda di~s0 aos querel
.cnado no dta 3 d0 Janeu·o do corrente anno lados bacharel Thomaz Landim e escrivão Lou
um~ denuncia .da r~:omotori.a publica contra o ren'!o _Pintciro da. . Costa, não poden:lo assim 
quetxoso P<:I" crtme ae est~ll!onato; qu~ dous attr1buu-se-lhc o cnmc d~ suborno; qu:;~ fin::~.l-
pontos de s1ngul. · : : ·· · · - - · - ~ < 
cerra a quei:x:''· haver subornad.o o querellado 
escrivão Lourenço Pintei1·o da Costa com o 

,·alidar um acto nullo, isto é, alter~r ou 
emendar a data do àespac o que rec•~ .lCU a 
denuncia, e haver rLlterado ou emendado o re
ferido clesp<:!.chc, quando já sr~ achava julgado 
suspeib! est:ndo a;;sim os autos .respe:!ti;•os em 
podet· de.çutro juiz; q uc} o Ü?to de h~_;cr d_a tado 
o seu despacho dr) 3d·~ Janerrç de 18::;4! fo1 ape
nas um simpli"s engano ou equivoco; q11o o f!:X:a

me constmce de ils. 7 é irreg-dar por ter sido 
feito por pessoas sem a. idoneidade e dignidades 

recisas, )•)Ü; um dos peritos, o escrivão Bel-
chio:.- Cav::1lc:tnti : al a. o 1ntm1go o lll 
lado escrivão Louren::o Pinteiro da Costn, e o 
outrr) pel'ito é um m:i~ ofricial de carpin~eir_o; 
qu. - ~ . . ; .. J • • 

proYa i;kna do d speito c da mais pronuncia:la 
\·inganc~a: 'lue a. justificação de fl. -12. r>m que 

· ·:· · · · 1 não rova o suborno de 
sua p:ú·te, pois as t·~stemuuhas apenas rde
rer.n-~G a um dito do qnerellado escrivão Lou
renç·o Pin teit~o da Costa q ue,rr 11ando mesmo fosse 
plena o regular confusão nada p-rovaria por ser 
de um· co-réo ; que com relaç~o a emenda da 
data do dc~pacbo não basta pro\•ar que se acha 
emr.mdado, é mister t:l.:nbcm que se prov-'} ter 
sido feita com o fim de prejudicar o verd~
cleiro sentido do esct·ipto, como exige o art. iü7 

· · i..,. :riminal· c tte a :·o t•ia c ueixa é quem 
diz o ue a to ao dia 1:3 de Fcvereuo o corrente 
-annÔ. os autO!'; se &chaYaru sem alteração al
!ruma. inJo depois--:.í. conclusão do vice-pre~i
dentr da ClLmara p:1ra determinar nmn elilig 
cia, scnclo assim impossível, ni"io ost::~.ndo OJ 
autos em seu poder altcr:~.r ou emendar a data do 
seu despacho; que, quando mesmo tivess~ feito 
a referida ClUenJa no tempo em que fuac~10nou 
no pro•!esso, n:io importaria _istv uma nullichl..de 
nem mesmo proce.limento trregular! m::s suu 
um sirilples erro de ollicio da parte do juiz, o 
que não d::i. margem ü. instn.uração do proces<;o 
de responsabili ~lnde e menos :i punic;.ão do juiz, 
como tem <leddido os tril.Junaes ; que, final
mente, a queixa , n.lém de não ter procedenci:1, 
é nulla, nãrJ só por ser o queixoso seu inimigo 
capital, como foi julgado por sentença do juizo 
de di1·eito. como porque, sendo os proccssvs de 
respons:>bilidade dn. prÍ\'at_iva. competencia dos 
escrivães das 0xecuções, servindo os escrivães 
do crime por distn mção; a c1ue1:ta e .... nao 
foi .distribuida. 

N. 2.-0 qucrcllado bacharel Alfredo Sera
phico de Assis Can·::tlho, promotor pu~lico desta 
comarca , o.llega em suas respostas <J~ fls. 41 à 
fls. 42 : que sómeute o despeito e ~l--vingança. 
levaram o queixoso assim p_roceder. p9r ha
vei-o denunciado por crime de estilllonato ; 

r,_ . : que não póde ser considerado cumplicc na. fal
sidade arguida, uma· vez que. só ~ttribue-:-se-: 
lhe a autoria uma pequena raspadella no 

v. r.-3 

die1Ú;ia para não p.rotel!ar os t!i:-eitos do qnei
:x:oso, procr>dendo com tanta precipit-ação que 
em log·ar dejuntar um mandado de inlim:1çfío 
de tostemun 1as, .JUntou um outro e nott tca
ção de jurad0s ; que tendo se destr-1•ido a folha 
do atttoaJilento (e~ ou tí"O cltJ con{o1·m.ida(le 
com o destJacho ela den!!ncia, o c1ual, se foi 
f,\lsificado on alterado, não foi em seu poder 
110m em ,wrJicncia. e muito menos no dia 16 
d0 Fevereiro, como diz o queixoso, que teve os 
autos em :>eu poder pelo tempo que bem uuiz, 
tanto que precisa datas e folhas pa.r:~. r.;qtierer 
o esnme, e assim bem podia ter feito as alte-
raçoes ou a c1 <t es argm as com o m a cu
la~o de, em represalia. attribuit·-lhe e aos de
mais guercl~ados _; q~c isso . é tanto ver~ade q~e 

· .· ~- . · ' • os d1a 
13 de Fevet·oiro do corrente anno os :nttos se 
achavam sem altr>.ração alguma, crue, final
mente, quando mesmo estives;;:e provado que 
fôrn. ellc querellado quem substituiu ou falsifi
cou a folha do autoamonto, não 1mryot·tarin. esse 
sen proccdim,:nto um crime, mas· um simple~ 
erro de officio, do qual não resulton prejuizo 
algum ao queixoso, c só o sujeita, na qualiüade 
de escrivão, á pena disciplinar, desde que. si 
o fez, t em a seu favor a ci~~.umstancia de haver 
procedido sem m•i.- fé e sem ·directa intenç:io de 
o praticar. 

O que tudo visto e detidamente examinado, 
exame de :fls. 7. justificação de 11s·. 12, respos
tas dos qLtet·ellados de fls. 17 ., 42, depoimentos 
de testemunhas 2e fls. 48 ~ fls. 60, inter:roga-

destes autos consta : 
Verifica-se do e:x:ame procedido a fls. 7, que 

o despacho proferido pelo bacharel Thomaz Lan
dim, como juiz municipal deste termo, na de
nuncia do querellado bacbarelAlfredo Serap1lico 
de Assis Carvalho, como promotor publico desta : 
comllrca, contra o queixoso Justino Ramos de 
Vasconcellos, ncba-se alterado e falsificado, 
porquanto, sendo datado de 3 de Janeiro de 
1884 acha-se presentemente ~mendado para o 
anno de :1885, é que a emenda do algarismo 4 
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·-par.l ;) (tu·opmp1'Üí-pmrlro--du-qrrcrcl:hrdo-l~---· --Gtrt:tsidet ~~-&-~t·m. ·;:1 ue -o--fueto-· matei'-+àJ..:d~-,_-_· -
rel Thoru~z Landim ; e verifica-se tambem tlu falsida.de acha-se pr.:.vaio, não só do exame 
mesmo ex:••me de 1ls. 7 que a folha do antoa- procedido :i fls . .i. como de todas as testemu
mento d:t denuncia acha-se. aW:r~da ou falsifi- nha~ rtue s:lo acc6_rdes em affirmal-o, e qu!) a 

~- cada, por1urJ Sf'ndo o pnmcn·o autqamenlo f:1ls1dadc commeLt1da altet·ou em sua essen!!ia 
feito com data de :) de Demmbt·o de 188-! e e sentido da d0nuncia, uma vez rue, tendo o 
seguado que se acbn. junt? ao pr~ce.:so, està qu:~ixo<:o arrc::1utad!) os impostos municipaes 
com :'1. dat•\ dr 3 de .Janeuo de 18t)5, sendo a i dia Jo de O'Jtu:)ro do an:1o findo nãt) podia no 
lettr~ deste sngundo a~_to~m-Jnto. dg ptoprio f!t1- ] dia .'J de Jc, ;''.'iro do mesmo a.nno ~n :? de Da
nho _no querelbdo e~cr!' M Lomenc.o Pmtu11 o . ... enzb, o. cont•Jt'me o anhmwnto pn~lLno estar 
da. _Co5Ll, como se Ye Jo exame de fls. 7 e l in~lll:so n. a"' pena<>. rlo art. ~(', ~. § . . jo do codig-o 
ass1m: cnmmal. como se lhe :.tLtnbutu ; 

Considerando que est:i. evidentemente pro- •

1 

Co!1sid0rando que t:tmbem n,-t:i p·:·on:._do t!os 
:a~o qu.e _o _quct·cllado b. acha:·,~l Thomaz Landim ~;pou~e~to.s das t:st~munh~ts ~: il~ . ,oO, vô, 
,illlZ muntCliJ:l.l dest~ tnrn:10 emendou o seu des- 6_ e~'· '{110 O<jUCtell.tdo b::tchat.J /Lf1e~lo Se
pacho, profer:do na cknunci:t chd:.t pnlo quere!- 1 rapluco de A:;sJ,; Can·alho coneo~·rea du·ccta_
bdo promoto1· publico da comarl'a corrt1·a. 0 mentr) para ;;o commctter rts. fal~1dades argut
qneixoso por ·•l'ime de est~>llionH.ill,- de 183-l da~. uma v~z ífl~e te~1d.o scten:.·m dellas (d_e-
ara 18"5-,j{~ do exame procedido a fi;). 7 des- potmento de~- :"JGJ nao pr:omon~u pelos n:e10s 

tes ttutos . .Jã e ~ua respc.,;;ta a s. -_,, prmct
pia dizendo (<quando mesmo th·ess! cu feito 
a dita cnwt~da. no tempo e!n qu!} funcciuuei 

~ I !:) ( .... .... • 

dimento irregular qn:11do o fo-.sf~>> decitliilo esti 
pelo SupJ·,·mo Tribunal <h Reb<;ão da Côrre 

-· .- • ')' .Julh -. ,')::-)4« · -
pl<:'S erro da parte do ju17. ·n:1o póde dar mar
g~'m à instracçü.o ele.,)> e jú dos depoimentos 
das testr~munhas de íls. 55 v. il:S. G2 e outt·as 
que juram de (<ouvir clizer do qnerellado es~ 
crivlio Lourr>nço Pinteiro U.a Cost.'l. - qué 
e!llend<.•n a data da folha do autoamento clt.~pois 
que o Dr. Thomaz Landim emendou a data do 
seu de:::pacho. )) 

:s-. :3. -Considerando que o fado dessa emenda 

.. .. .. 
e crfruinosament·~.- pois '!W~, quando th·e do 
conhe•.·er los artigos do su~peiç:io que lhe foi 
oppo.sla, encontrei o s(~ Lt dc;;p:•cho datn.do de 3 
de J.m•' Íl'O de 1884. e o auto~mento d•3 3 de 
Da:;emb;·o de 188·! ; 

Considerando que 8stá provado digo que est:i. 
semelhantemente pro\•:\dO a toda eYidenr:ia que 
a folha do :1llthoamento pr!:miti;o fôra substi
tui-ia. alterada ou falsifir..:ada.-de 3 de De
:;em.b;·o r! e 1884 pa;·a s r/e Jrr.;Jei;·o de 188;-;, 
~ que essa substituiç:'Io. rut~ração on falsidad·; 
füra feita pelo qu0rellado ~scrivão Lour~?nço Pin
ceiro da Cost:1, nfi.o só pelo exame de fl. 7., como 
i,lClas testemunhas deste summario, cujos depoi
mentos accordes são confirmados pelo mesmo 
querelb.d_o em sua resposta a fi. 21 pt·incipio, 

N. 4.- Considerando que dos depoimentos 
das testemnnhas d e fls. -18 Y •• fls. G1 e ele 11. ôS 
e-.tà prvv~do 'luc os quer0llhdos ba.ch:1r~is Lan
dim c Alfr0do S•'r~phico de A"si;;; C:trvalho 
StiO capcc;es r{e S '' bo·;·;w;· O q~re;·e/lcr_,! o csc;·:vao 
LOIIl"•: nço Pintci;·o da Costa wwa olJ,"(tl· (I I)Hf3 
nüo deVCi' O!! clciXtO" r{c OIJiYtl~ O '}1W ,f,·vr:;, 
art. 1:3:3, e 134 do codigo criminal, )'i. po;· 
iJifluencia dos cargos de j,ri:; mr•Hicipal e 
proi1VilOi' p•rldico qwJ ,;xercem,, .fá p/'lrr. in
flttGil.cia í?tiliticr~ (l.:J r_re qo:;am. sendo urna 
proYa inconeu~s~t o facto de havr;r fncilitn.do os 
autos do quet·ellado bacharel Thl)maz Landim 
para emendar o seu t.h!spacho, depois (l~ ter 
sido ,julgado suspeito por sentença deste juizo; 

lf • n o z. 1u 1 tqt i t '1-' ~ti ~p as eJ·ro 
r.le o(ficio, o substitui-r um autoconento :·e 
ainda pela sua manif,.:sta contradicção di- dim o esc1·ivão Lo11renço Pinteiro da Cr:-;tu.-·ae 
~end? _em sua resposta á. tls. 18 <<d~pois da aprovP-itar-lhes a circumstancia de b <.úr pro
mqmrw:lo das testemunbas no dia H> de Fe- cedido sem ma fé ou· sem conhec:·.áento do 
>ereiro f~ram em. audiencia os autos conclu-j mal e directa pretenção de o pra.tiç':'!"- porque 
sos ao Vlee~pr~sidente d?- camara para não a ignor~ncia da lei não aproveita -;_.-!!:.i.nguem, 
protella_r os d1re1os ~o que1xoso,» ao passo que l ma.xime · ao empregado publico oue tem Jeve
e.n: seumterrogatono d1~. que-«quanto a inu- res importantissimos a cumprir, e admittida 
t1hz::~r o autoamento do dtto processo achava-se 1 essa doutrina, a autoridade seria sempre isenta 
em spa. casa a fazer os aut9s conclusos ao juiz ~ de culpa. podendo praticar t,Oda. sortG d~ abu
a~bstltut? dos suppl~mtes; · de jniz municipal, : sos ser.o. o menor correctivo.f com otfonsa do di
Vlce-prestdentt; da carnara ;» · · reitc. que manda cumprir a. lei severamente no 
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-brtni to-·da boa ord-cm-soeia{-e-com-·gar:xrrtia·dcr'·--Gonsi·derando, ··fi:n-:~.lmen:t,;· que · destes autos · 
direito individual, pr'é'surn~ndo-;:;e nellG o. ten- n:'J,p resalt_il. indicio veh~mente ele tet· o:que
dencia pMa o b3m, e quando não, a sua pum- relado Lo"tireuço Pinteiro da Cosb rcl:ebido 
ção é tão necessaria qu:1nto a confiança que em dinheiro, ou outro qualquer donativo, ou ac
si se de pusitú.t•a ; cci.ta lo pt·ome'>sa directa ou inàirectamente 

Considet•a:Jdo uo~nã.o rocede a alle..,.a ão de 1at·a H·aticat· ou doixat· de ratic:1r algum 
ser o queixoso inimign capital do quere h.do acto de S'~u offic10 contra ou sogumlo a le1 : 
bacharel Thomaz Landim, porque o art. 75, arts. 13J, 131 o 1:!2; por tudo isto, pois, julgo 
§ 5o do cod;go do procn~so criminal apea.as procedente o queixa de fi. 2 p,;.ra pronunciar . - . - ' . .. , . a a 11 r ,,no cza . '1 . · , · • · , • -
cou-,as distinctas, nem se podem confundir, fredu S-: raphico de Asás Carvalho e esct·ivão 
uma vn;, quo não clcnrmcia o offendiuo não q :1e1· Louren~.o Pinteiro da Costa, como incursos 
ser parte, nr_1m promove a a:~cusação, es.põe ao nas penas dos arts. 1:B, 1.:34. e i67 do codigo 
juiz narr:tndo o crime commettido para que por criminal; o pt·im·!it·o c terceLro como autores 
parte da justiça se proceda. contra o Ct'i11Jinoso, o o segundo nos mesmos artigns, eombinado 
cntt·etanto, n;t queixa, como r:o caso vcrtGnte, com o art. :35 elo m"smo codigo criminal, e os 
a pessoa que soll're ou e preju lic·tda medif~ta sujcit:1 à prisão e livramento na fórma ordi
ou immediatamente informa ao jui:~. e pt·omovo nat·ia. 
a punição. rlo_dclin~Ft·mt ~ nnlianr~ a a•~cusaç:to O es,~rivã:) passe manda·lo de prisão contra 

v , . 

mesmo qnerelhdo foi jnlgado suspeito como 
julgador, e:n -vista da disposiç:1o do ~-rt. üi riO 

• r ) ·rn·na.l ·)or tot• dado 
queixa. contra o quoixuso Jus tino lbmos de 
Va~concellos, ao juiz municipal supplente, no 
dia :3 de Dezembt·o do anno finrlo, niio oll'cre-. . 

distri b ui,;ào; 
Considerando qne não procede a alleg-ação de 

haver set·viJo de- perito o escri\·ão Belchioi" 
Cavalc:1.nte l\b.tta c de te :.; tem'unhn na j ustill
cação do fl. 1.2, por quanto, além de ser a jus
tificação, que t0rà o valor e o preço que quizcr 
dar-lhe o julgador, uãoha lei alguma. que pro
hib~ ser perito testarnunha ..,m um :feito não 
podendo, porém, ser jui~ e p r) ri.to na m~~sma 
causa pela r:1.~ão de haver mantfcstado ante
riormente n. sua opiai:1o como decidiu o Tt·ibu
nal da Relação d:1 Corte em :J.Ccórdão sob 
n. 3.279 de Março de 1871 c sob n. 7. 720 d<.~ 6 
de Fevcroiro d·3 1884 ; 

Considerando que tambcm não procede a al
Ien-a ão de não haver~ testemunha da ·ustifi-
cação, Deodato Rolemberg de Albuquerqeu, ju
rado se in. ter prestado o juramento exigido pelo 
art. 86 do codigo proc~sso crimiaal, porquanto 
lê-se a :fls. 12 destes aatos que a referi la teste
munha prestou o devido juramento ; 

Considerando, porém, q"'10 o facto de existir 
uma simples raspadura no rosto da denuncia 
dada pelo querellado promotor publico contra 
o queixoso, não póle ser considerado cí·i1ne 
de falsidade uma vez que em causa alguma 
alterou o sentido verd~J.eiro da mesma· de
nuncia; 

culpauos,pagos pelos m·~smos as custas em que 
os cond~mno. 

i~ lOl' ue se·am essos ct·imes atian .aveis ar-
bi t1·o a fian\-a l)t·ovisoria, de conformidudc com 
u dispo;;to no a•·t. 14. § 2°, da lei n. 20:~;3 d!f20 ·= 
de Setembr·o de -1871, na quanti; de ~00~ para 

o cnmplice. 
O escrivão cumpra o seu regimento. 
Ag-11;1s Bellas, ·11. ele Abril de 1885.-Gau

dino Eadoxio de Btito. 
O Sn.. Pn.ESIDE~TE : - A represent:tção)r~rá 

o con vcniente destino. 

ORDEM DO DIA 

Leilão, e reconhece-se 11ão haver numero para 
se votar. 

Procede-se à chamada e verifica-se t-:!reru se: 
auzent<~do os se;uintcs Srs: 

i Durnetl'io Bezerra. 
2 Alves de .Araujo. 
3 Alvaro Caminha. 
4 Zn.ma. 
5 l\l:Jres Guia. 
6 :Moreira Brandão. 
7 Prisco Parn.izo. ·· 
8 Valdetaro. 
9 Joaquim Pedro. 

iO Salg-ado. 
11 Bezerra CalvacantL 

') 

13 Maciel. 
14 Ribeiro de l\1one·zes. 
15 Montandon. 
16 Frederico Borges. 
17 .Antonio Pinto. 
18 Martim Francisco. 
19 João Dantas. 
20 Juvencio Alves . 
21 Jo1quim Tavares. 
22 Vianna Vaz. 
23~- Bulhões. 
24 Ca.ndido de Oliveirá ·. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1529- PÃjgina 13 de 16 

20 · .Sessão em 22 cle_~:\IQ..ÍO de 1885 ________ ..:;_ _______________________ ___;_ ·-····-···· 

-~---'25-;:,~utei-:-·-··-------------------------------_:_-r----~'-ão-·er-ati1~-só-:-mente··o1.-'l---- é~-31)-vice--t)t·csiden-·-· 
26 Dantas Goes.:.. 1

1 
t~~, que, collocados em luta abcrt~ com o pre-

:27 lll:l"•::lrenhas.- . stdente e o g-oYerno geral mantmham-se em 
28 Sig-ismundo. 1 posições de confiança; o mesmo fizeram quasi 
20 :Itaqui, _todos os funeeionarios publicos civis o militn.-
:10 Alm•'ÍJ:\ Olivei:i'a. rt~s. Em. um plano get·al dos amigos do s-;u -

32 Uly~ses_ Vi:mna. 
3:3 Le•)poldo Cnnh:t. 
:~-1 C:•rnCÍl'O nt. Roch:> •. 
::>o ~lllllll )11 . LllllOl'. 

36 F:·:111\a Carvalho. 
37 ~\nton io d-· Siqueira. 
:3S Fr<'ncisco StJdJ·é. 
S9 :\.ristid"s Spinoia. 
40 Sih•:l. J\L:fi'fL 
41. "\Jri<mo Pim.-:ntel. 
42 Dinn:i. 
4:3 ~at \'t'O Dias. 

" 

zen t:ldtJ 'I:: Sl.'>". dep11 taàos. ficatn adiadas :>.s 
,·ot1.çlíes tios iXlrcceres ns. 118, 123. e 12 ~ 
d:· J885; ~~ be~n as:úm tambem adiad<~. a chi-

IDl. 

A primcit·a p:•.lavra dest::! pl~no tinha sirlo 
dada no Senad:~ po1· nm represcnt~nte vit li~io 

I do CC~al'i. O Sr. Viriatn do l\Icdeirüs atirou ao 
.._ ena o um g-rrto e g-uen·a, c nngança. e ato 
dü S3.ng-ue. quo diúa elle, h a. v in. de correr 
abund:1ntrmento no solo da provillcia do Cea.r:i., 
de;; ie qu~ o gl'verno não m:mtives-:e o .u: jJos
:-:ir.!ctts das posições politicas o administrativas 
i~tu. que se ach::wam s-:us ::~.migos, h:LYia muito 
tempo. 

!~sqnccia-s·~ r·ss0 nobre sen:1dor, de que não 
ha mui~o tempo, clle Yinha á Caruara U.os De
putados~ convida1· os rcp_r,~s7nta.nles dll ~ear:i. 

' gt·ito selYagem, s · ·guin<m-sf~ scen::s, algwna.s 
ç:to as conunls,;ues ;la cam:Lra qul! se ac l::t
vam na ordem do .i ia. ··extrema.menr.e 1·idicnhs e outra~ di;.;nn.s de 

Entr:t. em em discussã::> o )ar-::cer n. 122 d~:: lastima e c uc nit.o àt::vi:-.m s ·r reg·istrad:,s. ne:n 
18.')5 mandan lo nr•jccd•~1· .:-.. n~.,·:. r:leiç·ão no I ~~~t~o. ~~'· i m p~·~~sa ch p:.-ovincia., por h o ma da. 
4° di"tricto da prov-ida do C ::~.,a. ct\lltz .. ç,tod·.J p,1.u. 

,. ,. .. , ,. , • .• , . •. , .,1 .. • • • I As eleir.~Õi"~ ch~ ptovinein. do Ceará_ niio ~ó . ( 9.c. Lp(. a. c.tdct.a de. P 1 cSLvcikZ.r·" 0 Sr-. fura.ut das ma1s p~'l.ctficíis cou10 das ruats hgl-
1' 1 : r:c-P;·es~:!ente. J Limas; a eleição do 4·' districto ó t;i:o legitima 

(Toma as:;;ento no salão o canJidai.o diplo- como outr . ~ qu•d<lue1·. 
ma• lo Sr. Thc:udv1··~to Souto.) A conte;;;tação á eleição que pende da decisão 

do uai'lamcnlo. funch- <e na m:•is fHcand:tlosa., 
O Sr. Theodorcto Souto co- mais torpe fnmde de um livrü de actas. 

m•.' ··n. )C!in(lo aoS·. nr ~sideJÜ(' cu·~ lhe mande O as ;ccto .... eral.o _outo de \'istn. ma.i:": ole'l"ado 
forncc·~l: todo.;; o.;; pap.·i;;: relativos à eleição do sob o cJual l\ eleiç:i:o no Cc<it·â deve ;.;er cuca
~- · distl'ieto do Ceadt. rad~1., c ê!UC entcnd•1 com as idr~as c com os 

Si se tt· .. tasse d~ um _i~teresse .-1~ r11!alqner pr-incipi?s r1ue entã•.1 for:tm po ;tos na :•rena d::t 
na m·e:za, por m:11S 0 1 tmo q:: , L :s • tu:\,:) t!l ra . 
oue: fos·'e •·xelt:stvamentn S"u, não viria o A pro\·incia do Ce:tr:i , não têm ra:do par:< se 
~ or:ldvt· di!3c::lir a eleiçi'i:) do •1° districto do queixat· tlo grande acLo (in·~ practicon e : t::~.nci
Cc;l:-:i , o s•.::guin:lo o cx•:mplo jd. dado !:esta i rand•) tod:JS seus cscl'aros. Foi o :1cto mais g!o
s,~s.si"io, ._i()ix.:Lrit?.. ;;ncerrar o dGl.>at•J S(!m dizer ! rio-"o m:•i' C:i:t•Onlanco. de in!luen t· ia m:•_is 
co : : ~a alguma. I v .. sta que se tem: dt<ch n:1.hi~toria social c pc1i.-

E:;t·~s debates tem perdido to.lo (J seu inte- tica d·~st ·' naiz. 
-:-ess8. Correr:Lll1 L·ngamen te pC!'::tn: e as "Com- Q::ando se apresou tou perante o p •.rLll.:Cn to o 
mis~õ~s de in•1L11:rito ·-~durante longos mezes gahin·~le orga.uisa'lo ~i. sombra da b:tnd:·ir·a a1JO
faL7 gar;:m a pac.iencia d.::_~ todos os que iam as- li :~i·.m isra, par:1. .c:·gu(:r- .a. qtiaL .t:1.n to .. ünll:~:.n 
si;:;tir :w' trabalhos das commis-:ões. I concorridq esforços do Cea.r:l, foi uma cousa 

)lai~ do que o inte:·es;;e partir:l•lar do o:·a- ,·erdad •:i!'atn(~ Jltc ma•}dita, que sorpt·cnde:.:. :1. 

do:-. trata-~C de ll!!l gt•anch int•: t'I'S~C politÍCO~ todos OS e~pi1·irO:S itnparciaes, r1uo OS rcpre
mord e social da pt·ovinci:t do c~:trà. scntantes do C·~arà votass'}m conlr:~. esse go

.:\.pro·.-citu. a occasü"ló par:t dizer algumas pa- Yerno. 
lanas em reb,;ão rlig-no ex-pr·~sident~ do Ccctr:i Foi objecto de pasmo n. mJ.neira. p• ·t· quo 
o Sr. Dt·. C,;.rlos Ottoni : sotireu este eidadão roccdP-r :lm os r.: )resentantes do Ceará ante 
as mais injustas accu~~H;õr~;;; ~ as cal um nias esse . gabi rrc le qu.; por um faeto rec~ n te. ou
mais ct·ueis ató na :-;ua Yida intima, t udo da. contrav:~ n:u1uella provinc a a principal base da 
parte da imprensa inspirarh pelo cidadão que :-;u:.1 força . . 
dispul:;. CJm o orador a eleição do 4° districto. E' incrh•el rtU' l por intcr ··~::;se de campanario, 

Os qu f:l a:"sim ac1;u~avam ao Sr. Ottoni eram por que~tiunculas de administt·açüo, pr) la re
os mr~smos quo occup;:v:,m, e continuavam a · integração de um ~ yice-presidente, os illustre.;; 
occupar, alta;;; posições politicns de inflll~ncin deputa los pelo Ce:tr:i vies:;ero. f:tzcr oppo:;ição á 
decisiva em neg-ocio~ eleitot·aes !la provinda; esse gabinete. 
eram o i '' e :3• vice-presidentes da provinda. Sab'3 que os moth·os pt·epondera.ntes no jogo 
N!io pediam d~missilo para mant~r o pr0stigio politico de nossa tcr,!.'a, estão muitas vezes em 
que em ~~goc10s cleitoraes lh~s davam as posi- d13sproporção com os. acontecimentos q úe se 
ções polLtlcas. ~ lhes ~guem, de sorte que será dífficil ao his-
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entrü ccr_t~s fa.ctos que se ver1ficam na nossa do cidadão. ql}e Jisput::~. ao orador a eleição 
vtda poht1ca e as causas que lhe.;; deram pelo 4° d1stncto. · 
ori.~·em., Um presidente quo quAr intervir no pleito 

Por mais consideração que lhr: inspire o e~- ~leitora!, deixa. porventura a g!'ande maioria 
irito ,artidario, n;io órle deixar de lastimar, dos em regados demi"'siveis vot:.tl" á car"":! ccr-

que por uma questão e po 1trca oca • t1vessem ra a contra os candidatos hostis i autori
as nobres d•·putados pel'J Ceará., procedido por dade ~ 
este mo. lo, sobretudo ci uando dou-se a PXtt·}tOl'- N'uma província que tem 900 e tantos car-. . . . . .. . . . .... 

deputados do Ceará de accordo com aquellcs que 
se diziam representantes do movirnento aboli
cioni:<t:, defnndendo uma cnus~1,, que não 
podi:un defender. 

Pa1·ece qtte o facto da emancipaç~ão do Ama
zonas, no qual o ot·ador h:• via tomado rnaxima 
parte, era mn arg-umc~nlo url lt.omincíil· ende
reçad<.l a todo..: os rnpresen t:l.ntes d;1 s opiniões 
que CJ?L&o se h~viarn colligado afim de dcn·ubar 

" O pLn1o q u0 está prevalecendo n:t c amara 
é r1 alli<' r.ç •, que não se pôd.~ revol::a· á. luz do 
dia :~1·a votar s •stemRticamcntr~ o ncui'e de-
pulado do Cearà conl;t':t to,.t::s o::~ cand!clatos 
lil.Jeraes, 'l uc~ ten han1 eleições· d nvi.losas. 

Por e.;;sa . alli_:1nç-a. S•J t::m _sact•ifi.c:ld~ os intc-
.. :s~ -.._ ;, v - :-:; \. ' · (;to 

taYCÍS; é por es;;::l a!lin.nÇ".!l. qu•.~ O nubr<~ depu
tado peio :)o districto do Cea:·;i nindn não :tchou 
uma. elci~<'Jo de libet•,,l pela qnal Y Jtassc. 

A e:.eição llelo -t• dist1·icto do Cear~í. 6 nor 
:1.;;:sim di. ~.er à victima oilerecida ao holocnu~to 
nesse sac1·ificio fd to dos I iberaes das ou tt·as 
provinci:Js ; :t. eabeça do humilde oradot· ern, 
posta :.t pr·eço ; ;.J por isso qcc se tem visto na 
cama.ra actos inleir•tmento injQ~tifiec..v:_•is. , . . .... -

- ~ l 

a elc~ ic;ã,J do '4o dis:ricto, nilo a::gmont.ani11em 
diminuir:í. a rerutação política on mor.1l <lo 

· d 1. • • a )t' s ar-s .>''rnn r~ a so-
cicd ,de ··OillO um filho de; ,.,uss obras. 

Si for derrotado, si a Camar,t dos Srs. D :· 
pulaúos v:tlidnr as preLen•;ões poEticas do seu 
illus!.I'C t·on t•· ndot·, nem o liber-ali:;mo do or-a
dor, Jt0m a Stla de:!ic~<;:io aos ;Jt:),; interesses 
do seu partido e da :;;ua patL"ia arrefecerão 
Ulll l11Clll1'1'!.lO. 

E' pü:.s ivel que o oratlor encontr::l a . ~·ada 
p~~sso a ingrn.tid:!o dos homens em seu ::a
milüt", m :•s isto não h1t de quei•r•rltar um ;;.;ó 
mo111ento as ,..;u:ls encJ·g-j.,~s mor::.t·s, h:1 de con
~inua:· a baler-,;;e pela;:; idéas Ebcra·•s, c h !· de 
a!l"t·ontar os que s'3 julg-~.m autori:;ados •~ doe::;
tal-o p:1r riualquf:.'r moào. 

Na provin ::ia do Am::~.zonns. o que o orador 
qniz faz~r foi eslabele!·er :~ fa_cr~ do paiz a. . ' · 

social c, e :.·onornit.!a. ,lo sent~mento intimo c1ue 
·exi~te nessas duas g-randes províncias, uma 
pela g!'ande c-xb~nsiio te1·rilorial e de n.gu.~s1 
e outra prdo grande acont~cimento da emau
cipn.ção do,; escra\·os. 

O e x-presidente do Cead soffreu calumnias 
de toda a ordem. mas tal'\"cz a maior de to
das, foi :• de dizer--se r1ue elle havia exercido 
in tcrvcnção cleito1·al no pleito ultimo ; alóm 
dos d:;u;.; vice-presidentes a que já se refe
riu, achavam-se á frente de todas !~S repar
tiçi:ícs publicas, do profe,ssot·ado, de todos os 

t> ' 
cento e tantos entre delegados e so.Lbuele-
gado:;;. 

O Dr. Ottoni foi accusado clc derramat· por 
toda a pt·ovinccia um exercito para CX(!r.::er 
compressão solw~ o dirr~ ito ào voto, espccÜtl
ffi0llte no 4" districto, lJOr ter mn.n~bdo de~ 
legados para Viçosa e lndnpend.encia. · 

A nomcaçU:o do clc>leg::do pa:·a Indr·pendcn
cia foi foita .:m \'Írtr:de de rcquisit;ã~ d~s 

' ~ .. . . ' ... _ 
delegn.tlo dr} policia amigo e dedicado :i r:ausa 
do honrado Sr. conselhei:·o Hodrig-Ul}S. 

,. . ... 

:la tarde pelh ao ora,1or quei;·:1 intorromr.cr o 
seu disclll'SO afim J.u ser recebido o Sr. !vlinistro 
da Guet'I":t ue vem a .lrcsentar ilwa ro 10sta do 
Pode1· E~eculivo, e nomeia para a corumissão 
que tem de receber o dito Sr-. 1\Ii nistro d.a Guer
ra, os ~rs: Sat,p·o Dias,Juvcncio Ah··s~ Costa 
Pe1·oira, José .Pompeu~ Gaspar Dr~, Lllmoud e 
Duarte ele Azevedo. 

Introduzido no salão cüm as formalidades do 
estylo e tomando assento à direi t:t do Sr. pre
sidente, o Si.·. ministro lê g seguinte : 

PROPOSTA 

Augusto.:; c dig-nissiu1os scnhm·cs represen
tantes da naçi'io.-Eru cumprim(;nto do pt·eceito 
. ..... • .: • . • -1 ...... • : . .• , 

' o Imperador, venho apresr~ntar-vos a seguinte 

P ropos!a 

Art. l . " As for<;ag d~ terra pat·a. o unno fi~ 
n:tnl:eiro de 188() a :18:-:i con,-tal'~1o : 

§ 1.·• Dos ofrlciaos das difforcntes classes do 
quadro do exercitu. 

§ Z.o De 13.:SOO praças de pret em circum
~L:mcias ordinarias, e de 3n.ooo ern circu;nstan
cia.<: 0~trao:·dina1·ias. Est~s fot·ças SC! r::o com
pl•; t:adas na. fàrm:t da lei n. :ô:Sli de 26 de Se~ 
tembro de f,'-)7'L 

§ 3.0 Das companhias dn aprendiz~s ~lrti
lh~iros, não excedendo <lo 400 pt':lÇ;lS, dit,;; duas 
companhias do :tprGndiz·~s militar·es cread:t,::: 

• • 1 ~· 

pesso[\1 que lhes foi man:ado, e . d0 .. :orpo de 
ltlnmnos du. E;::cola 1\Iilita:- da Córtc c das con~
p:nlhias de alumnos da. E.:cola. !\!ilitar (la Pro..:. 
vincia do Rio Grn.n:.l.e dJ Sul, até 400 praças. 

At·t. 2.'1 O premio para os \'o lu n ta rios será 
de 400.)! 0 parn. os engajados de 500.~, pa~ci em 
prestações, sondo os dos s~~glmdos proporcional 
~~o tempo p:.'llo qual de novo se ~nga,jarem, nos 
termos do art . 2" da lei n. 2623 de 1:3 de Se
tembro de 18i5. 

§ 1. 0 Os voluutarios perceberão, emfJua.nto 
forem prnças de pret, mais uma gratificação 
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conf)rmc a :1rma em que set·virem: os en.:;a- cstylo e tom~tndo :i-sento :i. tlir~ita do :-ir. prc
jaclos pet'.:!eberào mais uma g-ratificação igual sidentc, o s·r. minist:·o da m.trinha le <~ se
s.o soldo cl" i'rimeit·a praça, e tambem segu11Jo guiutc 
a a1·m:~ ··"lil que s·•rrirem. 

§ 2. o Quando forem cscu,:;1)S do serviço se 
.,..· . .. :;' 

dr. tert·:1S d·) 108. ~1:11) m·•tros quadmdos. 
§ 3 . ·· ~\ itllport:•n(·i:~ d:.t coutribniç.1'ío pc

cuui:~t·ia. de 1 uc tt·:•lrt o :1.rt. iü ~to n. i du lei 
de 2G tle Sct-·mb:·o do H'i I, s.:·rã ,!e 1:000~00:J. 

Art. :).° Fi , ·~\:tt revogad:\;; as dis:io=-~çlícs em 
conlrar·ill, 

P:1lacio dn Rio de Jan·"'Íro em Zi de -:-.ra:o 
de 18~í.- ..--b•t,.nio Ele:rtei·io. ele Cm1Ut1·go. 

F1;:1la a leiln:·a. o Sr. presidente llccl:lra que 
a. prü!Jl)i;i;a do Po kr Executivo ser[\. tomada na 
devi·ia. co!lsi ier;<~:io. 

Retira--e ,, :~r-. ministro com as mesmas . . 

"\ pro pP:>ta é rcu1elti la. á commis-;ão d·~ ma
rinlw. e g·nerm. 

conrintLH". 
O Sr... Ttt;:ooot~ETo SOG1'ü. di:::s~ que seu illus-

.. ' 
' o 

primcit':l' s ·ssüc,; p:·epat·atorias, um papel que 
qua.li:icon de diplo:na, m:1s que conheceu-se 
ser falso. Q11:1ndo (•ssa quesUi:o,foi debatida nâ 
1« •:•Jmm;s:;;"'io de in.rnet·ito, não ligoLt a ella 
grau. !e i mportan··in. e não fat·ia agora r"efe
rencia :1. esse •.iipl0ma. f~dso ,-i os memb:·os 
divers-ronte;; que a.ssign:wam o voto sepa
rado sour.: a d r:içilo do -lo districto do Cea1·á, 
não pret.: ndessem provar a. illegi timidade da 

.. . .:- ... - ' . . 
esse ,;oLo .sc ;•:u·ado, pois restaurava uma dis
cus~ão pr..,rnovida. n:1. commi~são de inq Ltcrito. 

Na discussão verbal r .Jmoviola erante elb, 
O conten< OL' tio OI'adot", a :trguição de falsiiade 
do diplotna, I'C'-ponrl0u, ;lue não era o di
ploma que f;uÍ:l o-d,!puraào~ mas as actas elei
torae..:. 

Com-etleito as~im 0, mas a arguição de falsi
dade er.t gr:-n··· em si. e o otador teve, r·ntrc
tanto , a 1ê::dda,Je, não diz a gen'}I'Osidade, d'~ 
não insistir uo deu ate sobr() a falsificação do;; 
iuizes d0 paz, supposto;; signatarios do do
cumento. Nã.:J •JUÍ7. tirai" todas as conseqnencias 
dessa fal . .:irl:1.:l" : deixou-a á comciencia. do;;: 
sens juize!;. Dciloi-:, não mais tratou do as
sumpto. 

Entretanto tem de voltar a e:::se ponto ca
pit~ l, não p:-~ra ulolestat" o seu contendor, mas 
no sen direito d<· lcgitirna.. dr{ <:>sa.. 

thuma fabrica·la mnito d<'lpois da apuraçãÕ da 
Granj-1, tomou-se evidencia perante a 1." com
missão d·~ inquerito. O or:;,.dor até ouviu dizer 
que havia sido fabricado U:l. Corto. 

O, SR. PRESlDE:KT~, declarando s Qrem 3 1/2 
horas da tarde, interrompe de novo o orador 
afim de ser recebido o Sr. ministro da mari
nha. que vem apr~Mntar nma proposta do Poder 
E:s:ecutivo, e nomeia p:1ra recebei-o a com
missão composta dos Srs .. José Pompeu, 'Fre
derieo Borges, Vianna Vaz, Bulhões, Sigis
mundo e Miguel Castro. · 

PHOPOST.\ 

•_n ((:~ .. _ :t .i~~~~ at u u t:Hit 

venl10 apresentar-vos a s·•guintc pt·oposta. 
Lei. fixando a fo:·ça na,·al para o exercicio 
1l)8(j ::t 1t>t:7. 

P,·"posta 

.\rt. 1° A fOl'\a nav:.l activa p~t·:t o a.nno 
fit:~anccil·o do H):),; a 18-:::7 constar~t: 

§ 1 o Dos otnciaes da :trnmda. e das classes 
···~ t f" L' r i,-,.) etnlJarca.r nOS na.ViOS 

tLo !l'uet·ra e nos transpoJ"tes, confot·m · suas lo
tações o dus t:stados maiores <las ''sqll::dta' e 
d:ts divisões JUW;;tes. 

:§ :_,il ~lll Cll'CUllJ < :l.i!Cl:lS 01' .Jil:ll'la"' ••C , ,. •. , 

praçns tle pret do cot·t··o ue impel'i:tcs mari
nheit·os eompr·~~hendidas as (~t"l!llpn.n::ias (1·· fo-

.. . : . . 
~ .. ' ~ 
p;}riacs marinheit·os de fllato G:.-,)sso n :!c (ii)O 
praças do baL:alhão nn\"'al~ das qu:ws pudcl'lio 
ser cmoarcn.das 2,800 e, em eircmn~tanci:ts 
extt·aordinarias de G.UOO praçn.s destes corpo;; 
c de mat·irlhagem, 

As •:oscolas de aprendizes m:1.rinh.'}iros tei"5:o 
1500 praças. 

Art . Z'' As pr::tças de pret voluntuias, 
qu,mJo forem ext:usas por conclusão de tempo 

.. - .. . .. 
. . ' 

d·~ 10:S,900 metros q uallrado~ na-; colonias do 
Estado. 

"~rt :3'• Para )l'·~enchet· a for .:1. decr1~tada 
procodor-sc-á na fôrn:L da l(!i n. 2 .555 de 26 
de Setembro de 187 4. ficando o govenw au
torizado a conceder o premio de -lOO;:; ao vo
lu ntarios, de 500$ aos engajados e de 600$ 
aos r1'eng~jados; e, em c~rcum..;tanci: .s (•xt~·nor
din:crias, a contratar nacwnaes c e~Lra.ng'!lro;;. 

Art. 4o Ficam revogadas as disposiçõc~ clll 

contrario. 
Palacio do R10 Je J:lneiro, 21 do lllaio de 

1885. Lui:; Filippe de S(IH:;a Lelio. 

Finda a leitnra. o Sr. 'presidente declara que 
a proposta do P.oder E:s:ec uti\·o :':erii tomada na 
devida colisideraç:ão. 

Retirando-se o Sr. ministro àa ~Iarinb.a com 
as me.sma.s formalidades com qnc fôr~ recebi:lo, 
~ t·t rem ttiJa á commiss~1o de mat·inha 
e guerra. 

Continua a discnssllO interrompida. 

O Sa. THEODOH.ETO SoüTO (continuando) ob
serva que tinha de guardar cer ta reserva nesta 
questão do diploma falso apresentado a Cm~1u.ra, 
mas volta a clla desde que os membros dwer
gentes da commissão pretendem justificai-o. 
Vai discL1til-o ::i. toda a luz, para que fique con
signado o facto unico no parlamento de haver 
um candidato apresentado um diploma falsi
ficado. 
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Sessilo em 22 de :\I aio ele 1885 , 23 

' sommar yob::;. 
O juiz. de direito com•ocanJo . os · supple!ltes 

•·l· r 

poste em que ama!'rar:un o St·. Carlos Ottoni. procedeu de accordo com a lei, 'lu'; lhe d~va 
Ntio lhr~ poupou o seil advers:u·io, que na com- competencia p:1ra jul~ar d;1s queslões de di
missão d:•chrou não poder t"t' sido derrotado, reit•), qu0 s~ SII"•.~itass··m, durante o proc·~sso da 
s0ndo chefe Je p~1.rtido, como si. S. Ex. fosse o ll.paração. 
representante perpetuo do ·4'' d:stricto do CG~mÍ.. lnsi:;ti:illl OS juit:CS d0 paz C!U q U•::l O j1:iz de 

O diplom:t a •1u-; se refere é o papel que direito pnz··sse a \·atos o rr:•1uerim"nto,para que 
mostt'<l. ;Í. camara .. Diz-E'} qu(! e copia <l::"l. aeta J ... ~ aplll':tçU:o se oxcluissern ::quellas r[uas olei
Ja apur·:.t;i'Io d:·l deir;ão elo 4·• c!istr-ido fe:ta pOl' ções. e "ulüo se •·s:p0disse diploma ao honrado 
seis juizes do paz pl'esideutcs clr} me,;:as elei:.. :tnta·.:·onist-L o[q ot·ador. 
t ·a O 'niz ,Jo dir·•'ito )rocurou e.:clarccol-cs. mas 

Quanto o ot·ado:-, pela pt·imeira vez, viu essn n:io roi obcde ·ido,() os rr-c:tlcitrantes dr~cbral':llll 
clo:::umcnt') não lhe pt·e.:;trJu mainr ex::1me, mas •tr;e s·~ retiravam da casa da cam::u·a, deix::n.Jo 
lembt•at·n.m-lhe qur) era notot·io na provincia de ex .. re, •J' as :-:1tas funcções :tpur·adora-. 

o _. ,~ara que o :·. canse teu·o \.OU'Íê,Ll " : _ _ a\":tlll-::. . r , . . 
Juniot· nã:o tt·oux•'J'a rli:tlom:t. Si ~s.:;im er~1., ex:al t:tdos os ~tuimos. No acanhado rosp:1ço em 
pensou o orador, de on·le lhe tr:n·ia vindo o qn•) ,-c fiz,~ra a .r·eúnião !t:n:ia g~·anrlr~ concurso 

• ·I : 1 ., n 

co~nmi,s:Io do~ c.inco Ih; f;lt'Ía ju::tiça, conhe- tlistt·icto, e (.;onstava ainda que dentro~~ fúra 1o 
cendo :: f::lsid:1.·le. recinto, :1.peznr de todas as jll'ovidencias, havia 

Conf~onta.ndo-se as firm.a::; dos jui2es de pn ::trm:l.'- profus:tmr:nle espalha las. 
as'-'ignados no int.itulado diploma com as dos ~essas circnmstancias a drcisão dar1uelle 
mesmos jnizes l:tnçadas nas authenticas, viu-se m::~.gistr:~do, sob ser accot·de com a lei, foi um 
a falsifictçào. A commissão o verificou. l:l.CtO d·~ f'XtJ'CllUl prudcncia .. Nã.o e, port:tnto, 

E' corto que os juizes· de paz suppostos, si- licito fi.CCiiSM o .i uiz de direito ele Granja, ho
gnat:u·ios .Jo diploma, consultados pelo tele- roem honra.rlissimo e que, de prototypo de pro
gt•apho. rrspon(lornm qun h:wiam assignado 1 bidade, modr~ra\·ão c prudencia, r1ue era aos 
á excepção d@ dous, mas aquelles juizes eram 1 olhos do antagonista do orador, conver-
amigos do advcr::ario do ot·:dor. I teu-se em instl'umenlo de odios ·~ paix.:ües par-

Quaes s;"io as conseauencias d~ste fa.cto ·~ Po- tidaria;;. · . 
dcria o orar.l.or d~duzír ddlc a suspeição do to- Si n.lguma causa ha que censurar á esse mn.-
da~ as :ttlir·:u:lttva;; do seu ad''"rsar10, com c 1- gtstr~1. o o a sua pru enc1a que a guma;; Yezes 
reito fundado. Limita-se, pol'Óm, a lembt·ar á é levada ao excesso. O orador não conhece ma
Camara que julga como tribunal de conscien- gbtralo mais digno de re..:peito de sGus conci
cia e~t:1. e:s:cepç:"io. dadãos e que mais se recCÍ[nmende aos seus jú-

Quando se abriu o pleito eleitor:.!l no 4° dis- ridiccionad.os pelo prestigio pe::.:soal. 
tricto do Cear:i, e quando se fechou, era. cor- O sCtt honrado antagonista é e::s:perimentatlo 
rente em lodo o <listricto qurJ o consr:!lheiro R•.1- nos trabalhos eleitoraes, e pois não podia o 
drigues .Junior havia de ser o deput~•do diplo- orador aclmitlir quo elle aconselhasse seus 
mado, quer tivesse maioria quer não, . pot·q ue amigos a a c tos donde poclessom originar-sedes
tinha por si os juizes de p:1z prei;idenles das ordens. 
mesas eleitot·aes. Esta vet·dnde est:\ consigna- Ao juiz de direito da comarca, quan~o com
da em officio do juiz de direito da comarca ao rounicou ao on<dor a resoluç:I9, que tomara, de 
presidente da provincia. não deixar que no di a. 18 outt'assem na cas~ d_a 

Assim nn. junta apuradora e<:scs juizes de camara senão os dous contendor_os ou seus ~s
p~17. não quizm·am apurar as eleições do 1pú c c:.tes dcr.larou que elle procedta. ?Om multo 
da Viçosa pa!'a darem maiona ao contendor do acerto, porque er:t grandemente pengosn. a ag-

, . . · , . · · n-lomera ~ão de essoas, no estado de sobree:s:-
das u1·na;, do que com a junta apuradora. citação em que ,;:e achavam os animos. 

-~..... Não podia, pois , prever que o seu contendor 
O diploma qe S. Ex. que é a consubstancia- praticasse· a enorma impulencia de procurar 

ção de sua eleição, póde ser examinado por penetrar naq 11elle recinto acompanhado de um 
qualquer Sr. deputado. .,..,.,..._ grupo de homens, apezar de ter o juiz de direi-

Os factos occorridos nos dias 17 e "18 a que o to recebido, com toda a moderaç~ão a S. Ex. e 
Sr. conselheiro B.odrigues Junior se referiu, lhe dado as razões por que tomára a resolução 
constam de um officio do juiz _ do direito, da- a que o orador alluditt. 
tado de 19 de Dezembro, ao presidente da pro- Então o orador ouviu as phrases mais impru
vincia.. Q.orador le esse documento à Cama.ra, dentBs; dizia-se :-e p1·eciso que càia a ca
mostrandõ que havia na Gmnja. elementos ac- beça do } u. i::: de direito ; e p;·eciso que se en
cumulados para grandes desordens, que feliz- sangue·nte o diploma do candidato. 
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24 Sessão em 2:~ de ?viaio ele 1885 

Gr·aç:<s :is medidns de ~lto prudencia. adopta- · Ya·~ occupar-se da •'leiç:"i:o do Ipü. cuja nulli-
d::ts pelo juiz foram felizmente respeit:vlos os d:tdo constitue o objecti ro capibl tio v-oto sr.
dirPitos dos tlous t~:mdidatos . parado, o qu:1l pareco calcado no m·~;;mo mo

O or:1dor s~ absteYe. e pedin a !':eu;; amigOs d"lo da contra-contestação apl'C'seulada pdo 
que se abstiv•·ssem. de ir i junta eleitoral. dei- :;cu contendor. 
xandi' ue ella lrocedessc i apur::1.t;ão nos ter- S. Ex. a1·g-úc de po-;thuma e simuhvJa a 
mos d::L lei. em ns ta c as aul1en 1cas. s0u c ejça 11i, 1 · • · ~ · 
anw~onist:t mantlou um fisca.l e clle orador quando jri m·a conhecido o resultado das outras 
pedi~1 a um amigo que fo;:se assistir ú apUI·a- eleiçõe,.; do distrido. 
ça _ ·.:r 1ã 

0 ilscai dt: S- Ex. fez quantos protestos quiz, ter sido feita no l'lia 1° de Deze:.ibro; o resul
o;: qu:te:> ··onstam tot!os das acta~; nut,.;.cég-o pela tatlo, porém. foi pablicado 1u1 capital, n:~ Ga
ps..ix:.1'o ~lue o llomi!t~wa, S. Ex. lavrou por seu I ~eta do _:.Yoi'it.:, no dia -1, l:ll qn:ll consta do 
pr~1pr.io punito,o•l :m:n.dou esc~cv_et·,um protesto · e l.it:-'} e :o:: l~\"l'OS e_xiübiJos pet·:mte a com
lll.J unn.so c·ontr-a o JUiz de dn·elto, e S. Ex. llltS"aO d~ mq uert to , e sendo de Có)I'Ca 
ru.CS!IIO Cüi o portador <.lcs~e protesto. de lCl l0g-uas a disbncia cn :rc lpü n Sobral, 

t.l juiz ~·r jce :cu uwito regularmente decla- ciJade ests. qn•3 se communica pelo telr,grapho 
r:tndo quo dio lhe~ et•:t pOS!?ivcl re0.eb::r t:.ll pro- com a capital. Ol;corre qu ::~ p:lra clinhr·cGt'-SC 
testo, O q U~l.], [•O~'Ó!Il, po.leri::>. ~e r bn~.ado 110 11a ca.pit:tJ, no llia 4, ;lllllelb r;~:';UlLtd<) , e1•a 

- - - t· - oti.·l:. t i Vt'SSC 
Fe: t·:. :~ :tput·:tç:'io elos coll·,gios eleitot·ae.;; p:t;·tido do l;1,i no dia 1"·, levada a Sobr·aL por 

qn·: haviar:n enviado as autheu rio.;as á j :m ta um· es tafeta. 
,... ., .,, - · -.: cb. Gr.1n·~ o orador e Foi o'· u" fez o or:1dor. No dia. 1". :~;,:;;horas 
c:r•.! •.J<:C logo após tamuem se! retirou o seu an- (ti. tarde, expec tu p::r,, .. oor-a: ltríl p:·opl'lo. •"ti
tag·onista. Co:uo, pois. ~e rig-n:·a feita no dia rigitio ao Dr. José Clem')nti no do :\font:·, afim 
18 o:! tl':J. npuração. na •tn:ll se o~:..: : uiram as r'lei- d~ qu0 este transmitti•se a 1:oLicia ~i :: .·: ::.dtt d1J 

ções rn. ' H{0'-:1 o co pu. e s~ iz qtt•} a a·. · -,.c; ~>~ • • - ,.,. ' 

lanç:rda no liHo prop:.-io e qu·• desse li\TO se db 2 á noit·; 011 a :3 peh:~. manhã ; em to•io o 
cxu·.;h!u uma. cópia, par:L servir tle diploma a u caso só n :3 se poderia o~ p 'dir o tekg-ramm:t, 
outro eandidato 'i c só a 4 poderia el!e st:r publicado. -

A ülsidade deste papel tnrna-sc log-o pat•:nte Desde, pois, qu;~ o rc-.ult:tllO ·la e !eiç:1o foi pu- . 
pela circnmst:"tucia. de que, hvrad:1 no din. 17, b!ic:-;do n:t. capital no di:~-±~ e para isto er:1. no
em o l in-o co:npet•• nte. a acta. dos aeonteci- cessaria que a noti,·ia ÜYesse sido e~pedida no 
lll•'!HOS, O juiz UC clireito levou lla!'[l casa O dia 1°, a a\~CUS:lÇ~::iO tk qnr~ 3. deição Ó posthu
mesmo li \TO. e no dia .tS Yoltou com elle :.i. c:~.s :! ma eae por terra. Demais, mesmo no dia c! não 
da. camara. onde se procedeu aos tra.ualhos que se conheci<1., quer eni lt"ú, quer na c::~pit:ll. o 
con:;;i.l u1 rama a nut·ncao os o ,... - : .,~ - · - 1 

"' • . . •• ~ 
do -l'' disiricro. · '!';:cs tra-balhos ·-f.Jr:uu consi
gnados naqrtelle livro colll todas ~s formali-

, • l • I ... • ' · "" 

fór:n; d;lei d<~Yem s~'l' enviadas ás à ifferentes 
autoridad·o.~ . foi o livro Ncolltiào ~i c:1sa da 
camara. Portanto. não et'a nossivel extrahit·. no 
dia 17 ... ~ópi& do lino d: l~ actns ch apnrag::to. 
q u:tllrlo o Ir r esmo li n-o ficou em poder do juiz 
de direito atá :;.o dia lS. 

A >et·dade é a seg-: 1 in te: tendo -se, em vista 
de re<tuerimcnto, dado certid:io d:1s :tetas de 17 
e 18. foi elb copiada, dizendo-se:-:- Aos 17 do 
mez de Dez.-·mbro» como ,..:i ho•tw sse :-ido 
extr::düda do livro no dia 17. A neta foi. pois. 
e~trah id.t de um lino im:1g-inario ou que não 
tem exi~tencia. le(;·al. · 

Entretanto, o capitão For·t:ma., a•ttor de to las 
est:1s obras e escrivão de orphãos n~ Granj:1. 
decbra quo o supposto documento foi con rerido 
e concer a o por c e · a c r 1.r! Jl ' · · " 
se1/ li-oí-o de í'Otas c elas acta~ ao rF•al se 

-?·epoJ·!a. · 
Ha na Granja um tabr.llião de notas, mas não 

se quiz prestar á falsificação e por isto t.or
n~u-se ne~essa.t·io que o ~uto~ da ~ra_ude, que 
nao tem ltHo de notas. po1s e escrlVao de or
phãos, pralic~s~e este crime. 

:\'o pretendido diploma do seu contendor està 
consubstanciado o q11e S. Ex. reputa o s·.~u 
direito. Provad:1. a f.tlsidade _do diploma, o or:l.
dor lhe dirà sempre:...:.... 0 "VOSSO direito é tão 
co~testavel como ~ o vosso diploma-. 

O SR. P!~Esmr::::-;n; dá a seguinte ordem do 
dia 2:3 d·~ 1\Iaio : 

V o; <cç:1o dos parecet·es n. -118 (12° •1 istricto 
d·:: Rio de .Ju.neir·o); n. '1:?3 (6o do Cear:t), e 
n. "12 - ~ (:~o de Pernamlntco). 

Ap t'CS'}ntação de pro.i·~ctos. r cq ucrimentos 
e indica.çves. 

Discusc::ão de rec1uerimcntos adiados. 

Levantou-se ::t. ses::;ão :is 4 horas d3. tarde. 

ACT_\ DO DIA 23 DE :II.\IO DE 1885 

.A.·s H horas da manhã foita a chamada 
acham-se presentes os Srs . : Franklin Do ria, 
Ail'onso Celso Junior, Vnlladares, Costa Rodri
gues. Leitão da C1:1uha, l\hscarenhas, Fernan
des de Oliveira, Lo111'enço de Albuquerque, João 
P ·mido, Henrique :\Iarques, Coelho de Almeida, 
Chag-as. Silva 1\faia, Vaz . de :Mello~ Augusto 
Fleury~ A.lcoforado Junior. Barão de .Anadia, 

, Bezamat. Olympio Campos, Moreira Brandão~ 
l.Soares, Diogo "Vasconcellos, Bernardo de Men~ 
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Sessfio em 2:1 de Maio de 1885 

donça, Cruz, Barão da Leopoldina. Alvaro Bo-1 VotiJ sepamrlo 
telho, Barros Cnbt·a, Hodrig!) Silva. Anton:o Discordamos do 2o parecer da. ma10na da 
Pra lo, Bento,:: -Jtamos, l\1ac:iel. Cundidv de OI.i- I f a cornmissão de inquerito >'Obre as eleições <lo 
vPira, Ro:.l!·igu·•3 Alvr~s, Cal'los p,~ixoto. Co ·Uw '2' 11i:-trÍf'IO do Pad, :~voh·enclo :i Camara dos 
Ca!npcs.Cast~ioto, Di~~ C~rneit·o, Ga,.;p;tr IJru:u-1 S:·.'· d.eputados o primei~·o parecer. que dc:a. a 
mond, Henr::1 ues, , .Ltlbmro th. Lu:-. Alf•·.edo j res~elto. da' mes~n.s el. e1~~õ~~. e CU.Jà reconsl~e
Gilaves, Barao do Guaby, ArMJO Goe~ .Jumor, raçao fora reo;olnd:t peb dtta c:urmra em vn-
E uft·a.sio Corr,~ia,c\.cci.oE Ft•an ''0, Ci'uz Gouvci :t, : tud .-\ de r'" riu i si ção daquelb. maioria.. 
G~nça.lv~s F•;rreit·a , 'Mac-Dowel , Lacerda ! Ve!·dil.de e que alguns melllbro,; d<L commissão 
\\'erneck, Duart·· de Azeredo e Ar;•njo Pinho. 1 recnsaram.-sr) a assignar <L referi l:t l''~quisição, 

Comparecem olepois d3. chamada. os Sr,.;.: ; mas, votando por ella na camara, onde foi 
Campos S;dl·:s, Costa Perl'lira., Gome~ de Castt•o, I ap:1rovada sem discussão, l'econheceram sua 
L e • ndt·o ~/Ia.ci~l. .Manoel Portelln., Paàu:1. 1 p::-ocedonci.:1. 
Flroury. Fra.nci~co t::eli"ario. C(l.rneiro da Cu- , Entrebnto agol'a enten.Jem •:i ue :;J. reconside
nha, Martirü F'1·a.nci,;ccy, ll,lef·Jnso de Araujo e I ração do parecer não póde ter log-ar, porque, o 
Ber.ert·a Cuvo.L~an ti. 'i documenlo em que funlou-se o cand:dato Dt·. 

Ao meio-dia, o Sr. presidente clecbra nüo . Antonio Bezerra parn. requerel-a não é novo, 
havor ~e~silo. 1 como fô1·a allegado, opinião essa com que se 

Faltam eom causa participz.da. os Srs. : 1 conformo11 até o novo relator, para quem tudo 
Alv8s de c\rs.uio Antonio Carlos :\ndrade Fi- I 81':.1. novo . 
g-ueira.. C:wlos Affi)n :o, Frn.nci1<cn Sodré, !vfo- Depois das hesit3.çõec:; q.ue manifestou o mem
reira de Harros, :\lmj:)ida e Olive:i1·a c João bro da commi;:são St•. Ulysses V:anna, propondo 
Dant:~s Filho. i a preliillinar de se1·-lhe ou niio licito intervir 

a :n semc,:)S'lp::J•ici. a.os ... L''<.:. crja. . :~a · ·.. .. . -1 - • 
PimP.ntel. Antonio ci<J SiquPira.. 1\l'v:tro Cami- -~ por fazer 0ntão parte ela mosrna commissão o 
nhn.. Antoni~ Pin.to. A.risticle." ~pinob, Bulhões, Sr .. T0aquim Tn.~nt• ·~· a. q1~~m st~bc:;tit ira~ f?i 
Fo7.er!'a. th ;11onn.;~;e.;;, Ca!'ll ''li'O <h I'bch~. C ~ : proposta pe1o ::;r h·anl;l1n Drma out-ra preh-

O Su. fo SECRETAtuO dá. conta do seg~:inte 

EXPEDIENTE 

inciclentr., "fizemos ver que a requisição defe
rida pela camar·a, fundara-se, não só na alle
g.ação de saperveniencia de novo documento, o 
or1gma nao ex u 1 o per:Ln e a comm1s ao 

Requerimento de M:n:imiano José Roberto. se .7u.ndo interL·ogatol'io do mesai'io ria eleição 
:õ:olieitanilo uma subv•':'nç:io :mnual de 200:()00$ 1 f,~~:1 d:: Oureni Feli~ .Tose R ndrigues, mas 
c1ur::tnte o p1·azo üe quatro annos par:t o fim d11 i t:unu··m em eonsiclm·a\ÕCS de outra. ordem,a que 
I'Gali;m~ a :lb!'l'tl!r:• de uma estr:J.da f!Ue lig-11e a 1 alludia. qnaes a;; com que o illustra.du rela tor 
cid:'\.di' d·~ 2\l;1nàos a;ls c:J.mpo'; dn R.i:.> Bra.nco, I da P.tei~ão do :3o districto de Pcrna.mbuco havia 
fnnr1ac:ão de colonbs ag:·icol:1~. e'l:p!or:1ção de brilhantemente sustentallo o reSJJr ctivo parecer 
p1·oductos natut•aes r Olftr:;s· \"a n i:agons.-A's 'appt'O\'ado pela comwissão. 
cornmissõcs de eoloni:t. :lç~ão, commercio e orça- Addiacl:l. a. con:·e,·:mci:l. p:tr:t o di::1. seguinte, 
manto. · quando o Sr. Ulysses Vi~nn<.1. dechu·ara que 

São !=dos " nw.nd:tdns :1. imprimir· p:.tra entr·:• r poderia acbat'-!'C h:tb:Ii tado a discutir a m:l.
n:t ordcru <los trabulhos os seg·uintes pare- l tet·ia. deixou isso de ter lagar, pot·que S. E.s:., 
ceres: !'em apresentar I!loLi.vo algum, no (im da St'ss:1o 

N. U5 A-1885 do dia anterior pedira •>.xcus·•. C[Ue lhe foi con
cedida. 1!0 legar d~ m(~mbro du. commissão, 

P:·oiJincia do p ,-;,,·á (:?o cF~tl·ic J ,/) se11do nomeado' para o :';Ubstitair o Sr. Vianna 
A' )l'Ímeim com:nis~ão de in ncrito foi rr~- v~w .. c ue apres·"ntou-s~ ,jú com o p·1recer 

smüe o pa.recer do :~ ' dist1·iclo do Pará. "" const-~ e~•~t'ipto pe o l_)rest r;nt·~ da. comrm!>sao c por 
de;·ando que o docnmento a que r~füriu-se o elln :Lssigna.do como relator, sem qu0- ao menos 
requerimento adrnit.tido pela camara . jcí. foi hotivessn sido nom"ado s:om sdenda da com
att•.'IHlido p ·!lll. mesma. eommissão. n[o senclo o I missã~l ou perant•) ella. 
seu cont~' urlo mate ria. nova q u0 tronx:':S S,.l m~- Lido e;;se parecer, não pelo rela tor. mas pelo 
lhores · esclar~cimcntos, é de p:\l'~>cer que :;e li St·. pre,;idente dt commis;;<'Io. iic:lmos sorpre
devoh•a á C:unara. dos Srs . d0putados .o parecer hendidns , pois nem fôra dis ·~utido. nem votado 
juntr1, n. 115. , l em conferencia e já e ;;:tav:., até assignado pela. 

Sala. d·s c:omrni.,sões. 19 dr. l\l1io de 18S5.- ma:oria : 1u ·r cujo moti\'O pedimoc:; ao _tempo e 
Vianoa Fa.::- . - .lf . A.lves d;J il!'a?.Jjo.-F.·:rn- 1 reflexão prudente conselho va.t·a addltar ~em 
hlin Dorict~- JoaqHim Pedro.- Jo:-:.li Jif,_ 1 commentario com esta. simple~ : e "fiel ex.posi~o 
·rianno. = I o nosso voto separado datado de 20 de Abrll, 

v. 1.- 4· 
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afim d~ infot'm:1.r suffici<~ntr.mcute as consc~ien- · :.rar:1.11:mim, Cintrn, Sa.nt~rém No,·o, Sa.linas, 
cias mais àelkad:ts e esct·upulosas sobre um · cxp;;<Úndo-sc Jiploma ~1o Dr. Antonio Bcz.-•rra 
ussumpto, em que a C:tm:tt•a dos Srs. deputados · que nestas paro chia;; obtev(~ m:tiori:L sobre . o 
deve decidir como \'erdadeiro tribunal de justiça. i seu c•Jmpctiaoi'; mas o juiz de direito 11res1-

Não cremos. que a catnara ~eja indill'~ren~e ~ j d0nte, de a~c~r.do .c?~n do~s mc~:~~ro;:; d\junt~, 

sionott :lO ponto <le votar a reconsideraçiio do 
p:wecer, n·~m h::1. quem snpponha que clb 
possa pl'etünder ('lquiliur:1r os partidos no Pará 
:.1. ot·ça. e epura~,·oes. 

l•so seri:l. repugna:ute aos fóros, de qne me· 
recidamonte goza. t:i:o augusta corpo<': I ção, :1. 

menos que estejamos em um regi:nen de reavão, 
como o. de 1878 ~1. 1879, em que fazia-se em
penho de desacreditar a le~ eleitoral de 1875 
para substituil-a P·~lo regimcn salvador con
stante da lei de 1881, cujo de~credito ninguem 
pótle ter interesse em prowovet', maxime achan
do-~e á testa do governo aquelle que da pri-

ii · z "' a :i • c. ecuçao, como nao 
se h a cessado até hoje de preL:Oni zar. 

Quanto ao mais, r0portamo-nos ~o supraci-

novo otrerecemos. 
Rio de J~ne!ro, 2:3 de Maio de 1885.- Sa

mucl 1lf ac-Dou;cll.- Goii ralves Ft:l"i'dta. 

N. i15-1885 
Província do Pw·à (21) distticto) 

A f:. commissão de inquerito, tendo attenta· 
mente examinado as a.utl1entica.e e mais docu
mentos ref~rentes â eleição do 2° distl'icto do 
Pará, largamente discuti ia pelos candid::tos 
contendol'~s. Dr. Felippe José de Li.ma e Dr. 
Antonio Bexerra. da Rocha 1\Ioraes, vai subm8t
ter á decisão da camara. as conclusões que lhe 

n·er o que pas~a a e:,;por : 
Compõe-se esse districto de 14 parochio.s. 
Em to.das elln.s se fez elei<:.ão :par~t um de-

zembro. 
A votação de cada pat·ochia, constante da.:; 

authenticas presentes á commissão, foi a que 
se segue : · 

Dr. Felippa Lim!l. Dr .. \ntonio Bezena 
Bragança . . • G-1 r.7 
Vizeu. • • . . . . 17 1:3 
Vigia.... . . • 93 111~ 
Collares. . . . . V 1:-1 
S. Caetano de 

OdeYelln.s •• 
Marapanim •. 
Cintra ..•.... 
Santa.róm 

Novo .•.... 
Sal i nas . •.... 
ri Lt i.a. •• • •• • 

úur/·m .... . . 
Guamà ... . .. 
Qun.tipnx·ú . . . 
Curuç:i .•.... 

38 
-17 
:32 

H 
4 

:-)9 
21 
5 

4U 

47 
75 

22 
J~) 

1•:> .. 
2 

·11 

ÜIJ!·ém, c iJ·i tu ia. decidindo que se •:::pedisse 
diplowa ao Dr. Felippe Li.ma.. 

Disto resultou tru.zel'o Dr·. Bc:r:Ol'l':l uma cú;1i:1 
a acta a aput•n.ção, ~eru a a.ssrgnatm·a o .1 t.~lZ 

d'l direito; o o Dt·. Felipp'\ Lima cópia. igllal G:c
pedida pelo j11iz de d.inüto, scr:1 as a.ssignatu
ras da maioria da juntll, rn~:'i.o p•!la qual ne
nhum úos dous foi considera ~o diplomado. 
:i. vi . ..:ta do oue decidiu :i. ca.m:tra nas sessões 

. pt·ep~ratoi'ias, a respeito do que se deye enten
..ter por diplom:.,. 

Entl'a.ndo na apreciação (lo processo eleito
r;ll de cada parochi:1, a commi:;são yerificou: 

\:uc correram com a. m:uor regu ar1 a. e, 
-;;em reclam::t~ão alg·uma. as eLüçõos de :\l:J.ra
pan~m •. S. Caetano, Collares, Santat·ém .Noro 

, 
Que não procedem as allrgações de v~cios 

na organiza~::1o dns respect1 VtlS ass··mbléa,< p:.t
rochiaes. artit:uladn.:; contra ::~s eleicões de Bra-
gança, Vig-ia, Vtzeu, Cintra e Salinas, visto 
como as authenticss mostram que tod,.s essas 
assembléa ..; parochiaes foram in:St.alladas com 
escrupulos:t observancia das prescripções lega.es; 

Que f••i megalmente aceito em Vizeu o 
voto :lo mesa rio Ali pio .Josó Pereit·a, q uc n:io 
quL: ex.hibir o seu titulo de eleitot·, úev0ndo, 
pol'tanto, ser esse voto doscon tado ao ca.ndid:.to 
mais votado, co~1torme a pt·: t tic:~. obsel·,·ada. em 
casos idonlicos · 

Que a omissão na act:-t desta parochi:: dos 
nomes dos ele itot·es que n:lo cowp,treceram, 
comquanto seja urn:l il'rcgularidat!e rerwelu~n-
. , ;' · u , u \,a , um , ez qu . a . 

provou t·.•r ha\·ido f1·aude ; 
Que n:t s m·.'!:'rn:1.s '~on.lic;ues se acha a eleição 

(!e Curuç.<1. em Cl!ja act~ deixaram tnrobern de 
ser mencionados os nomes dos eleitores Cal tosos; 

Que a emenda. feita na cópia da :>.cta d: ~ clei~ 
ção de QuatipnJ·:'t pelo sect•eta.rio da mesa, a 
por cl!e rcsu.h·ada, assim <·omo :L ft1.lta do cópia 
das nssignaturas dos elei tores e ausenc i ::~. de 
forrmdid:.:dr~ exigida pclo.:l.l·t. 1;)1 do <hCrl' tO d1~ 
J;j de Ago.-to de 1x81. não são irrcgnlal'id::~.dc~s 
que possam inYalidar a el ; ·ic,~:"io thy_uella pa
rochia. 

Com x·ela(:ão :i p:1rochia de Ourém, affirm:t o 
candidato Dr. Antonio Bezcrrn. qtte os votos 
por ellc obtidos foram fra.u\lnlentamente a.ddi
ci,m:tdos aos .J,:. seu com )Ctidor , r esultando 
fk .ar t;ste com totlos o clle sem n enhum. 

I _Est~ assuvet·açiio, de natur~J!:a g t·a.vissim:t, 
nao fo1, entrf! tanto, como cum p rra, dornon~trada. 
de moclo a pôr em duvida o tc:;;Lemunho em 
contrario da authentica, firmaria por toda a 
mesa ele i tora], rüvcstida. das fornmlida:les le-

457 -1G2 gaes e q ne estú em perfeito accórdo, não só 
A junta o.puradora, cujos tJ·abalhos, come- com o livro dn. transcripção. o que se provou 

çados no dia 15, foratn adiados e tet·rninaram I com certidão de~te livro c!:o:::.trahida, como tam
no dia 17 ~13 Dcr:emLro, diddi_u.-sc. bem com o livl'o d::s actas, exarn in:•clo d~~ pu

A \1\:J.lona optnou no sent1do de s0rem s;ó- utico no di:\ ::H l~C .Janeiro, ern pr1~sença do 
mente apura.das a.~ ~lc; i(;õcs da nove parochias,/ delegado c do promotor publico ela comarca de 
l ~ t·agança, V1zeu, V1g1a, Coll:lJ·es, S. Caetano, Gu:1.mLi . 
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O exame proceüido no livro das actas só não 
constituiri~ prova decisiva, si porventura fosse 
n.dmis'iivel n suppo:;;ição do Dr·. Antonio Bn
zerra, de so ··haver realizado a supposta f.~lsifi
cnção, e:!.crevendo a acta verdadeira ern um livro 
falso e passando-se depois e~5a acta, com as 
' ') ..• . .. · . ~ .... ....... . . . 

e~a.minado, não l"endo o mesmo em que 'se lan
çou a acta da. eleição de 1 o de Dezembro, o 
exame uão podb di!';sipar as 8uspeitas de 
fra1 :de. · 

Mas est-t prova:1o ;1U(~ o lino s:tbmettido a 
exame foi o nP~mo em que se lançou a eleição 
~le 1° d~ Dezembro, c pmvado com testemunhos 
· nsuspc1to~, que não podem i:cr ro~usados pelo 
c.,ndidnto coil..t!:!stanta. 

paz, na fÓ! ' tll:L da ki. no livro dC\ notas. sem 
~hcs occorrer. i nfelizmen t~. a id!Ía de fiscàlizar 
a sua transcripção. por n:1o supporem susce-
p •lVO c.e i::ltSl.LJcaçao a aeta 1 a. pe o se~.~r,~

t·lrio da mcs::t, publicarn(!nte, e constrttadrt no 
livro das ru;tas d(rs clcir: ü:\~ anteriores>.~, e t.ct·
min:l · r,•qunrcnclo qne SB requisite, para ser 
cx~,minado, «o li\•ro onde foi hn•:·ada a nl'l':t da 
cloi~~::ro de senadores. havi<h em 2G de Nov0mb:·o 
(lo :1.nno pns ,r.do, vi:;to fJ. Ut! 6 o -;n,~suw ow.lc 
( oi la;,çcula a actc~ da elciç,"tu de 1° de Dc
:;cii1bro. » 

:!\Iarcolino Suzana Antonio Damasceno chefe 
conse1·vador de Ourém, depõe p ~t·ante o dele
gado que é verdadu tudo quanto allcga a 
p ctiçc"to qHc 1/w {r; 1: lüla, confit·mando, _por-

-! ~ , .a ~ r o , 1 , 

acc rcsc~'nta.nU.o << que v:u e leu :1 ac ta de 1 de 
Dc:r.ombro. )) 

A prova testemunhal, que nem para o a.lis
tamento eleitoral é admittida pela lei, não 
póde, com vantagem, ser invocada ~ontra a fé 
de documentos revestirias de todas ~s formn.li
dades legaes e de todos os requ:lsitos ue authen
ticidade. 

eleitores ? 
Si o voto assignado é nullo, ~or expressa 

dis os i ão de lei, como admi ttir ue :>. decla-
raçâo do voto posterim· á eleição poss:~ nullifica;r 
o voto secretamente deposto na urna~ Fôra 
isto uma completa inversii.o dos princi'l?ios con
:-:agr:::.dos por nossa legislação eleitoral. 

A 1a. commi3são ó, pois, de parecer : 
Que s~jam appt·ovadas toda:; as eleições Jo 

2 ·· distt·i cto do Para. 
Que seja descontado ao Dr. Felippe José de 

Lim~ o voto do el~i~or .que n:t parochia de 

Abril de 1835.-J oaq~im. T~wn·c:;.-~r ~Uvcs 
do .·i~·a ujo. - F1·anhlin Do ria.~ .Toarprim 
Pedro.- Jose 3[ a;·ianno 

Vo to em scpa!'arlo 

N5:o nos é possi\•cl concorrbr com a n.pprova
çito da~ 0leições das paroch1as de Vizrm, Quat.i
purú e Ourém, proposta no pareecr da. 1:-. com
missão de inquerito sobre as eloiçües do 2'' dis
tl'i<.:to da proYincia do Par:i. 

Na pn.rochia (!e Vizcu a eleição offere.;c.irrc
g~lnri.dades notav.eis. Assim e que .a r.;s~e-

n ti'O obstante scr-~lw exigz:rlo pela mesa, dci
~a.ndo de dec!n.:oar ::. :J.Cta. si o 0x.ibira. depois. 
Ent1·etanto deila const:.1 que o eleitor .Jo.,é Fran
cisco Ramos foi impedido de vota.r por não 
!1.pt·csen ta1· o setl titulo, do que se fez monção 
:;!. l'CqucrimcnLo do mesarin Antonio 1\lanael 
Pct·cira. 

Ora, os p ':l'iL~)S noJUGadns para o exame pro
cc~lido uu di:\ :31 de .hnciro dcclar~m (( rrn~ o 
livro cxhil>!do pela Cama ra l\Iunicipal c o 
propt·io que toll!- s·~:-vi 11 í, m.!'l clei:;ücs dest.::~. pa 
rochia, v.i ... to ljll'; rwlles r:st fío :ts a c: las da·.; 
clc t~,_;õcs. d·!sdc o armo de 188'1 ; que se aclút Rn'la ain<h a. ad:. 1oxtuaimentc, que ao ~.ha
limpo. sor11 raspa.lur~'· nlguma c que a vota~~ão ma r·-se o eleitor Jo:i:o Antonio de Souza., pelo 
c1 uo t·•m nn. ac u1 ela eleição de L 0 de De?J·rn . mesmo mcsario foi requerido, com a sentimen
hr,, do anno paso;ado é a :-::eguint~ : br.tchurel l o drr. ?Judui'ia d tt. me.~r.t. qu 13 se consign::!s;;c o 
Fel i npr! .Jos1! d:J Lirna, adviJgado, residente n;\ Útd'l .d e não Yot:rJ' esse eleitor nr:sl rr, clei~:(éo 
capit;1l, :J9 \'Uto . .;; . )> (a de deputado geral) por ameaças do jui;,. um-

Con:I':'I. ta,.. s docum" lllO:> n:1o pry.lem prcvate- n i!'.ip~~l 1•J supplcn!e c igua.lmentH· mesn:rio 
cor, nc1t1 :1 conjccturn. rlc fi·audc fun ,[ml:l na major Olyrn pio .José P cr•?Írn., conforme decln
(~i l'Clll.nstrmcia da votaçii:o nnani mc, nem as de- ron pers.nlc a mesa da. elei1;i'io rh 2G de Novem-
c :1raço r s .Jnr.1.c.as o aig-:ms c ' '1 ore~. 11'0 u ttmo a r! nc so pi'ON!I.OU na provi e in 
Y: •tar.~[o unani me nüu é intlic ío do frawle. r1 p:li':l um Rena(!~r ) e ainda mais ame_~ç:Hlo pelo 

a p rO\'U. V·mos nas eleições do 2' districto dd og:vlo do pol1c1a e comm:• ndante do batalh:-io. 
d() :\ mazunas , ondP. o c:adidato 0lcito Dr. m:mdando avi sal-o para refvrço da cadeia pu
Adr·ia no Pimentel obteve nnanimiclade (Hll rw:is blica. se g undo a elle requerente declarara o 
de uma p::r·och i.a , e no 1i" districto da B.:hia. refel'ido eleitor. 
cujo reprr.s ~:mtrLnte a poucos tl ias reconhecido~ Não houve nenhuma contestação ou protesto 
reun i u na pn.;·ochia cln Santo Antonio da Barra contJ·a esta allegação. nem mesmo da parte do 
todos ns voto.,; dos 0leitore;;, que comparecel'o.m \ mesario m<lj0r Olympi.o, que assignon a acta 
em nu.mcn de 1 G:J,da.ndo-sc ató a circúmstancia I sem O.ecLu·ar-~c vencido. 
de ser a gra.lide maiol'Í;\ do eleitot·adQ da poli- A me::.m3. acta apenas menciona que dei-
tica :t(lversa :i s Lt:.t. :xaram de votar dous eleitores, a saber: José 

~ 
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Francisco Ramos e João Antonio de Souza, 
tendo vot~do :30. como vô-~c dt1. cópia d: in
scripção, q110 confer:'! com o" votos apur?..dos; 
entr~ranto. da certidão :la ultim.a. revis:lo do 
alistamento da comarca, feita Clll iSS3, e~hi
bid(l. p~·rante a commiss:;o p·do candidato D!·. . ' ' •>Z 

até então :\list:1.clo~ n:1 parochia 44 elei.
cntt·e estes os incluidos em g!":io d0 rr:'

cut'S·•, de on.de se infere •1ue uuis i2 elei.-

d-ts, entrG as linhas do pautado, o seguinte : 
« emendado Bm·reto » (sici. sem eomttdo ha
vet· resalV!i no fecho da ~.:ópia '' a.nte" d<lS :;ssi
gn:ltura,;; ol'ig-inae~ dos m(·sarios; 4 ·, fin:timcnt.e 
qu · ~L acta da. installaç;to da mesa. rüio é la
vra. a ~~or escrÍ\·ão de paz, mas pelo dito se-

. . . ... . :· ... _ 

tore.s ers:aram 'o vot·1:·. ~;em qufl na .1cta se nm:l. ta e l~Iç:tl). J.:mx11nc qu:t!tc o es .e o ac o 
faça di~so menc;ão. j ch. ;:puraç,'"(,) get·:il, conf,~ru.l~ ve-•c da. act '• 

A elciç[l·.) do Caruç~í não se ach:l na.,; mesmn~ o~b foi unaniulC!lleUt" t•econhecid:r. como fal
condições,. como por equivoco affirtm~o o pa-I sifi<'arla. 
recet·, por·quan::o na. acta desta el·~iç::to se d:z Res : ~. a. p:•:•cwhi.a de Ourém. 
que detxa;·:un de compareC'Jl' 2~1 elcitot··~~, em- A l'l~s : '"ii.o d!·sta "a:·ochi;1 all••!~ou-•e q'~e o 
bora não· eBtej ~m nella e~mt·ado;; s0us no:u~"' f:d,::;a a :v: h cl:'l. elei ·,~rto, por.t tt>:•. t·~ wlü os e a n
e nenhuma outra irregulat·i.da le u:t mr~$: uu. oc- did:ttns C:lbt!do um i'J \"Ot(JS e entro H~ yoto-: c 
correu. 11111 0:n SC:'!ararlo, :t .:~are<"c ::cn ·· íi .clles reu-

N:L de V~:r.eu. pOi'Óm, nii:o menl!iOn:l. :t :\ct.a. nincio t •d:~·:l. Ynta\:'"i·J·, i,,t,., e, :3•J vct.•:s. 
se uuet· :\O lllenos. o nttnwt·o •t•)S a ·osos e. :-..t·: c t ·•rrl·'llSTa -1) oram '':c:idH as. :t o!:n •.,r. 
além d~.s ü·:·c:;uLt•:d;1.GC:' aci:u~t a.pout.adas. orm·as vr,l\'!1S de C·'·dent ~ ·cundu·i:t, as sr~guin
accr·esce q::e :r mcs;~ric' .To;;.-, •ie D ·-·u.; So:~:-··s 1 ws ,·! 11~ são c],~ \'::h:- irrw::lsa\'d. 

; ,· • , •• r ~ ., , . ·• a::. imp1·ens:,. 
3-> e 4'-' juizes de t;:lZ, o tl ual cou1 e s-e lll(:snw ::ctl' Hl ele i tot·e.: eoti:;ül' \":tdor·es, ti nn \':Jta.t·a:u no 
nome as·,i~·a0u to:~a:; :l::: act;s c aulhenticas. D:·. Ant'l!'lio He::•~r:·n da Hoeh:t ·Z\Jor:~t'S . 
não fi"·m·à no alistamento eleilo:·:Jl da. )a- :!.o D ·tY1imento 'ut·:1do do~ m~s:~ros el:·ítor-es 
l'O~hia ond·• ~penas SB eilcOnl.r<t SO~J 11. 1520 P:)l 11m inq::etit" policif:l. proeedido pr•;·~llt" O 

nome d0 Joii:o d.J Deucs e SilYa, quo pot·tant.o d0le!.!·a:lo de ,.olicia. do te:·mo. co:u citação do 
deY'3 ~er o que está escripto 110 titCJlo desso pm~iotor p ·:blico d:1 conJart':l. e dos mes:1rios da 
eleitot·. E na. copiada. inscripção esL:i a...:~ignarlo ol•'i\.:io. r1ne assi~tiro.m a ll':asi t:.ld:\. a in luiri
como tendo Yota.do .To!;é lJ:u:~cio d:-. s :h•a Coelho ~:ã0: o de mais deus cid:1 .!:i'o;;, não de tores; o 
ao pa,so que tlrL n1t.•sma certi.ião do :<lista- ,[e nm ole:tor rle S. ?lliguel. q:tt• ó oRe·;. vigario, 
menta 'L paruc!.l:a não consta <'SS1'! nome. mf!;: tnrnbe•:t Pl'O;;t.a•ln p:,r:rtH.·· :tttt · ·~::l:l. ·l::to:·id:hl·: o 
:oim o d·• .Ju:'i.o l~·narin da Sih·n. CoéPt•: suh :t. ;:, ;1 t•' d ·• · :~•t'!;:':l !t !:l:; f ·ita: :-w rt1t~St'.i'io cir:1.d0 Fel i~ 
da lista sup ~le:nenlat' dos iaehidu~ ertt V<dud·~ .hs · L\.t:·!rig••''..:. ;L t•c;·l :r•·;·ime::to ·do pt'ü::Iotcr 
de recurso. ); :hl ;e0 . .-u,, Jt'O\":t\·r~llnr~nt'' n::o I"·'< Ul!l'•~u o dos 

1 ão nos parece, pot· consegumte q'tC 
lhante elci.,-1io e:;trj t nn ca:so do ser 
vada. 

.. l (. \.: . \, . 

o pal.'ecet·: 1·• que n:io vciu com as ::uthentic:.h 
cópia d: t~ as,;;í;.:-n·:luras <los eleilor•)s: :2<1 .-1q c as 
côpias das acl.as enviada~ :i ca1u:.u·a não estao 
revestidas cbs forl!lallthdcs prest~t·i::ta;; pelo 
art. 151 d,) de ·reto ele 1;) de) .-\;.!'Osto ,[.. 1~Rl : 
;jo que na cúpia d :1 a::L::t d t eleir;?io h:t umu emen
da resnlv:1.da P')!o secr·et:.r:o. 

Cumpl'C-ncs, tod '\;ia. ilc..::r•Js;:ent;.r p~•:·n me- I 
lhor escl:lJ'CCilllCI!LO: 1" ljiiC r!:LS Ctipi:IS \'Cl'Ífi
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resp~cti,·o livr·o. nem na acb da. installa.ç:1o . 
nom na da. eloição. visto c_·omo dC>po s das pn
la.vi'as eom que f'iin ambas subscript.as pdn 
searet'lt·io Felippfl Ah·:;s B:1rroto. sc.~·n::m a.s 
assignn.turas Oi'Í[!inr,UJg dos mnsa.ri05 nas mc'
mas cópirt:::. p~•. t'c:<:.c ndo assim 'J!Ie as ditas aclas 

• ~ n p. p :wu sn ; :.. que n:.to 
se póde mesmo atlrilmir Í8s,Y a eng-anu, por
queo termo de nncf\r!'amen to d:1 in~cl'ip~,;ão, ctJja 
cópia ve~u ~·~m a dos nome~ dos eleitores. 
contém clepois (las pal·H:,s com qtt" o sub
screve o f<e :~retat·io, cri pia da.s a-:signatuas <los 
mcsal'io.; ~ em scguid:t rmt~o as a<:signatm·as 
originacs dos mesmos para ::.uthcnt:c;n· ()::;sa 
cópi:~. do tr!I·wo: :~· qne as •.'menda.s do !;ecre
tario na a.cta àa el•!ir,~ão são uo numero dos vo
tos de ~.: ~;da candidato-cinca-dot-.s-, ~stando 
escripto sómeut.; sobL·e a lJrimeira dessa::; emen-

.. ·', t! • 

.ir! nni olcit r d:1 par:lehia, qn .. S' ~ acha\'\L n :t 
":·~pit.:d, !'r ''i o: :d (clÍ IO~::dc p :•r:: t1tr: o cldc~;.:-::do 
·le l'oli··i:t Jo r ~l' : .·1 h·:> ter· mo, t;IIJH ~~i L:tt~ :'lü 
t;,Irt!·,('lcl t.h íL'o:: >~ ,tor pui,Jico rh evrn :r(;:~. 

Toda-; c.: s:1s tcstC!!JUllhas •.•::1 lllllll t::t·o de~~. 
cr•!l!.t•;t cujos cos:ume" :·r ::d:r .~e ::11::;.:-o:r "lll C0ll

tr~:di t:t. e "prop!'Íu rn s .1·io inlur:·,.g,!d(• c:m
fii·:nain n J::eto de t·•l' sido a \"Ota~,;:;o \'Cr•l:trl"il·:r, 
l'J Yut.os ,, urr1 ew 8Cp:::·:•-lo ao Di·. Folippc Lin1::. 
n 1~~ \'l)t ,, :li) Dr. Jintonjo B·'z:•:-ra; c ;, t :c,;tam 
qu•• a :1cta Ia"·radn. no di.:. da 1·1cic::io fút·:t. a>.:
sign:da p:):- ?.l:. rcoli :to Sllt·ano Ant<.111in D:~ru:ts
ccno, fiHe :: l ck• dito douLot·, c po: wa.is 11 clci
ton~s consor\':l'!orcs. 

E n t.;·etanlo. da n.ni h"'ln ticn. remcttida ú ca
m~L:·~, que aliús lll <· uóoua a. ;:t·escoça ~le:-,se 
1scr.: • nao c"ns ·r to . :)Vl:L que o I". : n :on1o 
Bet.r·rta obtives!;e um só voto, nem existe a as
"ig-natnrn. ele ::m I'Ó ele i tol' conser\"::do:- r.a acta 
d , dciç:'i.o! 

Da. ::teta da "lci~:io para. um :::~nadar a r! L1C 

na mesrna pm·ochia s'1 proc·!riera cinco di;-,s 
ante;; 0. fj ll" foi oíforecirb t·nmo documento pelo 
Dr. Antonio BeJ(cr:·a, ve:-ifica-s~ qu.; os can
<Iid!l tos ('om;r•rv-ado!'es, cujo fi!'cal f.1i o mesmo, 
obtiveram 1.8 votos e os liber:ctes 1 ü. e ·~m. Ul'll 

all:iis:o assig-uado <los eloitore!> libet·:l.es .sobre a 
eleiç:io de deputado, documento produzido p<r 
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rante a commi~são pelo candi bto Dr. Felione jl:tnçam toda~ as actas de eleic;ões em Ourém, 
Lima, dizem este . ..; que« o,; conservador·es nêm \ por qne o que roi r~xhibido a e!:ame não contGm 
sabem em quem votaram. pois qu :~ recebiam 1 ~ua a:;signatura e elle depõe que o assignou, 
das mãos de Marcolino Surano Antonio Da- assim como tamuem outros eleiture,; conserva-
masceno (o fiscal) :!S cedulas fecb.. lLias e a~sim 
as lanç:tV:<Jn na urn!l.. r·etirando-se depois da 
cas3 em que fez-se a eleiç:!o_ » · 

~~· !n mais que o mesmo ~cto de votaçao 
una.nime se d;.:-ra na el•.·ição de vereadores e 
juizes de paz. a q :•e antcrio;·men~.P. se havia. 
p - ; . - -
o can.iidah Dt·. Antonio Bezerra provou ter 
sido igualmcnt·~ ~Lrguiàa de falsidade pel•.ls 
me,; mos el(~itores con ·er·vadores e pender de r~~
clamaçãv o l.'l1curso pera nLe a r·e!açào do di ,_ 
tricto, o qual não tem sido julgado por· pt·ctd
laç;'io d;1s antorid<Ldes d t co:narca. 

Finalmen~e. di:t.em que «si houv,) fraude, o 
meio p:u·n. proval-a J nutJ' t) )), in~inuando pa
tentr~nlen te o :~x~nu:) do li \TO das acws 0 do .. da 

1' • ··(;: 

A maior·ia da commissão eulen lru qne, c·~
tnHlo a act.a de ac.có:·do coru tr·an~cripl.'ão e b0m 
assim ~.·o:n a auth·· u ticn., eomu s·~ >rovou Cl)!U o 
e'X:~mc <o 1 vro tas actas ·ltO pera.n te o de e
gado de! pulici:~ do Guamú, n re 1nerimento dóJ 
escrivã o qne tran;;creveu a mesm(l ac ts., não 
era pessivcl d:tr SA $1 f. · - • • _ · , 
acta Í•~lsa LiVGS~tl dep,!i . .;; ;;ido e -cript:l. em outt·o 
livro, ~omo explicou o candidato Dr. Antonio 
Bczert•a • 

.i'I'Ias esta hypothnse, dit. o pare~er. é exclui
d;L P'~l:;s palavras da petição de inqu:J ;·itu es
cript:L pelo r·rot.:nr·ador dr~s e candidato e pela 
affirm:.ç,1o d, prtuHjra testelilunha (o fist:al) 
qne ú mes:n:~ petiç:io se rP.pot·ta no pl'incipio 
do ;;u d:·poin!euto. 

CJ'le, scru ~·ulbr nu fé que ·possa ruerecer o ~s.a
rnc feito e:r1 Oor·,'~m. a. i;cd•! par·a de~r.ruir os 
eift~itos do i nt ll'!rit.o o ( u ~mdo o ]Jrincio ,l iu-
chcia.do na fal, idade, a~sumi ndo ''· suiJdeleg-ac a, 
prendera o pt'OCLu·ado1· elo candidato Dl'.~~nlonio 
Bl!xCr!':l. po:· supposla d ··sob dicucit•. ( !) par;l. 
impedir tod:; a fisl·ali,.;ação de sua pal'te; btLsta 
nttr:·nder qur>. ·qne1u trata de inrbga!· de utua 
falsifi··ação. Cllj ;ts. pl·,,v: ,s cst.ão se-1ues tradas ew 
poder rj.os int"r"SS'Ldos em. ocr:lllr:d-:.1, não l'Ô ie 
proceder sen:!o pnt· con,jccturas c é ~atur·:d
roente por is:>o CJU•: o procurador· do 1·ef· ·rido 
candidato pensava que a falsida !e estava nas 
cophs aut.heuti.cas c na tr·:• nsc:-ipç:!o, como o 
diz na mc~mn. petição. mas n::io no livro, ao 
p:1sso que 0lla. não pôde deixar du existir n 0stc, 
deste 'lne Marcnlino affil·ma. que o l ~·u e a -síg 
nou. a.~sim como lambem o :1ffirm:tm out1'0S 

- -elcitorns. não constando toda via as suus assig
natuJ·as do mesmo 

N<!m a refe!'enci::t g encric::, que o dito 
Marcolino faz i P'~ tiçno, pôde importar d·~ 
sua pa1·te affirm:1.1,~ão ele que o livro em qu•! 
lavrou-se a acta do i'' de Dezemhr·o, ora. o 
mesmo e m qun se tern 1a vr:i:lo as das r-lei,;ÕC$: 
anteriores. porque el1e poàia tel-o a~signado 
sem haver verificado o que ''Stava esc~ipto nas 
folhas precedentes. 

Si vale o depoimento do dilo Marcolino pal'a 
o at·gumento. que delle quer tü·at· a maior·ia da 
commissão, ent:lo ha dous livros em q uc se 

dores, cujas assig-naturas no mesmo igual
mente 1üio existem. 

Não ó. a unanimidaJe d·~ vota ·ão a unica 
presun1pção c1ue S '·l ~ ~recrl p:~r·a pt·ov;:r a f.:lsi
d .de da acta, da. transc1·ipçiio c da authentica, 
COU"a fa.r.:il tle e~i•lic::tr-se por ser·em todo,; os 

* ... ~ 1. • • 

. j o 
me--:mo pat·tido e jã conhecido pel•; viso a este 
cri rue. · 

Allega-s~, a par da \'Ctac;ão 'maniru11, a cir
cu,nstancia conf0ssad.a pelo~ eleitt>res liberaes 
d1~ h a ve1·eu1 tU el· :itorc~s cons•:'l'\'a . Jor·~s concor
rido a 1•leição , a de terem estes, cinco dias an
tes, faltanJo só um, vot-.do firmes no seu 
partido; e a da i3lta de ex!Jlicação satisfacwria. 
a ;.e hoj_ e, da i nsi n uaçã o !." ita ao caracter de 

. 
.,o C:J.ndidato cot,sen•ador, o qual se diz que 
entregava a.os eleiwres rts ced, ,las rechadas. 

O L1tle quer isro d i z;~r? ue elte havia r -
hido o seu Partido por alg-um motivo lllenos 
con fes,;av.-·1? Como, por·em, e e!! e o 1n·itu\:iro a 
vir prote"t.ar .v1•heru~:~ntem~nt~ 1,ela. imprensa 

a depor em juizu sustuutando 
mesma? 

A pro,·n. test~munhal pôde sem duviJa se: 
invocada. para d.emon:;tr·ar :.1. falsidad::l 0 a fraude 
,:e c leiçõc::s ~~ , quan io dia dada, como a d •.' que· 
se trata. sobre uma :1lle;;açã.o do ca11did:1 to 
con, et·\· .. dor. ma.s pet·anto del•·gaJo libel·al, 
promotot pub!i ,·o libet·al e com assi,t0nci:: de 
toda :1 rnr-sa Lbe:-u.L por·tauto fôra d(! qa<i hp.wr . . . . - . 

sr~u •,·rime ! 
A s de: ~lar~H,:õ < · s parLicuiat·es obtidas do mo

sar·io Fclix .lo~é R(xll'igur~s anlt)S do seu uet· 
poilllCUIO ['·CI'aul•) O de!eg-;1J0 C prOJllOtor pu
blico. seus cot'J'eli~ionarios. não podem te
igual v:tlor ao de :ma. confissão judicial ; e é 
cJ,~ notar· que no depoimento que elle der1 em 
Ourém. depois do inq11er·ito p •. licial, não ou
:::as~c n "gar a f:1lsidadc ji confe.s:-;ada. 

Em stunma, a. leitura despr·evenida d ~~ssq in
querito, q11e pt· .• voco::. em dese~p,..ro <te cau~a, 
vPrdade:ros actos dt~ despoci::;mo da. parte da 
autorid:tde 2drninistrr.tiva no Pará, St! t;und~> 
S" Yê dos papeis ofl~ :·ecidos ú co:nm1~sã"• levn. 
~~ cu11:vicção ::1. qu~lqw:r· l) .~ pirit•_:, __ ll!lUI. vez lJUC3-

não.confllnda. u1u inquerito rcvestid~, d·~ todas 
· : · · "tçõ ~! ;;; gracio-

s:~ s , ner11 supponha. que a lei adstt'i11:;iu ~~ dc
temd nado gonero de prova, como no alista
mento eleitoral, o~ factos Ct>ncernentes a f<1lsi
d 1de ou fr~tude da clP.ição, cuja proya só se 
lJóde J'eg-: ;J ~u· pe!r> dir~ito commum. 

Nem a<J menos a nossa loi eleitor::il contém 
como a da Bel; ica, dispos;ção expressa que 
i~cntc _ o -eleitor da obrig·i~ão de depor sobre o 
seu voto, o qu~ ali:\s d"prdlende -se. esro.mos 
nistp d~ accórdo, do systhcma. de voto secreto 
consagrado na lei. Mas entre a obrigação de 
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deoar ou d-eclaração constrMgida e a facul:iad~ 
de· dl'pClr ou dedat'<~ção espontanea ha. cnot·me 
difl'·~!"enç:a, e, além disso, tal obj:~e.ção só prOCt)dc
ria em todo o ca:-;o quanto ú decbr:-.çiio sobre a. 
pe:;soa. em quem o elr:ilot· fe7. recahit• o S·:lll vo
t•' ~ não assim, porém, c na liJ'j.lOth~;;e ce-m re-

cuja,; assignaturas postel'iormcnt/3 dcs,:p~ar• '
cer~tm ; com rdttç.ão :i. dr•neg-açito da cet·tuho de 
tràn.;;cripção da acta. pel•_, eserivão de p iZ sob 
pretexto de data de p.-·ti1;iio, como si e!le não 
fos,:;c ob1·igado a dar tra;;hdo ind0pendente da 
pctiçãn esc ri pta ; c_om. ~el::tção, . finalmente_, a 
outros velv~mentes mchcws ou Clrcum:Staucias, 
que reunida:s pocm patente 1. toda lu1. ~ fals:ch
de da. clr~iç-ão de Our,:•m, po1· melhor acaba(L: 
1 ue s .. ~-:1 e o~~ a autheu ica. 
mara. 

l\bs Je que mcclo foi feita. a falsid:ldG ~ 
Eis o c ilC reoccu na a m:tiori:t.· da commi:,sã·J. 
P:-,rece-n.os qne foi em doGs linos, si <~ qu0 

o ex.amin~\do não tem folh:~~ inte:-cnlatlas ; rnas 
esb qu0stão ser:i ::werig-ü :da (JU:tn lo em ,juizo 

· · "J, . · ::.: •. · , ~ · I t•ar em am-
pla dis'.~ussiio com todos os meios de pro·;:t; pot· 
em.quanto o que b:,st:~ e ningLwm pódn por e!D. 
duvid~ ó que a a.ct!t verdadoir:1. assig-nada pnio 
fiscal e r~l"itorcs consoJ·vadorcs, na qual o Dt• 
Antonio B(:zer:-:1. te\·o ·1 9 yotos niio :.tppnrnce ; 
que os elr:itores libí:mtes não negam a ;we~enç:.:-?. 
de~ses eleitores eonscrv:•dor2s n:t el~Jiçfio, nen~ 
explicam como é qoe as c::dula~ dadas por ::\I·Jr
coliuo, chefe consen'ador e fiscal do C:'.ndid<tto 

. . :. ' c:. c 

insi:1nn. havei..:os tt•:-thi,io. 1nas contra os {·nt:sa.
I·ios e o escrivão falsificadores d:~ ada. r; de su;\ 
transe ri pção. 

~i..' vista de todo o e:q1osto e cons!dera.ndo 
mais que contt':l. o candid~tio conserrador lO!l
tou-sc o c~p.~dien te ch~ f;,ls! fica•;tin, :;~.i tet';Lndo 
seu ~•ppelli lo em cct·tirlões .Je ;Jdns de S. :\Il-
2·uol o de Saliua.s, COtn:) foi p~' (lrarl•> anlc a 
Co!nw!ssüo que àe-pre.<::ou tão cordemnav.-i.;; 
arg-nci:L~; cnn·:•!nci.do.:, c:):uo c~t.::tnYI '· d :1. nnl
lidad, da cl ;:-i•::io ele Vi~:eu o da fals.id:1de das de 
<~uatipm· ti. c de Ourém, pt·opomos contra o p:~
rcccr as s~guintr:s conclu:;ucs : 

1.:~- <)nc !';Oj~ nnnnlh(h a eleir::io de Yizcu 
pel:~s i1:r0g-nl~:rid~dr-s acim::l. notadas._ 

? a (•u ~ . :L a 
lÜ\0 CSL<'Lt' :JntÍlcnlica.ln. :1. copÍ<l d :•. ac~a, ;:char
se g·r,:,s"~ i.rame: : le cmendud:1 e ser arg·ui•h d~ 
fais:·, como unanÍlli~Jm-:; ntc cnten leu a jtlllt!l 
apu r ado1·a . 

:J. :~. Que ;:eja ann ol1ac!a r. eleição de Onré:n 
p:tr ser fll~a a acta da m~sma c sun. transcri
IJç.ito. 

4.a. Que sejam u1arHbth; responsabilisar os 
mr~l:iariu:S da el ~·i•;ão de Q uatiptll' ú . 

G. a. Quq st-j:lffl. 1.~uatmcnte n:a11dados 1'0:>

ponsahilisat· os de Ourém e o escrivi!o de paz 
que transcr~ve11 a acta <h eleição. 

G. a. Que, a.pprov;1das a.s de:nai~ el~içõe~. seja 
recoi!hecido dr~putado pelo to d1st.r1cto d pro
•.-incia do Par~~~ o Dr. Antonio 13ezerr8 d"l R!)cha.. 
:Mot·;.es. ,;iúo ·1·.~m11r maioria ab-;;oluta. de 20 · 
votos, tendo mais ·il do qne o ~eu competidor. 

s~t!:l. das conferencias da fa commi,;;são de 
in<tUGI'Íto em 20 ele :\l.>ril d.e 1885.-Saml!Cl 
Jfa(:-Dr:w·ell. - Gn,,çalves Fcn·cira.- J osJ 
Pompe'', c·m~ T~sti·icç_üe.o; quanto aos funda-

Emenda 

Ca'!O sejam approvadas as conclusões do vot.o 
Clll separado r2lativas as pnrochias de Quatt
purti, V!.zou e Ourém, proceda-se a. nova. elei
çii:o. 

S. C., 20 de Ab;-il de 1835.-.:ld;·iano Pi
mentel. 

~l·'sa ebi tor:d da parochia da villa de Vizc:.t, 
1 de De:~.embro de 1804.- Exm. Sr.- A mesa. 

::;eml>lêa. G:m:.l Lcgi.-:htiva, e, apro,·eit:;ndo o 
r:n=-: ·'jo, reitera a V. E:s:. St'U" protestos cl:: su
bida. estima e re~pcito. -DrJn:-; gu:n•;l0 a V. Ex. 
-Illm. e Exm. Sr. presidr.nte da A;.;:::~rnblé:l. 
Gor:).l T .. og~slativa.-.! osd BalúiilO Tavare;>. 
tojuiz de pa.z.-Joíio rltJ Deu.~Soaí·es S.
Antor.io Jirtnoel I)e .. ·cira.- Olympio Jo::: J 
J'c;·cim .- .:L;d;·J .4ntonio de ~li cnrlunç(t . 

El8ição p;u:t. d"_put~do geral:- .João Iviat·ia 
- . ~. I ... - ' • ... , e ' . • \ . . .. ... ..,, . 

Reis 11 Sil'';l .- l\Ianoel Autontu J.e Olireira.
U m bclino .José Pet·eim. - Vicente Ferr.}ira Ra
tnos cl•: Oliv,.,irn..- .To llllim B·.~rn ,tr.:o d Amo-
rim.- :i\I riano "\ni·cli.o Lisboa.- Jo:1o do:-; 
S:mtos -F,•rreil'n.. -B:mcJicto C:mdido Tei:s:,~ira. 
-Franci~co Nicobu Travasses.- Serndo Ni· 
colan Trava:-:sos.- .\.ugt1:-:to Satut·rüno cb. Sil·m. 
- Rwnw:tdo FortuuaL:> Maia.- Ascanio 
Olympi(J Sih·ci ra.- l\Iigucll)~>mingncs :3~1-
chmha.- JoãrJ l\iat·tins do A7.C\"•'do .- E:;tC\'ãO 
.Tus1í Pereira.- F.1ustino H1:njamin. d:~ Cost:~. 
- .Jo:vjni m S:~.nL'"\.una de Atnot·im.- V·~m~ucio 
Ailtonio <h Co!'ta.- l"eli~ia.~t" Antonio 1b Lt:z. 
- .Jose kn:~~~io Ja Sih·::1. Co:·llto.- Lniz 
1\omano Ta\"·lrcs.-José ~Ia.r.iallo do OliveiJ·a 
lhio[ Irm:i:o.-Josó BallJino T~~varc,;.- Anto
nio ;\Jnnoel L'crcira..-Olympio ,J,Jsé Pereiru.
.To!Lo ch D:)us So:tt'05. -:\nd:.·6 ~\.n tonio de .i\lcn-

:;.nno do nascir:Jcnto rJ(] N: ;sso Senhor :Jesus 
Chri;;to de 18H4. nesta p :1rochi de ~~ o~sa Senho
ra de Nazareth de Vizeu, reunida no paço muni
cjpal a m r~ sn. eleitoral d1t w•·swa parochia, 
C(Jmpr>SL::t d 0s :J.baixo ::.ssign:~dos, t0rrninada :1. 

chamada dos cleit'Jres, e assignarlos os que 
com parec 'l ram, nc:-te li \TO para esse fim destina· 
do, v•Jrifico11-sc terem votado c inscdpto seus 
nomes : :30 eleitores; e pat·a const::.r manJou 

_:! r11C:IiÚl. hvt·ar c ~::;te termo que as,;igna. Eu, 
· João de D (!11S Snare.s, secretario;, escrevi este 
term•).-,Jo~ó Balbino Tavllres 11 juiz de r1az.-
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no. regra onze ~t qu:1l diz-Ascanio e n:L '15a 
r!squei Uin:.:. pahwra, fnzendo na seguinte a 
entrelinha que diz-de-Vizea, i• de Dezem
bro de 18H4,-0 tabellião interino.-Frcmcisco 
d~ A:~SÍ$ Cr:.n·rêa de Faria. 

Acta da installação da ·mesa eleitor::J.l à:1. pn.
rochi:t àe No~rsa Senhora de Naza.rcLh da. Villa 
de Vizeu, para elei<:iiQ dn um deputado ú As
semb1Ga Geral Legislativa pelo 2o districto da 

~n •..• . •. : _ ., • T 

" ' . " .. 
da p:;rochia,o Sr. Jose Balbino Tavares n o seu 
im1:1edinto em votos, 2° juiz do paz, o Sr. An
tonio Mrnod Pereira~ bem como o 1° e 2° sup
pl:~ntes do juizo de paz, os Sr·s. major Olym
pio Jos•S Pereil'a e André Antonio de l\irmdonça, 
o i o juiz de pa;: tom:mdo assento :i cabeceirs da 
rne~a. convidou o sen imm,·di~~to,2° juiz d · pa~, 
os i os supplentos majot• O!ympio José Pereir~ G 
André .Antonio de .Me~donça ~ _tomarem as-

. " ~ -
sid,.nte declarou que. havendo o 3o e o "!0 jaizrs 
de paz lhe c:ommunicado oificialmonte acha
rem-se doentes e or isso não )Oderrm concor-
rer para a formação •ht mcsa,e:s:hibindo o officio 
do 4" juiz de paz. o dr>ixundo de apresentar o 
do 3o por· di :ter ter-so esq nr•cido. e pelo que ia 
convid:tr um cid~dão eleitor para compol" a 
mesa, e. cl~ J~tdo convidou o eleitor capitão Joiio
de Deus So:1r.:>.s, que comp:1receu c tomoa as
sento, sendo já meio dia, e pelo que o m(lsmo 
jui:r. de p:lz, presidente, decbron install::tda a 
ml'.sn l'leitoral desta parochia. Em seguida. o 
juiz de pu.:r. pre.·üdente, .José Balbino Tavarc3, 
convidou os demais mesarios. mencionados 
acima, para, no dia. seguinle, 1° de De;:emuro, 
se reunirem no mesmo log-~r, ào; 9 horas da 
manhã, para se procc,ler ao recebimento e 
apuração dos votos e mais tJ-aba.lhos dn. eleição 
de um deputado :i AssAmbléa Gernl pnlo 2" dis-
ri ,, · 1 a a t ·c. Eu scri-

vão da subdelegacia. e do juizo de par. , Fran
cisco de Assis Corrêa de Faria, escrevi esb. 
acta. que vai as~ignada pelo prr·s idente El mom
hros da. mesa. para constar, e do qun dou fó . 
Eu. Fl'andsco de Assis Co1·rêa de Faria, cs
criv1o. o csct' C'vi. Josó Bali.Jino Tavares, !o juiz 
d1~ pa;: ; Antonio Manorol Per(•ira. Olyr.apio 
.losé Pcrnira. André Antonio de !\lendonça, 
.Toiio dn Den•; Soa.re". 

J\ct • da. cleição.-Ao 1° di::J. do mez da Dc
zl'!mbro do anuo do 1:\a!·winwnto tle 2\us:io :-:enhor 
.Jesus Cbristo rle i8'i4, ;'ts ~} horas da manh:t, 

. ' 

raL d"" pM·ocnia d(: :-.:ossa Senhora d~ Nazaroth de 
Yizt::". lmmedíatatnentc,o presi:ient/2! designou 
a mim João de Deus So!l.res, membt·o da n1eso., 
;1ura servir de secretario e ao membro dã mesa 
Anclt·ô Antonio de Mendonça, para chamar o.;; 
eleito!'e:'s, o q::al começou logo a fazel-o pela 
cópia. parcial do ..Iistumento da parochia ulti
mamente concluido ant ·s da dissolução da ca
mn.ra dos deputados, sendo ::1. chamada feita se-

I(' • . () ' I ' I " ·r- R 

a em que se acham seus nr;mGs inscriptos na 
lista. A" medi •a que cada eleitor era chamado;; 
entrava no logar em quo fanccionava a me•a e 
· epos-1 ava na urna u sua ~e u ::\, ac an o-se a 
urna fechada ú chave e apenas tendo uma 
abertur;1. nrt. parte sup~rior para a p :ssagem ~e 

tulo, lanç:L va na urna sua cedula fechada e ro
tulada e us-:igna.v:t :;;eu nome no livro para esse 
fim destinado. Deixou de votar o eleitor José 
Francisco Ramos, por não apresentar o seu ti
tulo e i requisição do mes:l.l·io Antonio .l\Ianoel 
Por·cei.ra, ~\ n~uioria. da mesa mandou consignar 
nesta acb.. o facto de ter o eleitor Miguel Du
mingues Saldanha, \·otado antes •te apresentar 
o sen titub, nãu obstante ser-lhe e:;ig-ido pela 

• l ' ' ..;. 

tonio de Souza., pelo eleitor mesario Antonio l\ia
nocl l'er:}ira. foi req u· ·ri.:lü e pela ma10ria ap pro
v::'.:lo u.:l se c•Jnsignass•·l n !?.;:ta acta o facto de 
não votar este e e< rot· nesta eleição. pot· ame a
ças do .iuiz municipnl. 1'' supplentP. 13 pt·0sentc
mente mesario, majot• Olympio Jos~ Pct·eit·a., 
conforme declat·ou perante a mesa da eleiç:!o do 
dia 26 de No·:elllbro ultimo. e :Linda mais amea.
Ç~1.do pelo delegado de polic:\ e commn.ndante 
do batulh:1o. mandando aYis:t.l-o p[lra refo1·~o da 
cn.dein. publica, confomte lhe declarou o refe
rido eleitor. O mesario major Olympio decla
rotl que yotava sem !!.pre,;entar o seu titulo de 
·~leitor. pela razão de ser o1esario, e de facto 
votou. tonJo os demais mcsario,; apresentado 
,;eu.-: titttlos. Foi a.berl a :1. urn::.. con t:tdas c 
cmas-:adas as ccdubs, sondo tiradas da urna 
ca· la mna d•1 sua. vez, e enconfr:mdo-se 30 
cedulas. Immecllatu.mentc. o pl"esidente desig
nou o mosario ma "orOlv m io Jose Pereit·:~o, ):wu. 
as ler c annunciou que ia proceur:! J' :i apuraç:'lo 
dc!las. repn.rtinclo a.s lett1·a s do alphabeto pelos 
ontros t1·es mes:1.rios, capitão .João d~ Deus Soa
res, Antonio Manoel Porr~ir[l. o André Antonio 
de Mendonça, cada um dos quaes foi escr eyen
do em sua rebçi!o os nomes dos ~:votados e l) 

numero dos votos pot• a.lg:~.rismosJ successivo::; 
da numei'ação nat ural, publicando em voz alta 
os numeres que e"'crcda. Ter:ninad:1. a leitura 
chs c•·dubs. cn, ;;;ecr:tario da mesa, formei das 
tres relu.ções do;; mesarios uma lis ta geral dos 
nomes dos cicbdãos votados e o. publiquei em 
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alta voz. a qual é a seguintE: : Dr. Felippe José ! e recolhida a cPdn~a do ?ltimo eleito; chamado 
de Lim~ t. , advogado, resi ,lent·1 na ca;tital, 17 ·que const;wa. na h,;:ta, mnguem ma1_s compa
votos, Dt·. ~\.ntonio Bcz ·~ rr;'l. da Rocha 1\loraes. I recf}ll a votar e ~1. mesa lavrou e ass1%nou. um 
advogaJo, r .>sideab em S >Ur8, 13 votus. Foram j torr~o e e_rn s·•g1!1d:.:. declarou_ estar ms~rlptos, 
a.put·adas promiscuGI.;nente, 30 ~:edu~as. O pre- · no hvro olto ele~rores, con~clutdo rJ t•t;cebtmen~o 
sident:' lo"'O q ne f01 termina~:l a. hst:'l. dos vo- rb" cedulas venfkon-se que faltaram os ele1-

, 

0

• • i ário Anhnio Corr0i:l. @ Leandro An-
porta do edificio. Em S~!.!"uida. l.avr·~i no com- lonio Pinheiro, foi :1bert·1. a urna. com todas e 
P'~u·nre a presente acta da eleição que vai as- 1 emmn.s;;adas as c0dulas sendo tirad•ts cada uma 
s1gna.da peh mesa, e pelos r ~leitorr'' que qui- I po!" S ! l :l \'ez s n. ndo ent!untt•ado oito c edulus e 
zerem, arer:mnan 10 o pre~t ente que ns tmme ral'l.ruente. o presidente designou o me
cedula;:; a.purad:~.s fossem queim:1das em pre- sario Amandio JosP. l\iendes p~tr-a ler as ce
sença da mesa. e que se extrallis~em da pt·e::ente d1tb$ e annun<:iou qu~ ia proced·jr a npnravão 
acta. úa da. formação da mesn. e dns assi- d·~llas rep:1rtin :o as le ttra .::: <lo a/pha:Jetc. !Jelos 
gnatu-ra.::; dos elcitorr~s no livro especial. tres ou ti' os tre;: mesa t·io-: Fel i ppe A.h·es 8art·eto, 
cópias ao:signadas P'~la. mesa. ·~one·!rtádas pelo -~ - l~erHldo .José dos Reis e Amandio .José !\lt:ndes, 
tabellião. uma para o pre:>ident8 d<'~ camar:t dos c:1d:1. um d :)s quaes foi escre\·endo em sua re
de putados~ l>ma p:tra o presid.: ntc da pro- 1 h\ç:'i.o o.- ilom·'S dos votados e o numero de votos 
viricia e out!'~l. para o jniz de d treito prosiü•~nte ~ ~or algarismo~ successh·os da numera ção na
da junta apu:· ,:dora.-i-~ m:ul:lo u t!U·~ o segundo tu:·n.l, declarando em alta voz os numeros ue 

·.ao ~ 1 r, , 10 s ··n irr·o e no- e..;crüvlam. ternnna a a e ·tura das cedu as eu 
ras :t rlita acta.tt• rmiuando-se este;; trabalhos <is secJ·et:trJO dn. mesa formei <h-: tres rebções 
qua tro h?ras d :, tat·de ~ ~ Lt • .fq·lo d.<' ~e.~\S So~we~ 1 ~ma lis ta geral de todos os nomes d~~ cidadãos 

Balhino Tavares. pt·itn"it·o juir. tle paz.- .lo:io maximo · atâ ao m ínimo e a: decÍ;u~~i em alta 
de Deus Soat"·' s. secretat·io. - _:~ntonio l\Ianoel ''07., a qoal é a ~~>guinte: Dt· . F c·líppe José de 
Pel'eira.-Olvm io .Josó Pr>t'eira. . -.-<ndrt; An- Lima. cinco ,-otos · c,n iír r r. " 
tomo·~ 1 endonça.-Eu João de D''us Sonres. Antonio Bei.er1·a. da Rocha Maraes. r/,)l(s votos; 
~rcretario d<L m :l>=:l eleitor:d. a sub~cr ;, vo e assi- apparecrm um:t cedula em IJJ'anco, o preside> nte 
gno, com o presidente e os ma :s mesarios. logo que foi ultim!'lda a list:t dos votados man-

.Jvsô Batbioo T<W:\r:·8. Jo j uir. ele paz . -João àou public,..r por t' dital na portn do edificio; em 
de Deu" So·q·es. S"CJ''•tario. -Olympio José Pe- seguida l::t'\"'rei no cotupetente livro a pr0sente 
reit·a.-Ant•,nh ?\Ianoel Pereir(I..-Andre ~\.n- act·t da eleiç:1:J que vai ::ssig-nad:t peht mesa, 
tonio de l\Ienc!onça. e ICJ'minando o presi lente mantlou qu.; :l<:; ce

dubs fossem queimadas em presenç-a da me.::a e 
que se extra.hisse àa presente acta, da f.mnação 
da Ule .~a. das assi"naturas · o 

Ficaram c?nforuws. depois de conferidas e 
conc~rtadas pot· mim tabelliã:o. infra :u;signado. 
do rrue dou fé . Vizcu. 1" de De •. , . ·: . 
O tabel! i ~o interino.-F,·,~.,:c!scu d'.4.s:ds C'o i·
rêa d~ Pa)·ia. 

livro espl'lcia l, tres copias a.s~i~nadas pela 
wesa. e cou.c• ·rt:tdn.:: pelo escnvao de paz, 
uma pa ra u Dt· _ j •tiz de direito, pr·•sidonte 

set" l'tr de s ••cr·· .. atJO e o lll'!rubro .,o:ro .To~e dos i gan<;.n pat·a ontie reo 11Ct'CU S11a pa.::san-em de 
Reis para faz•>r a cb:t tm.da dos (~lei tr)l'es qne : eleit,,;, comrareer> n êm me-:a e J<.1i adrnirtído 
cor.oeçou a fa~el-.a p8.la li:; t·1

_, pnrcia l . do alis- i a Yot:tr~ e o !nesmo acnntec•m coffi o el<"itor 
mento_ da parocb1a ultlm:l.lt;en.e conclUJdo send11 I :\rnandw Jos·~ Mende" que, estando mud:HIO 
os el 'll~O~~'s chamarias seg-unrlo a ordem. dos , p:wa a povoação de S .. João dn. Pir. ba~. di~tri
quart~'lrrH:,;; 0 a or Jem '' m _qtlf! s~ :Lchavam ' cto de :Salina c:. onde re~e uma esrol:l.. como 
S8US non.teS inscrlpto,:; nll. ii'st~. a mediria. f.Itl l"! ~ "uiJsdtu ro; e jttJg"a!:do eu qne tudo ist•.1 \'ai 
cada. r>ler:o_r era chamado entl'~\'a n~ J0.g~r ' contn1. a disposi<;.:io d:~. l c~ i. pt·otestei co1no dA 
onde fn .. ct>to~av· ! a mesa e dc,,oslta'" mr, tlrlla. · farlrJ protr•s l::trla fira a validacJ,~ da. pt·esente 
a _c<!dnla fec 11:1d:~ e l'üt:d .' r:l a •le p:~pel: IJI·anco ~leição, ~ peçl) t1ue :se}a rnen proteslo tt';l.ns
~ao tr.:Jnsp:u·ente e a~s1gnava s ·:u nom0: no ; t_t:ipto 1•3. <.~.ct~ ~c junto original par:t c0nstal". 
hvro para ~ste fim dest1nado, fiuda a chamo.d:.~. ; \ ' llla de Quattpurú, i ",de Dezembro de i884. 
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~-Os ~leit?t'r>s.:. Felippo Xlv:s B:1.~reto.- José 1 não constar della os nomes dos candidatos vo
AntonlO P1~1hcno~-:- Am&~dlo J~so Mr:mdr•s.- tados, e na falta da de Pedro li, verifi~.:ou o se-
Geraldo .Jos? dos h.G1s.-.Joao Joso dos Reis. guinte resultado: 

Me:><~. elortoral da sede d. ·~ parochi:;. d. e. N.ossa D J · B 38~"~ ''atos 
Senil ra do N tl d 11 d G 

t' •• oso asson. . • v , 
o .. ~ azar: 1 a Yl a -q u:l.ttpm·u.- D s· l . R ~ct::t da mstallac;:to da mesa eleitoral. Aos :30 r. lmp iclO ~e-Z0nde ... , ...•.•. 379 

pu~lica do se:::o m~rculino designada por por
tarra da presvlencw. de t7 de Outubro deste 
nn.no,. ás. n_ove h0ras da.. manhã presentes, o 
pmm'tro JUlZ de paz capitão Jo~é Antonio Pi
nheiro e o segun.io Felippe Alvos B:,rreto e o 
terceiro .iorto .José dos Reis. e os immediato:.; 
em votos, GGraldo José dos Reis, Amandio 
.Jose l\Ir,ndes; o prim.-)iro juiz de p;lz capitão 
José Antonio Pinheiro, tomatldo assento nã ca-

. m a · , id 2o · iz rt z '<' -

lippe Al\·:os Barreto. e o :Jo, .João José dos Rei-:, 
o -1<> e 2 · suppleates dos jui%os de pa%. Ger-al.Jo 
José dos P,eis, Amandio .Josó l\Jendes, par<1. 
co:no mesa.rl.os omai'11ll1 a~scn o na mesa, o que 
felto. o :f.'J .Jill% d"l paz pre.;ndentc da m<'Sa dech
rou mst::llada .a .mesa eleitoral desta. p:woch:ia. 

.... . . . -
o . • 

José Antonio Pinheiro convidou os. mes·trio-s 
Feiippe Alves Barreto, Joiio José uos Reis 
Geral io José dos Reis, Amandio José ?\Ientles• . ., . . . ' 
l_):).l'il. se reumrem no cta segmnte deste cor-
rcntP. auno, no lllesmo logar, às 9 horas da. 
manhã, I>ara se proC·'}der ao recebimento das 
cedo las e a pu ração, e mai;: trabalhos da eleiç:ão 
par:1 um deputado â assembléa o-eral pelo 
2> distr:cto. Eu, Felippc Alves Barreto. se-

. ; ' , . 
presidente. -Fel ippe A.l ves B a;·1·eto. -.:lman
d io .Jose !.[e neles.- Jotio José elo Reis.- Gc
ralclo Jose elos Reis. 

Cúpia-.- Aos primeit·os di:\s do mez de De
z~mbro do anno do nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Chri,;;to de 1884, no e<lificio desi· 
gnado pelo presidente da provincia para as elei
ções, toado sido chamados os eleitot·es votar::.m 
e assigaram o presente livro,sondo o numero de 
oito delles. E par:~ constM· lavrei este te1·mo em 
que a:;s:ignaram o presidente e m:1is membros 
da mesa. E~ eu, Fclippe .Alves Ba.rreto, secre
tario da mesa, o oscre,•i.- Josê Antonio Pi-
11hei1·o, presidente.- Felippe Alves Ban·eto. 
-Jai'lo José dog Rei,~.- (;eralclo .José dos 
Reis.- Jlmandio Jos·3 J.l[ cnrl es. 

N. -1:?5- 1885 

O 2° districto do Piauhy comprehende as 12 
se~uint'-~S .Pa.rochia.s: - Parnahyba, Bt1rity. 
Batalha, L1vrn:mento, Campo nfaior. Conceição, 
de Bart·as, P1racuruca. Pedro li, Peripery, 
Amarraçi!o. 1\1$\t•vão e União 

:\ jnnm arur:1.dora. reunid:.t 20 de 0C7. ' m-
bro no lt'g:~ r desig-nado pot· lei, C<')mpostn. de -11 
vr0s~d0nte~ ~le mesa.s ~lei.torac~ , sob 2. presi.,. 
dent~lo do JtUZ <1e dn·eüo mtcrino, no impcdi
wento do juiz eilcctivo, sommando os voJtos Je 
10authenticas, com es.cln~ão da do União po:: 

Y. r. ;-5 

( ,) em soparac o. 
Em vista do qual reconhecendo ella h~ver 0 

Dr. Basson alca.nçado a maioria absoluta dos vo-
os apura os, reso veu· :s:p i1·- lv · 

doputado eleito pelo 2° distrieto. 
Releva observar que a maiorin. da junta. re

solveu não aceitar as certidões das eleíçõc;: de 
Pedro II e de União, que ih! foram oiferecidas 
~o r um ~esario, a.fim. de por elbs proceder-110 
a apu:.oaçao get';1l, dchberação esia que pl'o\'o
cou protesto de quatt·o mesarios e coritt•ap .. - .. 
testo dos de!llais membl'OS da junta. · 
. A colllmissão tendo examirwdl) attcr: ~'!mente 

enten~eu, J)Or u~a_nimiclade ::o Yotos. q 11e taes 
protes.os e ·argutço:~s refut~.Jos C~Lb:dm~>nte nos 
cont1·aprotestos e pelo-~ do~umentos olferecido• 
torni1.rn ·se ms11 s1stentes para. o e etto e m
validar as eleições Jas referida~ parol!hias. 
• q~anto, ~?rétn, :i. ~leir,~ão dn. p·1rochia da 

Um ao, ::>.rgUtda ·le nulhdado por tr:r sido a mesa 
eleitoral org:mizada. por um:L lista remettida 
pda camarn. municipal, da qual foi eliminado 
o :)li juiz de paz por motivo de incomoatibili
dn.de com o cargo de supplente de juiz munici
pal, re.sult~\n~o pn.ssar o 4° juiz de paz para. 3'\ 
e o 1° 1mmed1<1 t0 par!). 4° jui% de paz, e vindo, 
pot· I!DP.e 1m~n o. ~ga o -. · ju~z e paz que 
substltum o v0 elln11nado, a funcciOnar o i o im-
~edia.to c~mo 4° jui: de .paz. 

0 
c.o~vocado P'lra. 

:3o na ordmn dP. substitui~ão, devidin-s; a com
missão, opi~a~do quatrÓ membros, pela vali
dade da eletÇ<tO, por entenderem que compe
tentes sã•) as camara.s rnunicipaes para alterar 
ou re?rganit.ar a. lista dos juizes de paz, sem 
toda na, reconhecerem a incompatibilidade que 
provocou o acto da camara; e cinco outros 
n1cmbros vota.ra.m pela nullidadc por entende-. 
rem não só, .porque não prevalece, em face da 
vigente lei Bleit.oral, a incompatil~ilidade. 
em que ss estnbou a .c~mara municip::tl 
p~ra alterar o quat!ro dos .Jmzes de -paz, como 
amda, ?Orque a le1 de 9 dr>. Janeiro de i881 
revogando_ em materi;\ eleitoral toda. a len-is: 
i3.ção. a.ntei"ior, não' ~mtoriza alteração no qu:dro 
do;, .Jmze;:;_ di) paz. e para os caso~ de ausencia 

dos juizes de paz. como da dos jmmedi<t.tos es ta
belece o mechn.nismo da suu;:tituição (arts. i5, 
n. -1 e 98 § 2 e 3 do regnlamento que baixou 
com a mesma lei). 

E' a commissão, po1s, de parf3cer: 
1.0 Que seja <;ontado? voto tomado em sepa

rado m~ pal'oChla de P1rac\:runa-por ter o ti
tulo do eleitor nota de transfer· ·ncia 1):1\'3. outr3. 
parochin.. · -

2/> Que seja igualmente contado o voto to-· 
mado em 15eparado nt~~ pa!'ochia do Poripcry, 
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de um eleitor eliminado na revisão de 1884 e 
transferido para outra p:u·ocllia. 

3.'' Que n:w seja contado o voto, tomado em 
separado na paroch.i:l. de Pedro li, de um 
eleitor que votou com certidão de alistamento. 

4.o Que, igualmente não seja .cont'l.dO o v_ot..:', 

de B:1.rras, do presidente d:1 mesa 
qüe votou sem titulo. 

.. o ."a ·-1 

organização da res-por falta substancial na 
pectiva mesa eleitoral. 

6.0 Que seja.m approvadas todas as outras 
elei~ões do 2° districto. 

7." Que seja considerado 0leito e proclamado 
deputado o Dr. Simplicio _Coelho de Rezende. 

Sala da 1a commissão, 19 de 1Ylaio .ie 1885. 
-Joaquim, Ped)·o, com voto em sepat·ado. -
JI. A.lve$ de :4.;·c~ujo ·-:Franhli;: Do~·ia~ com 

em separado.-Jiac-Do~ceU, vencido quanto á 
5:l. t:Onclusão.- Gonçalves Feh·eirr.t, vencido 

uanto a 5:l. conClusão.-J.Pom;,·u, vencido. 
-Alvaro cu;~~n!w, venci o a l."espe!tO a ;:,:~. 
conclusão. 

Divergem os abaixo assignados da coHclu;.;ão 
fin:ll do pare:er da maioria da. commissão. por
quanto. tendo prevalecido, pelo \'O to da ma. ioria. 
a nu !lida lo da. pa.rochia da U aião, ficaram os 
candidatos com a seguinte vota~ão: 

D 1·. Sim plicio C. de Re1. ende . . . . 45:3 
Dr. José Ba~son ...... . . :...... 42.=5 
Dr. J3.yn1e Rosa . . . ............ 1 

Ora, havendo conc11'rido ã eleição, em todo 
o districto, 969 eleitores, cuja maioria absoluta 
· - 1 r é .::nhum d i a ~ · -
can~ou votação, na fórma dos art:::. -18 § 2o da 
lei de 9 de Janeiro de 1881 e 178 do regula
mrnto que baixou com a mes111a lei, para ficar 
eleito em 1° escrutinio; doutrina esta ainda ul
timamente firmada pOI' are,.to desta Camara na 
eleição do 1° dist1•icto do Pari , onde, unnul
hda s. parochia do Cond~ , man !ou-se contar os 
votos de todos os eleitores que concorreram :i 
eleição, para o computo da maioria, e resul
tando ficar, desta sorte, o candidato mais vo
tado sem a maioria legal para ser eleito em 1 o 
escrutínio, mandou-se proceder na fórma do 
al't. 20 da lei de 9 de Janeiro de 1881. 

E sendo, em tudo, identicos os casos do 1 o 
Jistricto do Pari o 2° do Piauhy, propomos: -

Que s.e mande, na fórma do. art. 20 da já. 
- . 

tricto do Piauhy. 

Sala da. 1 a. commissão, i9 de J\Iaio de 1885. 
-Joaquirn Pedro Soa,·es. - J ú:íd Jlarianno. 
- Via;ma V a.: .-Franhlii'l, Doi'ia. 

0 Sn. . PRESIDE~TF. dá !Jara o dia 25 de l\Iaio 
a seg11int~ ordem do dia : 

Vohção dos pareceres n. 118 (12° disLricto do 
Rio de Janeiro) ; ri. 12~1 (Go do Ccal'á.) (~ 124 
(:3o de Perna! ilbuco). · 

Eleição das comtnisEões. 

ia discussão do projecto n. i A de 1885, sobre 
elemento servil. 

A ·s 2 1/2 horas, interpellação do Sr. An
drade Figueira ao Sr. ministro de estran
geil"OS. 

relativo á eleição do 4'l districto do Ceará. 

• 

DOCU:.\IENTOS QUE ACO:'>IPANlLUr O PARECER N. 125, 
RELA.TIVOS J~ ELEIÇÃO DO 2'J DISTII.lCTO DA PR.O
YI!\:CIA DO PI.AUHY 

Augustos e dignissimos 
da nação. 

O Dr. Simplicio _Co~lho . \) . - . 

.. 
Srs. repre&entantes 

de Rezende, eleito . . . 
auh.y, como prova com o diploma, que illegal
mente foi ex pe.!ido e d 10ve ser apres~ntado a 
essa auo-usta camara. Jelo Sr . Dr. Jose Basson 
de l\Iiranda O•orio, vem protest:lr. com o ev1 o 

: resoeiw. contra. a indusão do mesmo do11tor na 
li.~tà. dos diplo.ua~los e pede q~e esta ~cja re~c-

lI ~ 1 

leg:1es: ne~tes termo;:;.-t: . R. l\1. -Rio de Ja
neiro. 11 de Fevereiro de 1885.-0 precurador, 
Dl'. A.ntunio Coelho Rod~·igues. 

lllllls. c: Exms. Srs. membros da 1a comrnis
siio de inquerito . -Tendo, por meu bastante 
proc~t·ador o E:x:m. Sr. Dr. Antonio Coelho 

dora do 2" districto do Piauhy, a 20 de De
zeLUbro ultimo, venho dar a V. Ex. as razões 
que motivaram .o meu protesto. 

Excellentissimos senhores. segnndo · a dispo
sição do § 2" do art. 1s tia lei n. 3U29 de 9 de 
Janeiro de 1881 e :1rt. 178 do re~ulamento que 
baixou com o decreto n. 821:3 de 1:3 de Ago~to 
do mesmo anno, não é conside1·a.do eleito depu
tado á Assembléa Geral o cidadão que não re .... 
unir a. maioria absoluta dos votos dos eleitores, 
que concorreram :i eleição. 

Por outro lado : n:L aput·ação, as juntas apu
ra !oras limitatu-,se a somuiar votos, e~pe
dindo diploma ao eidadão que obtivet· maioria 
absoluta dos m~smos ; arts . 177, 178 e 185 do 

cNão assiste ás juntas aparadora.:: o direito de 
supprimir votos ou .emittir juizo úcerca do 
merecimento da.s reclamações e protestos, que 
porventura lhes forem presentes, como ó ex
presso nos arts. 161 e 177 do citado regula
mento e .no decreto n. 8308 de 17 de Novembro, 
tambem de 1881. 

Consignadas nas linh~s supra as :disposições 
claríssimas das leis que -regem a materia con
testada, passo a demonstrar que o diploma ex
pedido ao Sr. Dr. José Basson, a ~O de De-
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zembro pro::ti.mo passado, pert~nce-me de di
reito ; porquanto, competindo com S. Ex. nn 
eleição geral do 1'' do "Üa.do mez de Dezembro, 
obtive a maioria absoluta. do;:. votos dos el('itores 
que n(~c~ uelle districto concorreram à eleição . . :-- ' ... 
desde que VV. EE:x. se dignareu1 tle sommar 
os votos do~ 12 collegios do 2' districto eleito
ral do Piauh , ~.:las authenticas não viciadas 
que evem ex1stlr na secretar1a da os 
Sl."s. Deputados, 

E:s::cluidas as authenticas de Pedro li e 
União, o diploma. do Dr. Bas~on, considerou-o 
eleito por sete votos. Incluídos na somma os 
votos dos dous indicados collegios, teremos o 
seguinte resultado : 

Collegios a.purn.dos 

Dr. Basson ....•... :389 votos 
Dr. Rezende ..... . 382 votos 

Dr. Basson ........ 28 
Dr. Rezêride ....• - 60 
Dr. osa .....•• vo o 

Collegio Pedro Il: 

Dr. Basson .......• .... -
.)/ 

Dr. Rezende ...... 72 

Tot:.l da votação... 454, 514 i 
Differença a roell favor de 60 votos de maio

ria. 

apuradora da cidade da Parnnbyba para. expe
dir a S. E:x. o dite) diploma. Esst~ docume.a.to 
:1Ut:hentic~O turna. c)lllt" JSilll, palpavel e inccm
CUSSa a procenencia dr~ minha contesta(:ão, por
que delle consta •. sem contra,licçào de ~m só 
dos membros da .Jttnta. apttr~dnra. qne fu1 eu o 
candi.lato que na eloição cnntrovertida •Jbteve 
mainria absoluta de votos. E' ainda c,;:sc docn
ruento que ft•;tnC:tmente dP,~uncia a fr.n.ud~. 
de ante-mão prepa:·ada e reahzad:L com mcrt
vel uud;lcia ela oc ::: ulta<~:Io. da authentie!\ do 
Pedro li e da subtracç:i:;J dG uma folha. ch d:t 
União, justamrmte aqt1ella que. con;:ignav;l. os 
nomes do;,; candidados c o numero da. respectiva 
votnção. 

Este 2o crime foi <YJni.mcttido pel~s bacha1·eis 
nmtno e ouzn r ar ms e l't\ s 

de A:1drad·~. o 1" jui1. de di:·eito e o 2 ' juiz 
municip::d da coma.rc?. e tf'rmo da P.trnahyba. 
O bacàat"el Botelho executou •·.om esl~rupuLsa 
fi.delid:vle os pb.nos dcJ 1 '. qne arloeceu a. prop:)
si to na. v r> sp • ra d!l. :1.pu ri\(;:lo ( !) levando p ara. o 
paço municirml a. cópia da :~.ct~ da junta. :l.pa~:l.· 
tlora, d:mdo já o meu contendor como . cleH•> 
com a maiori~\ (le 7 votos. circumstancia que 
torna clarissimo o plano previa.m·~ute a~sent.n.
do de . confet·ir-s·.:), JH~~· fhs ou pt~l· ne{<rS, di
ploma ao Dr: Jo,;Ó Bas~on, con: pleno COJ?-heci
niento do cnme de VIolação da authenttca da 

União . e dn. suppressão da folhá essencial á 
apuração! 

A' inteireza de caracter e sentimentos de jus-".-" 
tiça de VV. EEx. e da cam:lra deixo a apre
c~ação des~e. facto que diz muito da nossa pro-

' mentos sob ns 1 e 2, para que de conformidade 
com a disposi~ã.o do art. 176, § 2" do regu1a
mento eleitoral suppL"issem as autheuticas su
midas : mas até mesmo este recurso legal fa
lhon ante a prepotencia. e arbítrio da gente do 
mea competidor, que tinha de enviar-lhe um 
bilhete de ingresso, custasse o que custasse ! 

O meu estado morbido não permitte-me dar 
à esta parte da minha exposição de motivos 
mats argo esenvo vimen o ; mas em sa is
fa.çã.o a evasiva do presidente da mesa eleitoral 
de Pedro li, devo ainda informar a VV. E Ex-- . . 
Pedro li para a. cidade da Parnahyba, ficando 
aquelh villa desta cidade em distancia maiot• 
de 50 leO'uas. 

Os pontos communicados por linhas de esta
fetas s::to-Pedro H, Therezina e Parnahyba, 
forma-ndo um angulo, succelendo por isso que 
pelo correio não póde ir corr~spondencia al
gum:• de PeJro U á. Parnahyba sem passar por 
Thereún::~. (base do angulo) e vice-versa. No 
entretanto, conforme o diploma do meu con
tendor~ o juiz de paz r1e Pedro li, Antonio José 
Vidal de N'l greirC~s, enviou as authenticas da . - .. 
reio, inclusive a da presidenci:t. da. província 
que n. 27 de Dezembro não era cheg:J.da ::i. cn

ital, documento sub n. 3, onde ehegou a 2\:> 
remett1 a pe a ag r:•nc1a a ;:~rna y a a ...,,) e 
Dezembro e por· via particular(!!!) documentos
sob ns. 4 e 5. 

O c!ocum0nto sol> n. 5 é o proprio enveloppe 
•t ur~ continl1a a authentica de Pedro IL dirigida. 
á !'l"úsiilencia . da provincia, no qua_l s '! acha 
o CMÍillbo dn. · ng~~ncia do co1·reio da cidn.rle da. 
Parnahyba imt'rcs;;o no indicado dia. 23 de 
D-~zembro. 

A::;~im temos quG a 20 declarava o juiz de 
pnr. Negreiros ter rr>mettido aos respectivos 
dest.inn.k'\rios pelo cor1·eio daqu~lla vilht as tres 
~nt.henticas: e tres dias depois llma de~:;as au
t.hent1c~\s. a do goven1o da pnwin.~"ia, fora 
lançada na mala da Pa.rnahyb~. ontie não appa
rec .. u _n.quelb. que elle tinha rest.ricta. obrig<tção 

p 
Por que via foi t()r na Parnahy~:~. a authen

ti f'n. do g-ovet·no ífUe de P·~dro .. ll de·da ter se
gnU' directamente para There?.ina ~ 

:\inda. não <! tudo : 
No r·;fel'ido dia.: 2:3 ou no!:l suhescqucntes. 

urna pret::1. velha da. Parnahyba. conhecida por 
V i c tm.(: ia pi-,·onta, apr:·sentou-se ao juiz · Bo
telho com a authentica que a me~:~. eleitoral de 
Pedro ll enviara ao presidente da. junta apura-

. dora. crlizendo que lh·a mandaram do cor-
reio. f;· 
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9 jui1. testemunhou o caso, dando "á. est_a 
nova comedia o devido curso. segundo aallt, 
infor-mararu-me pessoas fideJignus. 

:M:~s, parece-me estar :1 ouvir o meu conteu
dor all:gat· que o agente do correi~ da Parna-

• 

Firmino :Martins. 
Porém c agente da Parnahyba constitue-" cx

cepção, porquE', sendo mui v0lho c estando 
quasi· cégo, é substituído em todo o se~viço pu
blico por pessoa de inteira confianca do meu 
contendor, que, sob respons~bilidade . ttlhúa, 
servirá melhor a cau~a dos amigos. 

Verificada por simples opera~.ão arithme
tica e pelo historico da apuração da eleiç:io do 
_ ii' de a i e;,. i a e o 1p oma < o r. r. 
José Basson que, nos termos tias leis vig:mtes, 
l,)ertence~~mc. deYo pr<;venil' qu~ a 1!-ullidade do 

~ ' 
quanto a nullidade do diploma importa o da 
eleição~ nos terRlos do art. 18G (2a. parte) do 
re""ubm(lnto ~leitora!. c uando o cidadão dinlo-
m~do, tendo obtido maioria :lbsolutn :<le votos. 
ficou em minoria pela snb~equente annullação 
de uma. ou mais eleições. A questão ventilada. 
àescança em hypothese diversa. visto como a 
annullação do diploma do n~eu contendor não 
depende da annulbçfio d·~ eleição alg-uma, que o 
colloque em segundo p1:mo na ordern da vota
ção, da. qual elle jámais sahiu. 

Para que melhor comprehendida Sl}ja esta . :- . 
> • 

os meus documentos. ~rjct pr:.blicacb. a act:t in
tegral da apura~~ão da eleição do 2° districto de 
minha rovincia. 

Passo agora a fazer uma ligeira. analyse do 
processo eleitoral em todo: o àistricto como sou 
obrig-ado pelo art. 7'', § 2o do re~·ulamento da 
casa, mesmo porque não sei si me ~cl'á per
meLtido replicar. 

Collegio da cnião.- Kesle c:)liegio. onde 
obtive grande maioria de votos. o chefe iibera.l 
fl3z apresentar á mesa um protesto contra a vali~ 
dade Ja. eleição, p01·qu0. di:t o protesto, come
çaram os tr<~.b:.dhos eleitoraes ás 10 horas da 
manhã: e não 3s 9, como manda :L lei. 

Vôm VV. EEx. que sómcntc a ~uscncia. de 
moti,·os sórios deu log-ar à futiliJade de seme
lhante allegação. con.;"indo desde já declarar que 
n::~. villa da Unifio não ba. regulador publico. 

.. .. pec i n. 
neta demonsfra a fal<;1dado da allcg-ação e o 
mesmo fazem os documentos.de ns. G e 7. 

Mas, concedendo-se por hypolh0se que a 
r.lcição começasse depois das 9 hor:ls, pergnn
ta-sc : llma tal ialta ó substancin11 

Não •. c_ertamente _; a menos que haja fraude 
ou pt·eJmzo a terce1ro. 

A lei devia, como o fez, designar a hora ·em 
oue os trabalhos teri:nn corneeo. m~s dalü não· 
se ~segue que a lguns minuto~ mais constituam 
nullidadc: ·~ 

A p~evalecer a trica. dos 1)rotestantes d3. 
U niãü, "não haveria eleição e :i: treme uc :nul-
1idade. · 

No alludido collegio da União o eltÚLOI' Se
verino .José Ferreira inadvertidament~ deixou 

registro da votação. 
Quando deu pelo engano já o não póde re

m diar 

O documento n. 8 prov<t que o seu voto nie 
seria dado : ma.s, si o meu contendor disser 
que a. clle pertencia, pôde ser-lhe abonado, de
duzindo-se um dos.60 de minha maioria. 

O f::1.cto do eleitor deixar de votar por engano 
n;;:o c caso do nullidade. 

Quando mesmo tivesse sido ell·~ induzido em 
erro l,)or terceiro ou repellido das urnas pela 
mesa, esta circumstancia :mnullaria <t eleição 

o co <~g10 e c o 1s r1cto, m um o o seu voto 
decisivamente no resultado desta; art. 217 n. 1 
do regulamrmto citado. 

. 
O tenente Chaves~ que é um dos chefes con

sen·ndores da. localidade, requereu Ciim muita 
antecrdencia segunda via do se11 titulo ao Sr. 
Dr. Cyrillo :i\Iotta, juiz de direi to interino da 
comarca, sobr:nho do Dr. José Basson, e, como 
é de crDr, ·um d.o"' seus mais dedicados parti
distas. 

Dominado por este motivo, :ficou-se com a pe
tição do t nente Chaves até ao dia ::W de Novem-
)ro, tluan o a restltmu sem espac o. 

O tenente Chaves, em f,~ca do criminoso ar
bitL"io do juiz de direito, chamado a votar, nar- : 
rou a mesa o occox-r1 o, ex:Iu m o niio só a pc
tição sem despacho, como certidão do seu alis
tamento elciloral f 0i to em 1881. · 

A maioria d~• mesa clelibet·ou que o eleitor 
votr.sse em separado ; porém, por iuaJvm·teuci•t 
um dos mesarios fel-o introduzir o voto n:~ 
urna-. 

O cont.ra-protcsto da maioria da. mec;a, ap
pcnso à acta da eleição, deve tndo explicar. 

O voto elo ~cnentc Chaves está comprehe:tdido 
na disposição do art. 217. n. 1 ·',.i :i citado; o 
confot·me os precedentes da cama1·a devo ape
n~.s :;;c1· deduzido dos 60 di tos., 

Em Pedro II de\·c ser descontado ao meu con
tendor- o voto do eleitor Prudcncio ch Silvn. 

asso;;;, qnc :. m em v ou . sem i a o, mas em 
separado, conforme \·ê-se · da a c ta respectiva. 

Em J>iracnruca pl'otestaram~ }:)Orque um elci~ 
Lo r quo luwi:t pedido guia de mudança de do
micilio, votara, não se lembrando os protcs;; 
tantes que a eleição foi feita pelo alistamento 
de 1883, ex vi do dispo:;to no art. 236 do regu
lamento eleitoraL 

O governo .ii resolveu à(:crc~L de caso iuen
Lico. 

A isto accr~sce que tal voto fôra tomado em 
separado. 
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VorifiquGmos agora as irregularidades exis- 1 do mcz de Dezembro do anno de mil oito centos 
tentes nos col1~~íos eleitcrars em que o meu 1 oitenta e quatro n'esta. villa de Pedro Seguo.do~ 
cont3ndor obteve maioria relativa de votos. 1 da provinci::;. de Pi::why, no paço da Camara 

Collegio do Ltvramento.- N0 ste coll~-gr;~-=]\Itmicip_al pelas nove horas àa. manhã reun_i· 
com•)onJo-se a mesn. de liberaes sómente. 0 r:nu-~e c~ memb_ro;; da _mesa eleitoral do _r·~fer~-

t • , do collerrw aban:.0 <1ss1o-nado sob a restdencla 

.. 
}H'ovincia, provando-se á saciedade a fraude 
do chef~ liberal. - _ 

O voto dq capitão José Sampaio Castcllo
Branco, deve ser contado para mim. 

. Si a subtracção de voto annnl!a elc~ição, a do 
Livramento r:stá. plenam·mte ·nulla .. 

Collegio de PPriperi.- Neste collegio os fis
cacs elcitora0s fm·am nomeados na occasião em 

; 

art :·15, § 10 (par~e :3:L) dttlei ~. 3029 e art. 
§ 1" elo regulamento citu.do. 

' s 
para as funÇões da mesma destinada, declarou 
o senhor presidente qu~ ia procede r.-se i eleição 
de um deputa"do ã, Assembléa Geral e que cado. 
eleitor sô podia votar em um nome por escru> 
tinio secreto em cedu1a fechada por todos os 
lados, :'em signal exterio-r além do rotulo, de
sign:-Jndo o m•·sario C:•et:mo José Costa para 
servir de s~c.retario, o mesario João Sotero dos 
Santo;; para fa.z ··r a chamada, aque logo se deu .. ..~ .. . . . 

' recinto á m~ Jida que eram chamados, o;; quaes, 
depois de <>xb.ibirem o competente titulo,lança
vttm suas CPduias na urna, c as!iiignavão o livro 
do registro da votaç~ão da collegio e retiravam-

Collegio da. Parnahyba.- Neste coll0.gio os 
eleitores liberaes escril_)turaram suas cedulas 
em papel pautado, ~endo a. dr.speito do rwo- s~o~eleitores tenente coronel Francisco àe 
testo de mtlitos. cl·~itoras, esses votos apurados 1 ~ .., • • . • • p · B. _ 
em conunum. nol:~.ndo-se àestn. a.rte 0 disposto S~.le;) l/ordeno: o maJor Antomo ercu; r:m, 
nos arts. 142 0 1--1::7 s :Jo elo rerrula.mento por ~~to. ,r1rote:sl:l.ram contra o voto do el'J!.cr ~ose 
vezes citado. ' :s " I ~ucnaes tla Ii.ot:ha Ch~ves, •. 1ue v~tot: sem tnu-

- . . 10, tendo contrapt·otnstado a ma10-::ta da mesa, 
E::;ta postergaçao d<1. le1, reahzada apezar de cujo protesto o contra. protestos devem ser 

pro:te~los e reclarlla~~ões, sim, d1wn. a.nnullar a appen:::os i co1. ~'l da act~ que vai rem.ettida :i 
elelça.o da P:lrnahyba, caso se uc1ra. )roceder Camara dos S , De utados. O eleitor Pru-
com esus;~. o e r•snecessario ngor. dencio da Silva ~-·:s.ssos votou sem ti tu lo, porem 

No mencionado colleo-io brm como no do. crn separado, r~::cC~.indo seu voto nb candidato 
Amarração, os nmigos do ~eu contendor fize- Dr. .Basson. Concluido o recebimento d.<s 
ram votar guardas da alfandega, qu:mdo os· ceaulas~ for~m estns contadas e emmas
arts. 4 e 5 do citado regul~mento os excluem sadas, produsmd~ todas o numero de cen~o 
de votar. e nove. lmmedtatamente o senhor presl-

. . , dente mandou 1av1·a.r no livro do registro 
. T~nho lrge1ra 0 1r:almente. apontado a~ fa~tas das assio-natunts dos eleitores e teno.o de 

,. c 111~es encon t_r,~~as na el~lÇé~O ~o !?,o. dtstrtcto oncerJ•am;~nto das mes!ls, annunciando quo 
de mu;ha pronn~1a. pot· onde fm r.•l;nLo ~lcpu- a mesa. ia pt·o·~e let· á aD 11r::.ção das cedub:s 
fado a A~seD?blo(t Gt~_r:al com u. ma10r hs_m·a., reccbida.s f! des~gnou 0 ·mesario Rubent par~~ 
Jasl~w1o a sunplc;; l~1~ur~ das_ actas e a m!nha kr, 1,m sun pr,~senc;.a, cad<L uma da-; cndubs. 
qu:thdad~ ~le oppos.lctc:msta ·prtra conchtH·-se . encarrcó·ando ~ws outros mcs·arios de escreve-
c uc a ele1 ·ao ·o • · o- . • l ~ · 
n_uinn. ex:prPssão da verdade. desde que pron;n- que c:da ut~ obtivesse ;ar algarismos succc:-;
Clou-se a ftvor de gnem não podia exercer a sívos d:J. nunwr~l~.ão natur<i l~ .· sendo as cc
compressão e nem utilisar ~t ft·audc. dulas tiradas dn. urna cada umo. de sua vez, 

Da inteireza de meus juizes espero scr0 no e cujo resnltado era publicarlo em vóz alt~ • 
ealmo o mnu reconhecimento. · Terminada. a apuração. publjcaram-se em vo~ 

alt:J. os nomes dos votados 0 o numero de votos 
Corte, 9 de :Março de 1885. - Sim.zJlicio d c oclho de Rc:,(:nr.lc. . gu? cbtivera

1
mdparaD dep~~ado1~,. dane o

1
ho sde: 

Doc. n~ 1 -Certidão, - Joaquim Graciano 
- :1. \.OC 1a, a ~'' w.o nu ·.r co 1ntenno 

destt. villa -e coma.rc:L de Pedro Segundo .:o 
Piauhv, por nomea~ão legal etc. ' 

gu1nte resn ta o : r. titmp 1c10 oc o •;; 
H.czendc, advogado, residente na cidade de 
...... · · .... · ~ · e Dr Josó Bas!õ;on 

•' I 't -.1 .._ ' t • 

de Miranda Osorio, advogado na. cidade da. 
Pn.rnahyba: :36 votos e 1 em separado. 

a. I ida a anura .ão dos votos mn.ndou o 
• 1 co e ou c a rqquenmenlo ver a - o- Sr presidente publicar ·0 resultado d~ ?le1ção 

capltã.o Jacob Rodrignés de Sot~za Uchõa~ que por cditál na porta da Camara l\1unrctpal, e 
a a?ta dos trabalhos da mesa eleitoral d'estc col- men~.:ionar 0 nome dos eleitores que não com
l_cg!O, r,rocedida. ~1ontem,primciro~de Dezembro, pareceram á clt:!Í~ilo, e são os sc:guintes, feita 
e da fot·ma scgu1nte : a chamada pela revi~ão do anno passado ! 

Acta dos trabalhos da me~a do colle~io clei- ~ Dr; Arisr.ides Augusto Milton, Raymundo Eu- . 
toral da Parochia de Nossa Sonhora da~Concei- t lalio CU11ha Mcirr.lles, José de Lyra l:Jchóa, 
~.;i:o de Pe~1·o Segun~o pnrn. a eleição . àe u~ Tliomaz, _.A.lv~s Ferreira~ Vicent? Lo.pes .Sobri
dcputado a Asscmblea Geral. No prime1ro d1a. nho, ~ose Eltas de Macedo, Jose Joaqutm de 
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Souza, .Toão Evangelista Vieira de Andrade, 
-.rosé da SilYa Passos, Vic•nte Pcreit·a úr:tn
d~o, Sah•:1dor Rodrig.tes de Souz:1 UclJÕl, :Ma
noel Ra.ndeira da. Sih·a, Clemt:!nte de Cas
tro Naza.retil Sobrinho, ~-Ia.chias Per-:>.ira de 
Sami?aio e Antonio Se:eri~o ;la. Silva. Em 

b ' ' • ~.. ~ 

pois àe assignada a pr8~;ente acta pelos mem-
bros da mesa e pelos :fiscaes do.~ candidatos c 
el0itores ue o uizessem, fosse a me,-ma tran-
cripta no livt·o de notas, do tabel ião Graciano 
Mendes, e se extrahissem della :3 cópias e ou. 
tras tantas das assignat11ra.s dos eleitores no 
livro em que se inscrnYeram:, e br~m as;;;iro da 
acta da installação da mesa, a;; quae::; todas, 
depois de assigna.Jas pelos memb1·os da. mesma 
e concerLn.das pelo tabellião Graciano l\fendcs, 
tivessem o conveniente àesLino. E, para con
star, depois de in u tilisadas as ceJubs. la
vrou-se a. pre;.:ente act.a, em que assignam 
to os os n:ies::\rlOs c sr.aes los can r atos. 
Eu. Caetano ·José Co~>ta. s8cretario do colle
gio, que o cscrevi.-Antonio .Te sé Vid~l de Ne-

• • I .. 

o • .. . • 
gos Rubem de Souza. Uchõa.-M. Antonio Pe
dt·o de Sonza.-M. João Sotero dos Santos.-M. 
Antonio Per:~ira Brandã .-F .. Tu. ' '"' :1 ·"' 
de Souza Uchóa. F. Era o quo se continha- no 
re~pectivo livro das actas cüeitOl":tes ·l~sta pal'o
chia.. Pedro Segundo. 1" d.~ Dezembro de 
188-1.-Eu, .Joa 1uim Gl'aeiano l\1onch,; da Ro
cha, tab~llião publicCI interino, a transcreá e , 
cenc~rtei, do que dou fé e a.ssi gno, depois da 
mesa..-Ant(mio .José ViJal de Ncg-teÍ!'O~.-P. 
C::~ etano .losé Co..:ta. -S. ~)omíngo~ Rubem de 
St!UZa üchôa.-I\1 . .1o;1r> Sotero dos Santos.
M. Antonio Ped1·o d·~ Sollz:i. )L - (I tabelliã:o 
publico • .foorp~i tit G;•fln~•' il 11 .\1.,··;-ul •. ·:; do. RIJc/W. 
N~dr.~. maL" S!\ ··ont·.inh:\ couf 1\'lar:ão ú pt·•.•sente 
certidii1~ p:~.1ida. e . ~w proprio l! vr·o de notas 

. L• . , •• w " nr ctn 1ueu 

da Camara Munici:•al, designad!l. pela présf-
<lencia d<l prov-incin. para. ahi proced.~r-sa.i. 
eleição,á~ i 1 ho:·as Ja. manhã, pro,;ente ·o juiz de 
paz mais votado ca~)i.tão Clemen~o de Souza 
Fo1·te.;, como pl'i:~idente, o 2 ·juiz de paz ca
pitão Benedicto Jo~~ :do Rego, e o 4° juiz de - - . 

J " • ~ 

sendo 1l) immediMo,pas~<;OU ao legar de 4° juÍz de 
paz, e, como ta.l, jur::~.mentado pela Camara .Mu
nici al destn. villa. em conse uenci~~ da elimi-
nação pela mesma Camara. Jo :)o juiz d~ paz ca
piti'io Luiz de Souza. Fortes, que foi nomeado, 
aeceitou e e\:er•!eu o cargo de 2° su pplente do 
juiz~ cmunicipal deste termo, o qu-al f.,i con\·o
cado e-m falta do :)o jui~ de paz capitão Mal'iano 
For-tes Castello Brant~o. por haver este partici.:. 
P"ldo r!m oificio de hoje não poder comparec~r 
par-a a organisa<;ào da meza, ··~m conse4uene1a 
de se a.ch:w doenre, o 1° itnme lia.to alfei·cs Cy-
1·ino Nunes Soares e1n substitui ão <~.O tenente 
Al'ão Alve~ _.de Lobão V eras que passou p:wa o 
'1'1 juiz de paz,e o 2° immediato tenente LiiJ ercio 
l\!a.chado Vir>ira Violcte. pr~l mr~sma raz:'io de . . . 

ter-lhe apparecido um peq'ueno cncommodo 
que o inhibil! de comp<'H·ecer. o que d·w logar a. 
COllYOC:lr-se ao seu inunediato Ravnmndo X.a
viet• e Silva, que não compareceu ; . aprescm
taudo-se :is i1 horas o referido immedhto 
Lu percio 1\l:lchado Viei.r~t Violete declarando 
adHtr-s~ p1·ornpro para. os Lt·aballws, vi-to ter
lhe desapparecirlo rs mesmos incowmodos,1oma
ra. trl todos os re~pectiYos "'~SP.ntos, como lnem-
b ··: (a 1 a c u h· ·c·s· · 
da assemhléa, el0it•jJ•::.l que t•~m d•.! fuuccionar 
na. el-!i•;:i.(l oo um deputado :i. Assc :l;1)léa Geral 
Logishniva. lJtH' est ~ districto, q ne tflr:\. log~n· 
arnanna. na ·r)l'ID<l or cna.,.a pe o prest cnlo ua 
pl'cn<nei:•, tudo co1no dispõe o § 7°, n. 1 do 
ll.l't. 1::> d<1. lei n. 302;J, de 0 de.Taneíro d~ 1881, 
decbr·ando o presidente :1.char-se in,;;t:J.lada ~~ 
a t•,.:,:pectiv:t ruesa. 

Em act0 seguido comp::~.rcccu o el~itor tc
nente-coron31 Francisco B:tl'i)rJsn. F rrcir:t, c 
a1n·:·s. ent• ~tt :~ nomeaç:1o por cscripto e a::;si0n~\\h Doc. n. 2.- M:>.nocl Rib~iro Soares do Nas- pelo::; Glcitores Coriolano de Castro Lima. :\'Ia

cim~nto. 1" ta.bdlião do pnblico jr•dici:tle not- noel Thoron.;.: Fcm·eii·~ e n1anocl Ferreir::t. de 
tn.s, c~~ri v ?i o do ci vel. CI'Ím·~ e execuçõc!; d·!ste d J ' I 1 •· 1 ·· 

pol0r o cnrtc11·io. Pedl·o Segando, 2 do Dezeui
Llro de tSS-1. Eu, Joaquim Gtltciano ~Ienl,~s da 
Rocha, tabclli.ão p·:blico ntcrino. qnc a ~!;cre\•i 
e ::.ssig-no. indcpnndonte dr: B·'llo. por ser sm·
viço (1lcit0ral.- O t::t.lJr>!liãrJ publico int(jrino, 
.luarp~illL G,·rt .:Í•rtto .11 tmr( r.•s t./tt Bocha. 

'' " l\ . ,.. ~· ,.. Andra ~· p:u·a Jtsca . da pa;·te .(o ca.nült.ato · 
Lrmo, por ·-un. .ll :::.C~ .!Hla o lmpe ra.r.lor :l cpl . • r. Dr •. Jose Basson dr~ l\I U'.1. nd:~ ds:trlO, e o e 1m lo!· 
Deus guarde etc· . tenenr.e Ennes Ah·o;, de Lobão V éras tambem 

A'vista. do diroit.n qll~ me faculta os avizos d~ a.:~r ~s"nv.u nomen.r;ão por cscripto e ns,;;i:.:-ns.da 
2 de Setembro rle 18:33 e o de n. 447 de 28 de p~los c1eitore~ Ennes Al·.-e~ de Lobão Vár·as, 
Setemb1·o tie i8,)5. c attendendo :~o •1ue me fui Eliziario F.:m·eir3. "N'evcs e Estevão Foi't~s Ca;:;
req11eriuo ver mlrnente pelo capitão Benr•uict!l t:r·llo Branco, ara fi •cal o r [trt·\ do c: ndichto 
osc o ego, cert1 cu que t••wendo o li·n·o de Dr. Simplicio Co~lho de Rezende ; ~endo fiscal 

notas n •. $ de fl. R9 v. e 9:~, C'l~lcontr-ei com da prirn,.ira nomeação o Pl0itor co.pitii:o .Joi'io 
a trau;;crrpç:1o das actas requerida pelo rn0smo }lar··ins Vianna c o da segunda. o tP.ncnte .Tos(! 
capitão Bnneclicto .Josr> ,]o Rego, cujo t011r, Carv;•lho de Alm,...irla. Coriclnido o acto c 0r.g-a
'0Gi·bo ad Vel'bUíi/. é o seguinte : T!·an;;ci"ipçüo nizatia a mcs:l, pela m~meira acima dita, bvre! 
da .acta da .eleição para depuLados ~··raBs pro· a )Wesento netu. que vai assignad:1 p~lo fo Juiz 
ccd1du. no d1a fo de Dezembro de 18~4 . A acta de paz prcsid t•nte, c da roais m•!rnuros d :~ mt3.;;a 
da. org::mização da. ruPsa r~leitoral. Ao;.;. :~1) dias constil!Íída::Eu .. )osé So,:res da Silv-a, csct·ivão~ 
do mez úe NovetnUJ'rJ do anuo do na.scimento tLo quo }l cst.:t·evi .-Cie~t~elllr:. dt~ So,, ZH FfJi'ICs.
Nos.'lo Senhot• .Jesus Christo d,:l 187•1. 11esta v.illa /?,~ ,,~r.lir:liJ .J os r; do ReI f O. -.4.,·,7.rJ AI-1J!.!S tl~ 
d~ ~nião •. comarca ~e ~amp" ~iaiot·. da JWO- Luuli{J V c~·rt •· .-C!J1"ÜI.-IJ ';:(" totes S r,tve.". -Lu
VlOClá do P1at1hy~ 2'' d1str1cto ~~lcüoral, na ca~a lie1·cio 3Iacltado Vieil'a Tliolete . Eu, .J[anocl 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 30- PÃjgina 43 de 59 

Sessão en1 23 de 1\1aro de ·1885 

bro do !l:nno de 1!)84, ás 9 horns da manhã, no 
edificio da Camara M11nicipal desta. villa da 
União, presentes os cidadãós capitão Clemente 
de Souza Forte..:, juiz de paz mais votado, pre~ 
sidente.e os mesarios Benedicto José do Regõ; 
Arão Alves de Lobão Vt~ras, Cyrino Nunes 
Soar••s e Lup ·rcio Machado Vieira Violete, 

· tod9s reconh•~cidos e já constituidos nn mr.;::;a 
ele1toral, segundo a acta de sua installuç:1o, 

.. . .. . -
O" I· •• 

. . 
Tambem e5:ravum pr:·::;:entes o::: fiscaos João 
Mat•tins Vianna e José Carvalho. de Almeida. 
Ne,;;te a.ctatendo apparecitlo na assembléa eleito
ral o :3° juiz de paz capitão Ma1·i:mo Fortes 
Castello Branco, o presid1:0nte o convidou para 
tomar parte na mesa, ao que S:) negou o mesmo 
Mariano Fortes C~st"llo B.!:anco. dcclat·ando 
que os SPu;.; encommodo' niiolhe ·p,•rmittiam e 
que :.~~en::~s desse o seu voto se retirava, o quo 

o elnitor capitão Coriolano de Castro Liuw e 
ap;esentou o protesto ~1uo em lugar competente 
.V:i.l declarado. 0 em sen·uida :1 UICS;I COntra 1'0-

testou, sob os funda.wentos adianto d··cl:~rados. 
Pelo president·~ foi dito que se in. pruced .. r a 
eleição de um deputado á Assclllul éa Geral pot· 
est(~ destricto e depois de vcrifiendo que nada 
continha a respectiva urna. foi ella f,!cha.da. e 
devidamcnt(l collocadn. no ccutro da mesa. Ern 
eog·uida declat·ou o presid nttJ quo se ia pro
cedct• a chamada dos ~leitores pela lista geral 
dos ••loitot·es alistado:-: n.tó a t·evisão de 1883. em 
obedienciu ao art. 23rj ,'_!a pat·te dl) rogubmento 
n. s;20:3 e a cit·cula.l" n. 3.109 de 16 de Se
tembt·o ultimo, cujos eleitores na forma da lei 
de\•iam votar em um só nome em cedubs de
vidamen te fechada~. escriptas e1n papel branco 
ou anilado,não devendo t~·r e:;te signal,murca,ou 
numeração ~~ n m ser tt-anspnr~~nte. Designou 

r b::tm'ld· o e~urio rão Alves 
de Lobão Veras e para secretario o mesario 
Benedicto Jose do Rego e determinou que se pro
cedesse á chamada a0s eleitores ; sendo a vota
ção feit:l. de Mnf01•midade com a lei, e eftectuado 
o recebimento das é~dulas,mandou a mesa la
vrar um termo no qual ficou declarado o nu
mero dos eleitores e ins,_~riptos no respHc ti v o 
livro das a 'lsignaturas, o qual foi assignaào pe!o 
presidrmte e mesarios. Fez-se a contagem das 
cedulas e verificou-si'! o numero de 89,sendo que, 
conforme o livro da!'. assignaturas dos el··itores, 
concorreram :i esta 90, tendo : sido as cedulas 

ctivo, requereu à mesa 1)ermissão para votar 
tendo nesta occasião apresentado s:1a cedula, a 
qual tinha encontrado no bolço do paletó com 
que se acnavà vestido, o que foi indeferido 
pela mesa, por já estar íôra da hypohese pre
visra no art. 145 do regulamento n. 8213 de 13 
de AgosLo de 18tH. O pt·esidf.lnte repartiu com 
('S demais mesarios aslett.ras do alphabeto para 
escreverem os nom s dos votados e o numero 

minada. a leitura e a a ura ão 
das cedula~, fez·se a lista geral dos nomes so
bre os qu11es J'ecahiram os votos correspon
dentes a 8!) cedulas, que são: J?r. Siroplicio 

João do Hego Monteiro e Belisal'io :Martins 
Vianna. Em seguida, depois de lavrada a 
nre~ente acta ql:eimar;Jm-se as cedulas que 
foram al'ura as prom1sc oamen te e em. ass1m 
foram ext1·ahiJas tres cópias desta acta, da 
forma.ç:!o da mesa e das assignatura:"; dos elei
tores do livro especial, que, devidamente 
;usigundas (! conceJ·t:-.da!' pelo 1 <, tabellião. ca
pitão l\bnoel Ribeiro Soares do Nascimento, 
ord•·nou o pr('sidento que fossem remettidas 
uma ;·so prc:;;idente da pt•ovincia, outra ao prc
sidrmte da C:mwr:t dos deputados e a. terceira ao 
Dr. juiz de direito da com~rca da cidade da. 
Parnahyba, cabe,~a deste distt·icto eleitoral; 
estando u~sim findo o pt·oc(>sso eleirot·al ás duas 
horas e quinze minutos da tat·da. 

Em · a~to continuado mandou o presjdente 
transcrever o prot r·sto dos eleitores l?1·ancisco 
Sant"An na C:1stello Branco e Coriolano de Cas
tro Lima o úal foi rubricado Jela mesa, e o 
contra protesto da mesma e são dos teores se
guint'. s: -P;t·otes to-Na forma do art. 150 do 
dr'creto n . 8.213 de 1:3 de Agosto de 1881 vi
mos perante a mesa parochial desta freguezia 
protestat·, como de f~1cto p rotestaria temos, 
pela irregularidade que açaba de proceder~ 
mesa parochial, deixando de dar começo a 
seus trabalhos ás nove horas da manhã, con
fot:me preceitú:..s._ o :1rt 15 § 15 d':t lei 'n. 3.029 
de "9 de JaJwiro a e 1881; pois são 10 horas do dirt, 
e neste mome11to é annuncbdo por VV. SS. o_ 
com<~ço t.los t_rabalhos · eleitoraes; a:-;sim re~ 
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q uarem a :v~~. SS., q uc fazendo constat· &. act~ 
este nos--o \ protesto, seja o mesmo app ·~nsc :i 
authentica que t~,m de ser r,~mettid :t i Assem
blh Geral -Legislativa. Sala das S··ssões da. ·ca
mara l\!anicipal da vill:1 da União. 1 de De
ze mbro de 18~-!. á~ i O horas do dia : os Pleitor<:.s 

. 
t&sto.- Contru-protesl'tn lo a. mes:-t eleitoral, 
declarou que ~' eleição começou ás nove ho
ra ::: do dia, conforme os me::;arios verificaram 
em seus reiogio~, em falta de relogio pub!ieo e 
official, que n:i'o ha ne~ta vílh. o quiJ foi cer
tificado pelo official de justiça pres•mte Fr:tn
cisco Correi!. da. Silv~ e pelo 1 ~ tabellião 1\Ia.
nool R beiro Soares do Nascimento. q ~~~~ na 
qualidade de eloi tor desta parochia. tambem se 
acbaw 1 - .- - . · 

Piauhy ~-os cinco di<ts do mez de Dezembro do 
:tnno de 1.SSL Eu, Manoel Ribeiro So~ll'e,;; do 
Nascimento. tabdlü1o publico~ .o subscrevi o 
as.;igno.-~lfanod Ribeiro Soare.~ elo .:.Yr.(Sci
nicnto. 

estação competente o sello fixo corrêspon•lente 
a s ete folhas , inclush·e esta, à r:~ r.i!o de 2ü0 rs • 

Uniii:o, 5 de Dezembro de 1884.-0 tabellião 
Jlanoet Ribeii·o Sow·es do Nascimento. 

Illm. o Exm. Sr.-A mesa do colle,!:tio elei
toral da p:1.rochia de Nossa. Senhora do D··sterro, 
d:1. villa de Marvã.o, rla. provincin. do Pi:mhy, 
tem a honra de p:?.ssar :is mãos de V. Ex. a 
cópia :wtheutic;t da eleí~ão para um dopntado 
á _.:\ssembléa Geral Legislativa, proceuida no 

b·~rou qu~ fJs;;e1Í1 appen'::as ú. nuthontica que 
tem de se1· ramettida ao presidente da Camar;1. 
do5 det-utados E pnra const::tr l:wrou-se :t • 
preseuta acta. quo nu a~::ngna ia pelo presidr'nte bt'Ó d •~ 188"1.- LtÍdg"P.l'O .Alvares Lima, presi-
e mesarios que tambem rubricarão as duâs pre- dente.-F.,li-.:mino Luiz de A!~xandi·ia. me-
ditas certidões que ,sito do tetJr segui11te : sario. -Emirc_io Furtado d · ~ Albu et• uc C:J.val
Certifieoque. aa qu~~~dc ~• ~~~-~~~.~~~~·~~,~c~~~n~t;. l~, ~m~e=m~r;r~6~.~~o~i~o=d~a~C~r~u~z~. ~~~1o~n~te~i~ro~.~~rn~e~-~~~~ 
~cha,·a-me presente -na occas ião em que fuuc- sa.rio.-Joüo AlYcs Ncpomuceno, m<!Sario. 
cionasam os irabalhos da. mesa P.leitor:1l pm·a a 
eleição g~ral. o~ ouae~ ~·omeçaram ás 9 ho:-asdo Cópia a.uthenticn. dos trabalhos da eleição 
dia. do que dou le. União, 1·) de DezcJUbro de de um. deputado à Assemulé~ Geral Lcgis-
1884. O esct•iv:to. j lano:ü lUb~it·o Soai'Cs do lativa, · proco:lida. nesta paroc h ia em 1' de 
Nascimento. Rubrica ·los mesa.rios, Souza D >:.embr0 de 188,1 -Act.a r: special d:l formação 
Fortes. Arão tobão. Rego, Cyrino Soares. e in~ tallnção d:t mesn eleitoral da parochia de 
Vieira Viole te . Certit1co na qualidade de officinl No o:sa SeHbora do Desterro da villa de Mnrvão. 
de j =•stiç3: ~lf~ :ne achav:t presente na occasião Aos trinta. dias do mez de Novemb1·o do :tnno 

• • • • , , , • - J - -:; , t rO\'lnCia 
eleitor:\! par~ a cleiç:Io ger:tl.ns qua.es princir,i:l- do Piau hy . ~1s 9 horas da. m mhã. no corpo da 
rarn :is 9 hor:1.sdo <lia.O rde1·ido é \'er lade,do gue i:;t·~ja m:Ltt~ iz, pres•mte o juiz de paz mais 
dou fé . União. 1•) · de Dr·z J .. • · • 1 • 1 

cisco Corrê:t da Silva. R11briea do,; me ~arins. Dcst·>rro,majot• Ludgero Alvn.t·cs Lima,commigo 
Souza Fortes, Reg-o. Arão Lobã:>, Cyrinfl Soar~~ es•: ri \":'to do s0- u cargo, :dJaixo nomeado, f\ o 2 ·e 
e Vieira Vi0lNe. Eu Ben r'!d!cto .José do !{ego. ;)u juizes <!e paz. -tP.nente Feli-;rnino Llliz de 
~ccr ·t:ti'io o escrer-i" asskn:) com os :uesa1·joi; Alex •ndri:L e alferes Emit·cio Furtauo de All.Ju.;. 
c fiscal}.:: . Clemente d·J · s~nza F'or·tes. pr c- quer.1ue Ca valcante, bem como o cidn.l:lo João 
;;;id(.> nw : Bl)n•'dicto .T<Jsé do Rcg n. SP.cretnrio ~ d:L Crnz :O I ou teiro, 2" immedia.to doa jui?.üs de 
Ar[i) Ah·es d!J Louão Ver.ts, Cnino l'\unes paz na. ultima •::leiçfio geral, fu.l;an .lo o 1° im
S0ares, Lnpm·cio Mach:ldll Vie ira. \'ioletc, ven- mr>di·1to dos mesmos juizo;, do_ paz, Raymundo 
cido quanto !i,.;; horas do,; traba lhos que come- Rodrigacs Vieira. o qual, tendo sido espet·ado 
Ç:lram :is 10 horns do dia. J osé Carvalho de MÓ ás du·ts hor:J.S da. mrdc~ não comp:1rcceu 
Almeida, .Jo:'tü :l\I;~rtin ;; Vianna. E1·a o qu~nro n,..m mandou .commnnicaçi[o. constando que ó 
::'C continlm em a n.cta que par·a. nqtti tran, crcvi fallccido, não est~ndo todavia e:s:cluido da lista 
e ao proprio livro a fl ;; . -15 a 18 do lirro d:1s dos qu:ttro imrnedia tos dl) j11i :r. de p ~tz nem do 
actns da e leição g-;~ral me reporto e dou f\:. Eu alisbmentu dos ele itores desta parochia, pelo 
:M:~n ·iel Riuo3Ír'o, Soares do ~as r:~im~'nto. 1° ta- que f0i convocado, rlcpo-l .. .; th s duas horas üu. 
bellião, ~screYi R a~sig-110 ~m publico e t•azo. tarde. o :=:o irnmediato, .João Ah·es Nepomuceno, 
(E~ .. ,. ; o- · 1 ·..... .. • ... ·.• ~o a::!sento ll~L 
V(:rdacle o tubellião publico. Ma noel R.i.b"iro 1ncsa, no tôpo da qual estava o j11iz de paz 
Soares do Nascin~cnto . Cnnferido e concertado mais v ntado. estando o:-; out!'O~ memlH·o~. j :i àe
por mim tabellião publico na. sala. das 5essõr~ s clar:~dos, sentados em tomo tl r.~lla. Hrmnido~ . 
da Camara Municipal ao 1o de Dezembro de assim, os tres juizes de paz e os dot;s immcdia
-1884.-Mn.noel Rib~ iro Soares do Nascimento. tos su j_)ra. rieclai·a.dos. s egundo a ot·dem estabe
Era o quanto se continha. :r.as dit:-1s folhas dn lecida no ar·t. 98 do regulamento n. 8.21:~ do 
mencionado livro d~ notas n. 8, :1;.; <}U:\CH me 13 dl3 Agosto de 1881.: dodarou o juiz de paz 
r~ r:orto, I ' do ond~ bem c fl0ln1<m V' fiz e:üf':thi,• rcs ,i.-!cnte qnr~ csüwa Ol·ganir.;Hla 0 insta.llada a 
a prescnto c ,..r tirl:"io. CtlF l d0pois d" h:wcr con- rnes n. c lcitoi·al dcsia. pn.rol:hia de r\o.~sa Senhora 
f~t·id n o con::~enado, [,or a· ~ hal-o :~m- tud : Clrn-~ do D<3!W:rro~~ pa.I'a. o rec1·l•imento. a.plll'll.<;iio dos 
form~. suuscrr~vo o aesig-no. nesta vilb ~a ~niã; ,, vot?~ c mais t~<tbà!hos dae16!ç::io .de um deputa
comarca . dt• Campo 1\huor da provmc1a do do·a .Asscmule;.L (~oral L Cg'll!l~tn·a po~ esto 2 ' ·-
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distl'icto clei~oral rla pr~v~nci.a do" Fi:J.ut~y, ma:-- ( !oüo Al.ves Nrpomuce.no, a quem 0 presidente 
eada pai·a o dw. de arn::mnu, 1•) à r~ Dezr]ml)\0, por me umlnr, cqmo Jll'ecrltua o art. 126 § -t.' do 
decreto do :;o•·o1·no iuqJr~t·ial.datado de:; do mnz r;~gulameuto n. 821:1 de 13 de Agosto dr~ 1881. 
de Seteml.>t·o do corrente [lnno, !:1ue Jesig-nou o E em acto sn•~ce;;;;i\•,; ~nnunciou ou~ com~
mcsmo uifl. para se p~·oceder emt.odo o lmperioã çava ::~.eleição de um denut·tdo do 2~ districto 
eleição de dnp:1ta:lo:; pot· lCI' si !o dis;;:)lvi.la a it As·.::cmbléa Get·al Legi:btiva po:· tct· sido d . s~ 

.... . . ~ . .. 

de c~uformid:vlr3 com as Ot·Jens. tt·ansmitr.idas 
pelo E:(nl. prcstrlentc dn. p:·o\·inci~ po:· ime:·me
dio d<• ca.maru. m n.ici )a,l des\.a vill.a e dir1 •ri <la'> 
dil'ecbmen~c ao mosmo~,juiz de paz p:·r.sident; 
pot· circubr uc '~ dl) Outubro ultimo. O elcitot· 
Horacii.J Clemcntino Gomes Cot·t·ci:i, (tptcs~n
tou p()r cs:~ripto o non-ie d:> eleitot· Raymunuo 
Fer·nan les de v~lSCOn;.:ellos. p:ll';l. !1scalisar os 
trab tl:10s ch eleiçiu pot· pare;) do candid::l.LO a u
sente Dr. Sirnplieio Coelho de Rezende, <tdvo
ga<lo residente 1.1~ cidade ele Thet·e!.in::t c os elei
tores Raym;:n.lo da SilV':l. Costa, Not•bcrto Cam
)Cllo d~t Silnt, Anton!o d: Mello_ Lim:1,El~sbão 
Alvarc!'; l\Iorcnl'a, Franc1sco (..JOnça vc;s l•hn
rel!r'S, Clat·indo Jcsó C 1rdczn, Antoniu d~ Souza 
Cat·valh·~do c Rcgin;lldo A_h~r·s dos Reis, &j)I'?· 

J ~ · •. •;:, 

g"O\'rJrno .imp~rial o dia de hoje pat·a pro
ceder-se a clcrç:io em todo o Imperio tendo 
:;:ido convocada outra r a ·· t ' 

e~~tt·aorclinariamente no 1' de :\1arço de 1885, 
b')\U como convocada para o mcs:no d:o. a nova 
ass ·mbléa ge:·d, conforme as comn11inicaçõe.;; 
e Ot'den::; t1·a.nsmitti<hs pelo Ex.m. Sr. president~ 
ua. provincia ; devendo servit· par:-t esta elei\~ão 

·o ali::bmcnto eleitor~,l do atli~O de 1:)~3. ulti.rno 
I'Cgisto como e~l:i. pt·cvi;::to nos :wts. 7' § 10' 
da lei n. ::::tl~U de U de J:uteiro de 1881 e 2:3(j 
do regnhmcnto n. 821:3 dn. i:3 de Agosto do 
:nesmo anno, e foi decl:nado em avi;.;o-ci;·cubJ" 
do rmmsterio elo tmpot~io d~taào de G dü Se
tembt·o do cot·i·ente anno, m!o devcildn servi< a. 
•·evisào annnal do :di~tatucnh geral '1U0 dcvi<L 

... 1. "" ., ;, 

tot• Gabt·id <1e . .\..raujo Costa~ ptll'<'l. fisc::l pot· tembro ultimo, cujas dispo,ições eon~tam das 
parte do candidaco Dt·. Josó Ba-;scn de ?\li- ord :ns dog0v•~l'nO pro\·inci:Ll ;1, ellns ref•rin-

. • ... ,.,. lo . ;;idente n,-.. cidade d:\ do-se E d" f . 1 'WI' r -~" ) • rd' ~1 • ,~ 

P:.u·nu.hy!ln, o::; qn:tCi> for;úu aceito.: e tomaram m:Hb. dos W4 cle:tot·cs re;;;gistrado~ n:t or·.t.:~m do 
assento. O jui:r. de p:tz pl·e:;id,:~ ntc_. pi·cenchitla~ alist:ml"nto eleítor:Jl dcstn parochi.à, de con.
as form rLlidades lega.r~s. con\·ido:t <i~ · mcsarios a for111ida.J.e coru a t'C\'isào concluida no t·efet·ido 
rc1.tnircnl-S~ amanhã ~is ~~ hor~s da manhã nes- anno de 188J pela cópia parcial t•em•~ttid:t pelo 
te ~mesmo lo.zar para se prot:f'dcr· :i el,Jiç:7o jú Ur. j ni;: du di rei lo d L corn:trca :em virtt.:de do 
declat·ado. de-Üm deputado :l ~!.s~embléa. Getal are. t:::~ § l•) elo •·cg-ularnento n. t\.213 já cita
L(!gisbtiva c~oúfo1·me a convocac;.:ic qnc f•:z pot• ·dos, accudiram a. Glla 8-l ell:litot·eg sendo l[i.le a 
edital do 1° do lind:wt·~ me:r. chamando to los os dwm:.da foi eoncluida ::i. 1·. hora d~~ ta.rde. O 
el,~itorcs l):i:-;L vit·em dat· rs seus voto:-;. E para c!o!Lot· Clemente .José Ferna.ndcs, YOLot: depois 
onstat• mandou hwr,Lr est:~ acta. t ue vai H)t' de concluída a chamada lll::ts antes da aber..: 

ello as~ig-n:d:L. p ·~los out;·os q~t~üt·o mesat·ios, tnr:~ àa u~:na quo continha as ceduhs, Yi-:>to 
bem colUO pelL:S fi:>caos. g cu, Lai~ .Josó No- como n:7b tendo accu(lir!o a i~mpo a m0sm:L 
gueit•J., csct·~\·ito d~ j1Li~ de. paz a r!~ct·.cvi:- dwmaLla, t·oqucr·?~ no fim para !"C:' admirtido.a 

uc gct·o : a ' · • • ~"' '- 1 ~.: • ·-
Luiz Je Alcx·tUdria., mesario.- Euüt·cio l"lll·- t·eiLo 1le votn.r os sr~g,;in!c.'> elr•itores : Acacio 
tado de All.Hll!l!C!'ttliO c .. \'al;:anto. 111CS.tl'io.- Fl'ancis(.'O de Sallc'>, A:tronio Per·•iJ·n. da. Sih-a, 
João ,l:.~. Cm:r. ~luntoit•o, mes:1t'io.- Jtl:1ti Alw•s ~\.ntonio d:t Costa Ah·:tr•·ug-a, Antonio da Costa 
Nepmuucono. mcsnrio.- 'n.:w111uudo Fct•n:l.Llcles .\lvarenga J;"ilho. Eneas Josó :.\ogueira. Fr.m
de Vasctmcellos. fiscn.l.- t.iabt•icl de Araujo cisco Tr:~ju no ·1:L Sil\'•L Costa, Hora.c.io Leite 
Cost-1. fiscal. .\cta. do roceuiUlcnto ~' n.pnt·aç:io Pet·ciru. • Thu1nnz Pompctt de AlLuquct·que 
dos vutos para elei~.fic de um tl p:1 t;1uo' a .\s ;Qt.u Cost •. lJclbiio A h· ai' O An.tonio (lO ~lesr1tli ta, 
bléa Get·a.l. No primeit·o d!n. do wez do Dc1.nm- .ru~ê Cm·c\ '"O Ho111em. i\ntoniu Soares dos t{(lis, 
bt·o do:mno de ::;s -~ nesta. Yilb Jc :\l:u·\•ito pe1·len- Manoel Rodt·iguc~ d'.l :\lmeL!n, .João .Alves d0s 
-cente ao 2·• distt·ieto eleitoral d:L pt·oviucia de Reis, Antonio .Ie;·onymo de Souza. Avclino Ro
Pia.uhy. ~is 0 hor·as da tu.mhã. elo rcf,3l'irlo dia no dt•igues de l\In.ct~do, Jo:!o Jo.;é Ah·\=:::; Vieira, 
corpiJ du. i;;t·ej:t matt·iz da parocbin. da Nossa Se- .To:vpliul .I\ V(' li no Rodrig;·cs de ~bccdo, Ter
nhot·n do DQsterro odificio design~"Ldo peto ~ovet·· tuliano Rodrigues dn Sn.nt' Anna, Raymundo 
no,pres•.·nte;.; ahi Õ m:ljor Lurlget·o Alvn.rr:s Lial:l , Rodr·~~ues Vieira e Ft·a.ncisco do l\Iontn Torres, 
president~ .da mesa oleito~al, os ;ne.sMios F0.- por não tet·em cornp:a·~cido. A proporção que o 

lismino Lut:r. do .Alei:1.11drw, Emll'\~10 Fur·tado eleitor cha;m1.do compareci~. entrava no logar 
e~ uquerque uva cau e •. ono a 11;.: - o cc LL· ••• 

teiro c .João Alves Nepomuceri'o, conforme a por uma divisão do recinto destinaria a r•:•união 
organiznçU:o e inst:llb.ção feita no dia antet·ior da. 3.$S':lmbléa eleitoral. mas do modo .a facilitar 
neste mesmo lug-<Ll' constante da. act:l. respectiva, o.s eleitores a insp1~cÇito e fisca1isaçi'io dos tra.
bem, assim os fisca.es Ra.ym1mdo Fernande~ de balhos conforme ~~rdcnll. o ~ :3o do art. 126 do 
Vasconcello;::; c G.1briel de Araujo Costa. O pre- regulamento. Assim admit.tido no lagar da. 
sidente designou a. mesario João da Cruz .Mon:- mesa, o eleitor cxhibia. o seu titulo.lanç:tva. na 
teiro. pnra servir de Recr-~tario e o me"ario um:\ a :;u;\ c~dul:l. fccba<la . de t?dos os lados. 
Emircio Furt:Ldo de Albuouet·•·jllC Cavalcante, com o resp~ct1vo rotulo c nss1gna\·:~ o seu nome 
para. fnet• a chama.Ja . (los· eleitor-es, em cu;jo I no livro pn.t'tl. isso de;:;.tinado. Durante a. vota
trab.:lho podei"á ser n.u:tilin.,lo ~ncccssivam.•~nte ~ão conservou-se fech:ld:\ :t urna em que a;; ce-
pelos tnosarios Felismino Luiz de Alex.andt·ia o dulas eram depositadas pelos el<Jitores. ~inda 

v. r.-6 · 
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a votação a mesa m:1.ndou lavrar e a~signou no 
liv!'o respectivo de que trata o art. 140 do re
gulamento , o termo ahi declarado do qu:1l 
se v\;dfi•·ou r1ue os ekitorcs insc1·iptos com 
a sua. ;iss!gnatura. no dito livro, foram 8"1. 
Aberta ;l. urn:~ for:1.m contadas as ce lulas cp1e . ' 
l . 
Em Acto successivo o prc~:idcnte designou o 
me~::~.rio F -lismino Luiz .!e ~Hexandria p:tra a~ 
1 ·w ' ci rue ·a se roc - 1 r a a ur· .ão 
par;'l. o tt ue r· c parti a as Idttras ~o alpha.0eto 
pelos outros tres mc5arios, · p~:ra irem escre
vend•) em sua. relação os nomes dos vot::et!os e 
numc'rO de \Otos que tivessem nas ceduhs a 
apur:~r-sc por algarismo successivo da nurnc
raÇiio natnral, de maneira que o ultimo nu
mct·o de l:ach nome mostrr.ss,~ a totalidade dos 
votos qn·· este hom'es..:e obticio o public'lndo 
em voz tLlta. ~s numeres a l)roporç-ão quo ~s 
fosse escro\·endo: conforme o :11·t. 1-lli ;lo ren-11-
lamento . EifcctivanH' nte procc:eu-se nestes 
terlUos .i :1ppuração das cedLtlas. obscrvan.io-se 
fi~lmcnte o J_isposto no rcfe_:ido artigo. Tet·-

"4.· " " • 

secrda1·io da mesa formou das list,Ls parciacs 
uma list~t ge:·:.tl contendo os notnes d·~ tod.os 
as c:dad50f: vo·ados e o 111' l 

a cad;L mu-dos depu t~1dos des :c o maximQ até ao 
mini mo :• qual pub1ic.:on em alta \"O:~ c -é :1. se
guinte: Dr . Simplicio Co ~·: lho de Resende. advo
gado residente n3. cidade de Ther s-i.na., ()'() 
rotos, D.r. José BasSO!l de n1irand:t Ozorio, 
adroc-ado r•'sidf'ntc na cidade da ParnahYba 18 
i' o tos". E c:s:trabida '.Úlla copia d·~sta lista" geral, 
o pr• si!l!ntc mandou immediata.mcntc publi
cal-a por •:tlital o 1\fiha.do na. pt)rtu. deste eui
fici . Fo ;U~ ( uoimadas m · ~:l a. s·1 

as cetluL:s apuradas promiscu::toente. E eu, 
_ Jo;.to d::t Cru:! ~lt!ntcir. l, s ·'crctario da mesa, la
n·ei est:t :'Ld:1. da c1u::tl, b('m <'On:o d:t da con-
s \ ,mçao e ms a a~ao ( n. mesa e < o ermo :LS 

n.ssign::till'::t.-s dus elci:ot'<! =-' no lino mcncio
_n:ltlo. S··:·;io · cxti·ahidas c•opins~ssignadas e 
c:•n :•C!'ladrts conforme> o :ut. 151 dll rega
btucn to. pa r.1. t.:·rcm os n:· ces~:rrio;;; do,-tinos. 
E prcsnnte o tabnln:io File1~ 0 T:w_arcs d :t 
Sih·., i•a.ra Lr·ansb.dal-a no li\'i'O dé notas 
vai ~er ncllc tr<~nscri! • la pelo nP!:mo depois 
de "CI' 0s ta assignada pelo prcsidcnt,_• lb 
mc:o-a., pelos quatt·o ltJeS:\I<os c o.; fiscac:S c 
elr·itores ' lue r1uiz.:·1·crn .- Ludge!·o Alv~ros 
Lirn ·.pl·esid,_•nte; Felismino Lui:~. de AJc:.:andrin. 
Euürcio F11rtado de ~\.!buqu" t'tjU C Ctw n.lcante, 
Jo;;-o da Cr u:t Monteiro •. Jo:'lo Alve~ l\epomocc
no, mesa1·ics Ra.ymundo Fet·naodo de V::scon
ccllos ; fiscal Gabrid de A r a u,;o Costa, fiscal 
Tav:tres cb .Silva· escriv: . c~ •. João Alvo~; de 

qun a~sim fic:1m_por mim tabellião publico in
tBrino ress,,Jvados. :Marvão 1° de Dezembro de 
1884. Eu Fileno Tavares da Siha. t~bellião 
publico intetino que com o escrivão de paz 
dest::t fregnezi :1, conf~ri, concortci, rubriquei e 
assigno em publico e t"azo C. S. Em fé. de ver-.... . . .. 

"" ' t (; 
·vru·<-'·'· da Silva o es~.:l'iYão de paz, L'ri::; Jose 
X o guci;·a. 

Cópi~~ authentica d~ts assigúatura::; dos eleito
res e do termo d~.:J ene.(Jrr<trnento.- .Antonio 
I:'iaheiro- Noguc•ira de 1Iedeiro,;;, Antonio Bot·
g0s Carneiro, Bento Ribeiro de Souza, Elesbão . 
Alvares l\ioreira. Florentino José Cardoso. Feli:s: 
.:\. n tonio de Moraes e \' a.-·concellos, Fel.smino 
Luiz à e Alexandri·,, Filen11 Tavares Ja Silva, 
Franl·is,·o Gonçah·es I\1cirello,;:, Homcio Cle
mentino Gome-. Corrc~t, .José Con~tnntinn Pi
nhe iro, João Ferreir;l. de l\Ioraes José Luiz 
de Alexandt·Ü'-, Lin.o Leonci.o cte A-ssuropç.ão, 
:\liguei José Cardo::;o! .M::nocl Car·Jos da Silva 
Peixo.to, João da Cruz ::'lfonteiro, Ovi9io Alva-

Leopercio ~\n tonio de 1\lr:sq ui t::, Rnyrnundo 
Ferreira Lima, Ci.!-<me Ahcs dos Reis, Jose 
Rodrigues Damasceno, !\lenandro Jose H.odri
gu~s Damas~·-~~no1 Cbrindo .Alvares Lima, José 
Ferre ir~ I\lPllo •. Jo,;ó Pinheiro de Barros, Ri
cardo Perfljra ·de Castro, Raymundo Rodri
gues Nogueira, José Alvares Lima, João do 
Monte Torres, Antonio de Souza Car\"alhedo, 
Norberto C:1mpello l\~1. Silva, Antonio <le 1\1el1o 

· ·.. .J :;; • P .-. G • · 1 •. • 

Costa, José Cardoso Vieira Julles, Ladisl:io 
Ferr·eira Mello, Ignacio Francis:::o d:'l Silva, 
Clnrindo .José C<trdoso, Arçllino Alvares Li-
ma , at'ln. o .t Yes e .:. acec o, · r:;.nctsco 
Alvares Lima. João Alves de l\hcedo, Josó 
Alv<>s do ~b.c(!~l-. l\liceno Fel'l'eira M fl llo, Ruf
fo Luiz dos Reis: Pereira, Roberto Vir~ ira Pas
sos, Simplicio Jos1.~ da Rocha, Manoel de Ma
cedo 13!-ito, Quint:ilia1io Luiz Gomes, Antonio 
Alves dus Reis, Emircio Furtado do ~\lb~1qlter
que C~walcanL0, Gabr iel Alv;·~ de Brito. Lnd
g··ro Alvare-s Lima, Lucns do Pinho do Kosci
mento, Modesto Fe1·nande,; de Yasconcello~. He
gin:ddo Alves dos I{, Tbaden Noglleira. de 
Goes, Francisco Doming ues da SilYeira, Si
Hirlo Cardoso HomC>m, Antonio Alves Vieira, 
José Antonio Vi eira! .João Alves N"pnrnuccno, 
Leopold ino Alves dos R(•is~ nli3'uel Jo;;é Vieira, 
P ersiliano Hodrig11es t!e S[1nta A t:na, Antonio 
1\I!i.noel Ro~a. Coruelio Frani.!isco de Ara.u ·o 
Costa, Simplicio nlartins dos:.Reis, José lb y
mltndo de Svuza, M:~.riano Bento. Gouçalves, 
Ra.ymundo Férrei'ra. da Silva, R:.tymundo No
nato de Paiva., José da Silva Leite, João 
Lu i:r. de Araujo, .Joaquim Fern::ndes rleArau
jo, J oaquim Luiz de Araujo, e Clemente Josê 
Fernandes.- Termo de encerramento da vota-: 
ção_ e declaração do numero de eleitores que 
votaram n:t el()iç:io de um deputado :i.Asflembléa 
Ge~al Lr:gislaliva • proceJida no êollegio 
eleitoral da parochh1. de Nossa Senhora. do 
Des terro da villa de :\It1rvão pt·_ovincia de Piau-
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ram. em numero de 84, como se verifica da,; 
a.ssi g-na tu-ras su p r<l.. la.n ça las ne::te livro, pe
los mesmos r·leitores, á' medida que iã.rn lan
çando o S8U voto na urna, mandou o St·. presi
dente da mesa, em obediencia ao di,;:posto na 
penu1tima parte do § 19 do art. 15 da lei 
n. 3029 de 9 de .Janeiro UI) 1881 e do art. 14:3 
do regulamento quê bai,;:ou com o decreto 
n. 82-1:) de 13 de Agost1 do mesmo anno, 1,1 vr::w 

e c:; tel'mO . ue v::'· ot· tod s s mP.rn-
bros d:'l. mesa assignado. E eu, João da. Cruz 
Monteiro. s~cretarío, que o. escrevi. -L udgero 
Alvares L\ma. presidentc.-Emircio Vurt.ado 

e uquet·que ava caü 1, ffi(·'sarto.- 'e is-
mino Luiz de Alexandria, mesario.-.João Alves 
Nepon;uceno, mesar-io.-.João da Cruz Monteiro. 

cellos, fi.scal...:_Gabriel de Araujo-Costa, fiscaL 
-Luclgcro .-1.lcares Lima, presid·~ote.-Feli-"
mino Lui:, dr~ ... 1lcxa~clria, mesa.l'io.-Emircio 
F ·tn:tado de A.lburp.terque Ca'Dalcanli. mesario. 

. -Joiio rla C'l"r-t:: :JI onteiro, mesario.-.loc'Go 
A.lvcs Nepom,uccno, mesario. 

Nada mais se cont1nha nem declarava em· a 
dita. acta aiém do q uc fica. acima bem e fiel- 
mente tran~cripto ~a presente :c~pia, que Yai 

' ' 
::dguns grossos. finos ou bpsos:de penna, que 
assim. ficam por mim resalvados; do que 

Marvão, io de Dezembro de 1884.. Eu, Fil~no 
Tavares da Silva, labellião 11ublico interino, 
que, com o e::crivrro- de paz desta freguezia, 
conf.~ri, co~certei, rubriquei e assigno C'lll pu
bli~o e rn.so. Em fé tle ve1·dade. o tabellião pu
blico interino. Filcno Tat;r.o•c.-; da Silca.-0 
escrivão de paz, L11i:; JosrJ N o,qHcira. 

Doc. n. :~. -Instrumento fóra de not..'\s. 
dado e pass'1do em P" bli ca fórma do officio de 
mim tabellião com o teor da petição e certidão 
abaixo transcripto. 

lllm. e Exm. S1· .-Antonio Gentil de Souza 
Mendes, requer :t V. E:s::... se digne mandar
lhe dar por certidão o teot· da authentir.~a. da 
eleição procedida na parochia de PeJro U no 
dia 1o deste mez, ara um de 11t:do á. assem-
bléa geral legislati,'a.. Nestes termo;; .-E. "· 
M.-The1·ezina.,' 26 de Dezembro df\ 1884.
A. Gentil rfc Sou~a .i\iendes.-Estava sell-:tàa 
com uma estampilha de 200 réis. e inutilizada 
com a data e assignatura supra. N. 137.: Dô-se. 

·· Palacio do governo do Piauby, 26 de ~De
zembro de 1884 .-Cast1·o e Silv(t.-Certifico. 
em cumprimr:mto ao despacho retro de S. Ex. 
o Sr. presilhnte da província, que, revendo o 
arehivo dGst·l seet·ctaria nclle não encontrei a 
authentict de que trata o supplica.nte. Se
cretaria. do governo do Piauhy. Therezina., 27 

Therczina. 10 de .Tanoiro da -1885. E eu, Her
culano rle Souza Montcir·o, hbellião publico 
que conferi, subscrevi e as;;ignei em publico e 
raso. Em fé de ve!.",!a.~le, o tabellião p.ublico.
Hcrct~lana de Sau:;a .:.liontei1·o.-Sirnplicio 
Coelho de i?e~ende. ·' 

Do~. n.4.-ln;:trumBnto fóra de nota::; dado e 
passado em publica fórma do officio de mim 
ta.bellião, com. o teor da petição e certidão 

Illm. e Exm. Sl·. Presidento da Provin
ci:.!.-0 Bad1arel Simplicio Coelho de Ro:zeude, 
J:lar ~ '4 , · 'J ~. 
pignc mandar certificar ao J:l ~desta pela Sr:!c!."e
tal'ia. do g-m·erno si a n.uthentica ch el~> ição pro-

• l 

dt·o li,pa.ra um deputado :i Ass'!mblé:J. Ger:1l, ji 
ci1cgou a e ~sa pre ~idencia,em caso :dlirmati v o, 
por que via foi ella remcttida e se sobre 
registro ou não.-0 S11pplicante E. R. M. 
Therezina 7 Janeiro t.!e '1885-Simplicio Coe
lho de Rezendr~.-EsLava. sellado com urnn. 
estampilha de 200' reis, inutilizada com a data 
e assignatura .,upra-Ccrtifique-se-Paln.cio do 
Goyerno lle Pi:mhy, S do Janeir·o de '1885 
- : ~ ·~ s;ilva..-Certifico em cum riment 
do despacbo ~u pr.t de S. Ex., o Sr. Presidente 
da P:·ovincia, que já se acha n'est:1. seC!."0ta
rin. a. a.uthentica da eleição procedida a 1'' de 

ezcm t·n (o anno prox1mo passa o r,a 1 r -
chia do Pe:lrp 11. tendo ella ~ido remettid:1. 
peh A~P-ncia do Cort·~io da Cid1de da Parnahy
ba, bem como q ne, a referida authentica não 
veiu r<"g-istrada.-Eu, Jorge José d~~ Silv2, 
otficial archivist~ a escrh·i, nesta Sccr<" tari:l. 
do Go\·erno de Piauby, nos 8 dias do mez 
de .Taneit·o de 1885.-En Jo;i:o .José de Oli
vúra. Costa. officbl rua.ior a subscrevi.-0 
sect·t~Lario . Fl'ancisco Augusto Pereira da 
Cost.a.-E ao pt·oprio original, mo reporto no 
po let· de quem m'apresentou. ciue por suare
cepç:Io commigo :•~signa.; indo este in~trumen
to sem rousa que duvida faça;conferit:lo e c::m
certado depois de sellado.Cid<.1.de de Therezina 10 
de Janeiro de 1885. Eu, Herculano de Souza. 
Monteiro, t::tbellião publico, que conferi, sub-
screv1 e ass1gne1 ~m pu 1co e raso. m e 
verdade. O t:tbellião publico, Hc1·culan.o de 
S O?tza !ti ontei;·o.- Simplicio C oclho de Re-
sende. · 
Do~ . n.. 5.- S. P .- Illm. e Exm. Sr. Dr. 

Raymundo Theodorico de Castr e SilYa. Muito 
digno -presidente da província do Piauhy. 
Th.erezina. Da. mesa do collegio eleitoral de ' 
Pedro II, 2° districto desta mcsm'à. provincia. 

Doc. n. 6.-Attestamos nos abaixo assigna.
dos, eleitores desta. ; lJaroehia de Nossa. Se- · 
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nhorà dos Reme~11~" a·a 1j;1ião. que os lt·ab~1110s 1 m~nk, ~~~cluln. na urna. do que me! lr~mb:ei logo 
ds. p:-esent·~ eleic;iio <_leu começo ús U horas da ~· q_~e se to:·a:n contar~as_ t:edulac;; _em cup oc~a: 
m:mhit do dia de hoJ·~. s:r.to. exlulnndo a que nnha no bolço dedarc1 a 

U. ·- to 1 D 1 0 l iS'"'·t \'t'ctot· d" mes;~ o meu e5quecimenlo, quo tambem passou_ ntao. r c ezcm )I: c e o- . - (,i, , • • • • 

J • . · E sAl· • Je Lol:-~. \";c•t··ts _ ·\.n- dosnpel·ce,Hdn a_os m0sartos.e requen para votar, .a.Jê11lp.l.- no \CS Cl l,lv -· ••· • f- · 1 c · -J - • . . 
f · · 'I , L b7 \' 1 • ., 8 ·' t 111·0 l'~et'"'l .... , o •pw til(~ 01 lllCd3lCl'lt o, nao obstante a. 1nesa-nzro .-~.. ves ue o .w e - .- -·~n o . ,, . .• . . . • 

Fel·ncmde:> d~ c·a.,;;t:-o Sobúnho.~ Quintino e:: m·o mms qoo m0u voto s0na a( O ao can· 
GonçJ.lves.Pereira.- Edua.tdo Lopes d:L Rocha. didaro Dr. Sitrlplicio Co:::lho de Resende. 
_ ~\.ntonio Borges Leal.- Jor~e Lope;.; da União. io de De:-:embro de 1884.- Sevc:i·ino 
Rocha.- Vicent0 Hocl!'igues de Sonza.- .Totro .iosd Fcrrc:it·a. -
Lu1z Fi:tlho.- MarceHiuo Bittenco;:rt.- .Toão R~conlH~~o ve~·d::-:aeir:~. a l•:ttrac c flrnn ;:;uprr.. 
Seba,;:tião Braga. - . Henl'iqu0 Fbrencio d·~ • pot· t<Jr dclia inteir·o conh~cimcnto. "C'ni:io, i'' 
S<lmpa1o.- Est•3V~o Ah·c;;: P •·TI'ira.- Olivedo de D:~zo!11bt·o ih lSS-L Eu. Manoel Ribeiro 
Jo:tquim do Reg-o . -i\buoe:l Rib~iró de Sanla Soare:; do ~::-.s ·.·imento, t<lhellíão pnb:ico de notas 
Anna.- Antonio José Herll'iques.- Antonio assim e~e:·eyi a~si~no em pul•lico c rvso.-Em fé 

.. , 1) . I "l , • ~ • • :' '- • ;- 1 • ~ ·-

.Tosé So:-trl!s J,, S ti.Y:t.- -:\icd<1<; GomQ.s_d,,Ca\·- bei.;·o Svcn·cs doHasci.iíiCnto . 
mo.- ~\ntonio Iriueu (1::1. Sib·a.- Pdro Ces·1r 
:Jl~c:ha.:o.- Lourenço Pil'os Frnz:'!o.- Elisia- N. 1'?..-- Um. Sr. adroini~tt·ador dos eort·eios 

fonso Alo11t~iro d~ Qt;~iroz-.- P c·dro Jos1'\ ~\n
gusto de Lemos BfiC r:•l!a:·.-Thiag-o Fcrrei:-:1. d(: 
OliY·:Üra.-- Cauà.ido Freire ch Sih-:-.. .- Theo
doro Hodrig-ues ele ~o,:za..- .To:dno cb Silva 
Coutinho.- Antonio dn: SHva Continbo.- .Joa
guim de Souza Lima.- João f\Yrtunnto de Fi
gur·iredo.- Jo~1.qnim Gon~:thrcs ,da Silvn. . - 1\.11-
tonio ::\Iartin .~ Vi:mna.- Candído .lr:sé Pit·,~s-,
An.dré F<:!n'eira ele :\breu.- FirmoJosb Pire~ . 

Fe;·nando Alves ele Loh'!o \'er;~s.-' .1'os'é C;~r
Yalho de) Alm <· ida.- Ft·a.nC'isco Gnim:u·ii.es Ro 
ch:t.-Snn1nel Fcl1} )e d2. Souí:a Cchõa ;_: Bo-
n1:dicto José do Rczo.-Clemer;re Sollz::t Fcwtrs. 
-Arrio .Alves cl ~~ .Lnb:'í.o Ver:1s . ..!.... C\'t·ino 'Nn
ne;: Soares.- Se,·erino .José Fer1·ei;.n..- !\Ia
no!?! Hibcirc. Lopes d:J Na .. cimento.- jlanoe'r 
Gonçalves PerGir.t. 

H0eonheço \erdadeir:t;; :1s firrnas retr·o c 
su pr:t ~e rem ús prnpl'i::s d~s 64 c lei to:·cs, por 
ter de1las cornpl0to c~nbr:c ; ml!:ito; do qtFl dou 
fé . - Eu. !\bno-:1 l<~ibciro So:1res do Nasci
mento, t~helli:io publico uo notas. o escJ·e\"i e 
al"signo em publico c ra;;o.- Em te~t·.·m,!nho 
de Yerdade, o iabellião pnblico, Jfcmoct Ri-
7Jei.í·o Som·es do J(rrsci,;~ento. 

Doe. n. 7.- Cc,rtific1 como escrivtio da sn h
delegacia e juizo de paz de:,; ta pnrochin. d~ No-s 1 

Senhora dos Rcmcd1os da Vi1la da. Un1ão Ct11e 

.. ,.,. , ), .t " 

nucip:•l desta villn. pat·a na. qualjdriào de eleitor 
desta mesma parochia YCJt:.lr mJ. et•jçã.o que hoje 
se proced~u d r~ umd eputado geral. q u r3 os res
pe!ctivos trab~lbos tivera :n começo às 9 

.. horas do rlia .. O referido é vcrdad~ de guc dou 
fé. Uniã.o. i 0 

.. de Dezembro de 1884.- .J. Soa
,·es ria Sil'Da: 

Doc. n. 8.- Declaro e juro que fui eu o 
eleitor que na eleição hoje procecl ida para um 
deputado geral por est'l distrir: to. assignei 
o respe~Ü\"o 1iyro, e me esquo::i de deitar a 

cot·oio de Pedro il. Jose Pcdm .. de Sout.a, a 
rl?spci!·o da rem'·í'rn d:1.~ a1tthenti~:as desse col
l0gio ~le~t0\':11. O ·sU)'Jplic:tnte E. R. I\L
Th0rezin:•. I de Fevereiro de 1883 . -Dr. Si;·,t
plicio ele .SO!!;a Jleiidcs. 

Como roque:· .- ~\d:ninistl'ttção dos correios crn The;-ezilu, 7 d·~ Fc\"Cl'Cil~O d} 1:)85.-' 
JI endcs . . 

Certifico, cnl vinuclc do dcs ~c~ho supr::t, do 
Sr. adruinistt·n. !ot· dos correws, r1us o o cro pc
did() 110t' cel"ti.dilo ~do leut· seguinLe: lllm. Sr, 
- De volt:t de.· u1u:1 ,·ia;;cm que fi1. fJr;~ desta 

• • o ,; ., 
pot• ~ü :l.c.h.a~· 1:ro e:\.::1·.::-ic\o o respecli v o ~gente 
Jo col'rci:>, só hrJntem. 1~. recebi o ufllcio de 
V. S. sou u. 7. de 8 do dito Jnez. et.Jl u <]ltal or
d~n7~-me (1\.IC infúl'iUC si cn.viei a r~ssa adl!!iUÍ:iõ
tras~ão, no ca.r:tct·.·r de njudnnte da agenlf~ de 
coneio, as a:ilhcnt.icas da eleição que aqtn :::e 
pr-o~"t1en no di:1. 1'' tl~ Dct. ~ :11bro do n.uno findo; 
c bem ossim, si essa reme~s: 1 foi feita J'eg-i;;tr::t.
.d:l.men te, '~te. Em respost::t. curnpt'C-lllO in
YonrJ~Ir a V. S. quo não enYi.ei :i essa :tdminis
u ·;lÇÜ) aauthc-qticn Je c1uo trat:t o citado officio, 
por isso que • duran:e bmil1h:1 ~erventia . na 
:~gencia, a não l'•'cobi. nem por mão do cap1tpo 
~\ntonio .To;;é \'id~1l ue Ne!!reiro~, nem por 
pe;.soa a!gon.n. e si cllo a enviou ,:i :.~g-en<.:ia, 
conforme affi.rru:l e se vê do jorn:ü Epoca , que 
JUnto' aeYO ,.o. a es a n:.t.o c cg-on cer ame ~ , 
e nestas condições não posso ser r r'sponsavel 
por papeis r1ue não me vi r~ra~ ús m~os. Pe~a 
mala do est:d'etn. q uc de~; ta nlla salli u no d1a 
i'' tl!J n~~Z(!mb!'o ultimo com destino a essa ca
pital fiz segui r-sem 1·eg-istro- a serem ahi 
entrngue•. não me recordando pa.!·a r1ue auto
ridade, visto ~.:omo . .não fica constando da fa
ctul":l. ·e talão da. correspondeneia :L natureza 
della. nem o nome das pcsso::s quo a re1nette?-1; 
e certo, porem. que neste numero não fm a 
authentica referida, porque não m~ foi en-
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treglla, como fica dito. As authentic'ls ela !'e
ferida eleição dirigid~s a Carnara. dos Srs. De
putados e à:Pre.;;idenci::t ela provincia, tambem 
não me fot·am entrogues e nem sei r1ue destino 
tiveram; portanto, ainda. neste ponto olvida
ram-se o ~11pitão Negreiro~ n o jol'n:tl ~m-
i • e sr. • 1 , t•.__ 1 :1. nu o. g 

a ludida~ posso informar a V. S., por ~e r esta 
a vcr~l~de perfeit~, deixn.~d~ t!c infonua_r P?lo 

da vith. como :teima disse.- Deu;; ~uardt-l a 
V. S.- Ped1·o II, i<J de .Ta.nei~o de._1885.
IIlm. Sr. coronGl Franci.sco )lend!"s de Souza, 
digno administr·ador dos correio;;; desta pt·o
vincb,- O ajudante do correio, .JMé Pcr.l-ro 
ele Sou:,a.- Cont::l.dol'ia d:t administração dos 
cor1·eios de Piauhy, em!) dP. Fovet't!iro de 1885. 
- O ront11dor interino, Fi,·?ni;w Alves C'al·
doso da Pa:;. 

sei cpÍo o d1to .Tosô Sampaio, n~eu filho., inca
paz de sustentar o contrat·io do (rur fez e da
qnillo que affirmou sempre, e doL~ «;:~te per me 
ser pedido. 

Thet·ezina. 17 de Janeiro de 1885.-0 elei
tor liberal _1ntonio Jose de &~?WHio .. 

Reconl1~ço verdadei:'a a assignatur~ s;1pra <lo 
. f' quoaoue. . 

CidaJe de Therczina. 19 de Jaueiro de 
1,.· :J. Em f1~ de verdai1e.- O tabdliãó pu
uli;;o, H e1'Cttlano de :s·v ll=a .:11 ontc.~1'0. -

Acta dn. appu1·açrío geraL do;;; votos das elei
ç:õcs procedidas l_)at•a um d~puta lo á Assembléa 
_Geral Legisla.tira para a 1\J~ legis!atura pelo 
·2u districto eleitoral desta provincia do 
Piauhy. 

.Aos 20 dia;:; do mez de Dezembro de 1884 
nest·:t cidade da Parnahyba comarca do mosmo 
nom"! desiQ'nado )elo dr;creto n. 810:3 de 2i de 

mel, :mo..s a m!'sa nao qmz q':e cons a~se cousa da comarca Dr . F!·anci:3co Botelho de .A.ndr.tde 
alguma. Ja respectiva a(:t:.t. . no :impedimento elo etfectivo Dt·. F1·a.nci"co de 

Villa elo Lin·amenlo, 27 tlc Dezembroide 188c1, Souz::1 .Martins o dos preside:ltes das m''zas clei-
-Josd SaiJI)J~tio C(u;tello B .·unco. toro..es dos collegios de Kossa Scnhm·a. da. 

Reconheço a firma ser a verdadeira do prop1·io Graç~a da Parnahyb:~. tenente-coronel Luiz An
a~signatario pol' ter della inteiro conhecimento, tonio de Mora~s Correa~ de Nos,;a Senhora dos 
do que dou fé. Rem0dios do Burity Jos Lopes. capitão Joaquim 

Th(;rczina, 10 ~ie Janeiro de i884 . Em fé de José Avelino; de Nossa Senhora da Concúção 
da villa da Amar~açãél capile:1o Luiz Rodrigues 

..-erdn_dc.-0 .. tabelliiio pllblico, Jianoet Cle- a Cosb. do Nossa Senhot·a da. Concei ã 

Docu'ínento n. i.J.;:_Eu :tb:-.i:w a"'si~nar1o. 
eleitor rh po1·.och!a elo Nossa S?nh?ra do _Livra~ 

r,,, 1 _ , • , 

attr:sto sob juramento, t~ndo certeza pelo que 
SQi, qn~ o ,·oto do eleitor capitão Josú Sampaio 
Castl.'lllo Bra !lCO na eleição do i o de Deze:•• br·o 
pro~i1110 pnssado fôra dado ao candichto con
serv-aclot·. Dr. Simplicio Coelho de Re~ondn. e 
apurado pe!~ mesa "lib:!ral para o :Dr .. José 
Basson de Mirand:\ Osorio, o quo s~i pot·quc 
não ma fot·am estt·anhas as combinnçõcs r1uc 
})re,•iamente n r.,spcito se fizer·am entre os me
S:'Irios, c passei o presente por me ser pe
dido. 

Tbe•·e:zina, 17 (le .Janeiro d ·~ 18S5.-0 eleitnr 
liberal, _4.ntonio da Padtta Ref}o. 

H.!~con heço verJ.adeira a assignatur.1. supra, 
do que dou fé . 

.. l , • .i 

Em fé de vercbd'3.- O ta.~éllião publico, lier
C'ulano de Sog:;a .!.llonteil·o. 

Doeument.Q '1.. i:l.-Attssto e juro convicto, 
que na eleição do 1° de Dezembro ultimo do 
colleg-10 do Livr:l.mento do 2J distric to desta 
prov·inci:1., o <:apitão José Sampaio Castello 
Branco votou no candidato do sen partido, Dr. 
Simplicio Çoelho de Rezende. sendo o seu voto 
apurádo para o candidato liberal, Dr. José 
Bas'lon de .Miranda Osorio. pelos mesarios. 
tod(ls p ~rtencentes :i parcialidade liberal, pois: 

Pedro li~ capitão Antonio .José Vid:tl de Ne
greiros ; ele Nossa SrJnhot·a do Carmo d:~. Pit·a
~.;uruca ten,mte-coronol Gervas:o de Brito Passos; 
e .!. ossa en t':J. (o 1n::unen o. . .o n : u-

f::'ltsto Pereir:~ da Silva; de Nos, a. Seuhol'a da 
Concci~:1Io elas Barras capitão Josú Oiympio d~ 
1lcllo; dt~ S. Gon~.nl(} da Batalha, cn.pitfio Ser
volo Gomes ele Castro ; de :.\"::ss:~ Senhora. dos 
Remed1os de Pct·ipery. coronelThomaz Rab~llo 
de Olívei~·.1 C.-:.stro :de No;:s:l. Senhot·n. dos Re
mcclios d:r. União; -éapitão Clemcnt9 de Souza 
Fo:-te.s; de Santo Antonio do C:tmpo :\Iaior, ca
pitão Luiz Gonçal\'es de Mello. dcix:tnd:> de 
comp::ll·ccr~t· com causa participada o juiz de 
paz da. p::u-ochia de Nos!'ia Sonhora. do Dnsterro 
de ?!ínJ'\':lo capitão Ludugero Ah·ares Lima, o 
qual foi rr.ievado da multa e tomando os 
membro~ - pres~rltes da junta os seu:; re,.pe
cti vos legares o prc~idente desL:1. declarou 
aberta a sessão e log·o em seguida designou 
ao mem >ro capt ao oaqUim ose ve mo: para 
servir de secretario da me;;ma junta e dedarou 
que irt proceder a :1.puração geral elos votos dos 
diYeJ·sos collegios do r~ferido 2' clisericto elei
toral desta província~ na eleição para. um de
pll tadc ã A!'isombléa. Geral, de c::mft)rmidade 
com o di~ posto no art. 18 da l~i n. 3029 de 9 
de Janeiro e ii6 e 177 do regulamento eleito 
ral n_. 8213 de 13 de Agosto de 1881. Em s_e
gnida abrindo ·os officios rec~bidos fazendo 
reconhe~er aõs membros da. mesa.. eleitores 
presentes e mais circumstantes que elles esta-
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ter deitado-a no con:io âaquelh \'illa, e por cuj.'l. freguc7.ia. son 1.0 juiz de p:t.z, pois o facto, 
ot:casi:iod". snr apurn.la a authentica da União, si nlío pa.:-sou de um tncro gracejo entre nós 
verificou-:;e ach:tr-se a nwstnn. impcrf..:ita, pot· atniJos., d•'u-s:', não pcl.:~o fórma affirm;:.da por 
não conte;:- os nomes dos cidaditos que pot'vGn- cllr:-, mas pela seguinte : Ten<.lo eu chegado em 
tura for·a.m votv.dos, ncm~o numero de votos de Piracuruc:t, á tard·~, c d.~,:ej~tndo seguir adi:.1.ll
ca:la um E por essa e:::c:1sião suscitando-se te, para al.1reviar a minhrt viagem, o tenente 
duvidas entre os mesarios ácct·ca da apura- coronel G~rvasio d~ Brito, por um grac,~jo, 
ção da c!eição de Podro li e União, pelo di.;;sr-mc que eu devi:• :dli pernoitar, que ~>lle 
mesario tenent•'-coronel Gcr\':t~io de Br: to guMdaria :1. minh:t authontict P. eu guard~l'ia a 

. . 
then tiC<l:>. das refet·idas elei\-Ütv, e req ueri.Jo quo cada um gun.r,Jn.ss') :-:. su11, por.1no eu não 
que por ellas se proceàes;;cm :i :1puração, e queria roub::tl' a del!e, o nem que ello rouba~;;c 
sendo submettido a yotos, a nnioria da nv'sa a minha. Isto tuào foi dito \~ntre ambos, pela 

ec1· 1u que não, votan o c;mtnl. : os pres1 en- \ aml:3 1 e e:nst•!nl.o entt'<) 11os, e nao em e::.racler 
tas co.s mesas eleitoraes tenente-coronel Gerva- seria, vi~to como en não conduzia ta] antben
sio de BrJto Pas~os, ~apit:'lo Servulo Olyropio lÍí.~a, que j:i estava, ha tlias. entregue ao agente 

: . ·- . . . -
o • , 

c1ue apr·esentaram o se~uinte protesto e rcque
rer~m q:re Lsse inserido na acta : Os lll·'}mbt·os 
da junta apuradol."'a, presidente;; das mesas 
eleitoraes dos collegios de Piracuruca, B:,t·-t
lha, Barras e 'Cnião, tonente-coronel Ger,asio 
de Brito Passos, capuao Servulo Gomes 
de Castro, alferes José Olympio de l'liello e 
capitão Clemente de ~ouz:l Fortes declara
ram que a authentica d0. P(~dro ll deixou de 

calculo e inter esse da mn.ioria. visto como, 
não só o pre-sidente da mesa eleitoral de Pe-

II it.ã ..:\ntonio .José Vidal do Ne-
greiros declarou em Piracuruc~ ao memb!"O 
tenente-coronel Gervasio de Brito P:tssos tra
zel-a coms~go, e quando a poucos dias ahi p:~.s
sou e como porque os refer·idos membros exibi
ram 0m mesa traslado e certidã::> das actas da 
paroch.i::l. de Nos . .;;a S enhora da Co11ceição de 
Pedro ll e .. tambem da parochia dB Nossa 
Senhor.1 dos Remedios da Uniã:o e da. organiza
ção da mesa daq uella, passados pelos tabelliães 
do registro dr. eleição e o es~ri\'ão de paz que 
es~rew::u a act:~. da organização da. mesa da
quella, e não foram aceitas p3los demais mem
bros da junta, a despeito do disposto no art. 1-!9 
§ 4' (ulüma part<:!) e no art. '176 § 2° do re
g-ulamento que baixou com o decretrJ n. 821:3 
de 13 de Agosto de i881: o que. foi tanto mais 

- -
eleitoral de Pedro 11 o recon~1ecou a authen-
ticidade dos ditos · traslados e certidão e por 
isto prot~>stam contr2. o procedimento da ma io
ria da junta~ e mais protestam pel::l. subtracção 
de uma folha d& authentica da. cleicão da 
parochia de Nossa Senhor~ dos Reme Íio~ da. 
União, justamente aquella em que vinha a 
votac;ão dos candidatos, afim de colloca1· em 
maioria o candidato liberal Dr. José Basson de 
Mirand:t Osorio que perdera a eleição por Gi 
votos ~m todo o districto. Cidade da Parnabyba 
em s essão da junta~?!li"a.dora, no paço da Ca- -

.. .. ,. -
estafeta que para <:á se dirigia. T<\Uto esto
facto n::io pas~ou d0 uma cassuada. enLre ::uui
gos, que a nossa. conv;~rs:1ção findou-se com 
risad;l,;:. f'aço est:~. declar,lção, como me cumpre, 
em defesa rl~ minha autoridade J.e presidente 
da mesa eleitoral de Pedro li, que sempre 
soube respeitar os deveres dos cargos ··1ue te
nho exercido, e, portanto, não me r:~baixaria a 
praticar o aclo de subtrahir um documento por 

• I ~ •' 

' - ' 
trario ás id,~as politicas que pt·ofesso. Superior 
á politica con..:idero a minha hon::-a, quer como 
homem )articular e c: uer como funccionario 
publico. Par1nbyba. 20 de Dezembro de 1884. 
- .-lntrmio .Jose Vir!al t:le NefFt:iJ·as. Pot· ul
timo, foi interpellado pelo me~ario tenente-co
ronel Gen•asio de Brito Pa='SOs que o conl ra
protestant~ declarasse si tinha mand:,do para o 
correio a authentica mod.iantc registro, o que 
respondeu negativamente. e que sómentea tinha. 
mandado pam o correio. Termina.d:t a apuração, 
eu~ s~cretario da junt~, pelas respectivas notas 
tomad;:s, publiquei, se:n interru pc;.ão, os nomrs 
dos Yobdos · ~ o numero de votos que obti,'eram 
par:J. di!putado, S:'}ndo o result:tdo o seguinte : 
Dr.José Ba~son de .l\liranda Oscrio, advogado, 
resiuente nesta cidade :389 votos, Dr. Sim))li
cio Coelho de Rezende, ad,·ogn.do e jornalista, 
residente ~m Therezina desta pro~iUl:ia 3i0 

resultado, verificando-s3 que o candidato Dr. 
.Jos é Basson de 1\Iir:J.nda Osorio r euniu a maio
ria absoluta dos votos do.s eleitores que con
corr,~ram ~L eleição' por este 2° districto elei
toral constante das a uthenticas que foram apu
radas. a junta apurgdora o considerou eleito 
deputado á nssembléa ger!l.l para. a i93. legis
latura convocada. para o dia 1 de Março de 
1885, por decreto n. 92i1 de 3 de Setembro de 
deste anno, e mandou expedir-lhe o compe
tent~ diploma de conformidade com o disposto 
no art. 185 do cit1.do regulamento de_ i:3 de 
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~ . 
bros àu ,junta assignada c pelos eleitores pre
sent··s que o quizel'em sr::>gundo o disposto no 
at·t. lS da citada lei !·leitor<~! de 9 de Janeiro 
do, 1881. Eo, Joaquim .Jo,é Avelino, secretario 
dajnnta a cscrl'vi. -Fl·anci;;co Botelho de .An
draJê, presid~ute.-Joaquim .José Avelino, se
cretario.-Luir. Antonio de :Mo1·aos Correia. 
mesa.rio.- Solun Aug-usto Pereir:\ da Silva: 
idem.-Antonio Jo~e Vidnl de Negreiros, idem. .. .. ~ . .. . 
Rabello de Oli•·eira C:1stro. idem.- Luiz Gon
çal\·es de l\Iello, idem,_: Gervasio de Brito 
Pas,;;o.s, i:;em, vencido não só Plb rotesto in-
ser1 ,) ua a c ta, co tu o porquo a a pur:lção evia 
ser adiado. p~r=.\ 20 dias depois nos termos do 
art. 76 § 3o e :J.I't. 178 'lo t•egulamenlo n. 821:3 .... 

.., l:l • . ·-

Castro, idem, i dem:.:......Jos,j Olympio do Mello, 
:idem, id·~m.-Cle:nente tle Souza Forte~. idem, 
idem.- Justino Ramos da Silva Cutrím, elei
tor. Registrado no livro de notas sob n. 10 de 
folhas H a -14 \'Crso.-Parnahyba. 20 d0 De
zembro de 1834.-0 tabellião pnl;lico, Virgi
lio Fe;·;1arules Sâ .:lntune .... . -Eu, Joaqt1im José 
Ave li no, secretario,a sub:·crcYi e assigno.-Joa.
Fr:.'ncis~~ Botel?o de Andrade, pre~iden.te.-:-

' . 
de l\Im·acs Correit.-Lui~ Gonçalves de :\loUo. 
-Thomaz Ribeiro de Oliveirn. Ca"t:-o.-Luiz 
Roclri ,..,.U~'S da Costa .-So1on A u~usto P ereira 
da. Silva.-Antonio Jos6 Vidal de Ne~reiros.
Gerf'asio de Brito Passos, mesa rio. -Serrúlo 
Gomrs de Ca::;tro, idem. - José Olympio de 
I\lello, idern.-Clemente Souza Fortes. 

Conferido c concertado por mim tal.lellião 
r ii"f;itio A.n tune:;. 

RESPOSTA .\. EXPOSlÇÂO REL.\Tl\'"A )~, ELEIÇÃO DO 
2' DISTRICTO DO PL\UHY 

Aug-ustos c Dignissimos Srs. Representantes 
da l\'ação. 

Dividirei em duas p·1rles a. resposta à expo
sição relativa àcleiçlio do 2" à~~tricto de Piauhy: 
ella occupa-se de dous pontos: 

1.0 • do modo ür ue 1·oced0U 
dora, e xpedindo um diploma; 

21, do processo eleitorat d:! diversos colle
gios. 

(a) Para mostrar que são improcedentes as 
nullidado:-:: arguidas por liber:;\es 0m prot')stos 
formulaios contra as· eleições de União, P edro 
11, e Piracut·uca, as quaes a mesma exposição 
considera. s~m vi.::io alg-um. 
= (o) Para justificar irreg-ularidades existentes 
nos collegios eleitoraes em que obtive maioria 
de Ybtos, a sahf-'r: Liv-ramento, Peripiry, Par
nahyba c Amarraç.'to. 

PAlt'fE PlUlíE!lU 

to ponto 
Si a faUa da r·'messa 1.b t:t.uthentica. da. paro

chia de Pedro li~ a faitn. que encont1·ou-se na 
da parochia dr~ V züão ttão fo~sem. attribuida.s á 
rau e, como s!J c n:t exposição que ora ana

lyso, julg-ar-me- h ia dispensado Je entrar na 
apreciação ,;o fn:cto, d') que t::mtq se preocupa a 

~ ... - .. . .. 
- . 

em consequencb da apur;Jção das l\utllentícas 
quo;.cpresente.'3 o achavam-se no dia 20 de De
zembro. 

E, julg-ar-me-hia. dispensado dcs<>e trabalho 
porque : o at·t. 17G do reg-. úr} 13 de Agosto de 
1881 manda proceu•:-r a upur:; ção geral dae; elei
çõe>; dentro do prazo de 20 dias, contados do 
em que ellas se tiverem feito. 

01·a, a el~i~ão. b:ndo sid~ feita no dia. i 0 de 
, . ~ ~ ' ... 

mai.s t·.rdar, no dia 2U de Dezembro, cumprindo 
a disposição final do§ 1° do citado :1rt. 176, {lUC 
JeteL·miu; ~, : <.( c ualc uer cu:'! se· a entret:lnto o 
numero us aut 1enticas recebidas, a apnração 
se fará ató ao fim ·do referi lo prar.o de :?:0 dias. » 

A junta procedeu. por.t:tnto, muito legalmen-
~ 

dia, ultimo do p1·azo, e e::s:pedindo- me o diplo
ma: não po~lendo obstar a apr-e,-~nts.ção de a.ctas 
por qualquer eleitor para supprir as que f:llta
vam, desde que a junta. duvidava da au~beo.ti
cidade das apre.::;enta.das, direito que lhe dá o 
§ 1o do cit. ar·t. 176. 

Como, poróm, a exposição ::rfirmn. ·que as 
m':!ncionadas faltas ÍOl·am deridas a fL·aude IWa· 
ticad~ por dous n!agistrados : o _jtü;. de direito 

' . 
Martins que entretanto deixou de presidir ã 
junta por doente e ao Dr. juiz mnnidpal Fran~ 
cisco de ~\ndrade Botelho c ue a )residiu como 
juiz dQ dir·ci to interino, cu não pos-,:o fut·tar-me 
ao t1·o.balho de diz,:r duas pala\'ras :L respeito, 
com qun.nto a exposição não fa~a acompanhar= 
de. um s~ rlocumBnto que, mesmo de longe, 
seJa capaz d·) gerar susp0ita de tão gra\·e 
crime aos dous m<'-gistr:1dos mencionados. 

N'um artigo qur! pt:bliquei no Jo1·;1al do 
Co·mme;·cio de 2ô de J:weit·o do corrente, que 
peço licença para fner pD-rte deste traiJalho, 
~.:omo llocumentol !H'ocurei G:s:plic:~t· :.~. falta d:1aa 
com rela~~ão á authentica da Uni:io, pela pro
vavel confusão n:l. extr:\cção e expedição das tres 
eópias a que ~e ref"'re o art. '151 do regula
mento de 13 de Ag-osto, mostrando, além ·disto, 
qlte n~nhum:1. .vantag-em ha.via na violação e 
occultação ,!e taes nuthenli\!as! visto que outras 
có ias eram e~ edi bs sendo uma. destas á Au-
gust:t Cam:tra dos Srs. deputados. 

Vendo, porém, q11~ sem fundamento algum, 
sem vi!!'lumbre de provia. in<:;iste-sc em attril:mir 
a magistrados de reconhecido merito a p:-atica 
de . tão grave crime, vou menoslonge ~ttri- : 
buindo ao expedidor o proposito de truncat· a 
dita authentica, :mppondo assi.m comprometter 
ao honrado jltiz t1e direito da Parnahyb9.:, a 
quem não alcançamos botes desta e outras -ca
lumnias que lhe tem sido a~sacadas por seus 
invejosos intmigos. -::: 

Havendo na junta apuradora quatro mem-
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bros co:1sGr\·:dJrc.;; a ass!.::Lindo :1 :lp~Ú·:.!ç~ão o 
p::-0p1·io caudidato consel'\•ado:·, r:::ã:o h?U\'O quem 
dcnuuci:J.~:se -~ violação d:~ au th-~ tlttea., e nem 
t1ucm, depois de conhecida :1 fa.lt:1, s ·~ apode
rasse do i:Jvolnct·o, que eneerrava a mesma. o 
qu~ no c:l.so tci~ia <.:ab~mento, que n:io Levo_ :e-

• 
Quant :~ :i ._ccultaçii:o d:.t. :l.tttiteuti.ca. Ja. \.1~1.1."0· 

chia. de Pedro Ir, o documento u. "1 pt'O\':l. que 
.o;;; • 11 "'~ l r i :.L •) ~4 - •">: { ""'- ~-~•)' ., • • 

cidach .;a !?:t"ll:l.hyb:t pelo correio publico. 
Sobre est; do,~uuvmio peço :t attenção do~ 

honra los membros da primeira. commissão da 
poderes. · 

A f0 .!e documentos officiacs, como este, 
não se d~stróe t:om ~obrescriptos, que ningucm 
sabe como foram outidos eoquecontinham. 

N~i:o s ~ co:nm:.·nta. 
O docmU':nt:) n. 2 y :)tn completar o pt'imeiro. 
E" elle assi ""na,lo Ot' • es. o as t · :: 

lificads.s, cuja ftá n:Io pM•J sel' pnsta em 
duYida. 11gur:tndo entre __ cllas o in:::j.)ector 
da. al;'an. '.l· ~ga. da. Parn~' hyb:J. Domingos Fran-

· · m:1jor .: na to e ! · L-

ra.nda qn~~ no t1omiaio conservadot· cxet·
ccu todos os carg-os de cou:fb.nça política e 

• • - l 1 • . • • 

juiz ele p:1-z. jui?. municipal suppl-:utê. ddegado 
de polici:.. collo:·ct::Jr d:.ts rend<ts proviuci~es, e, 
finalm r. nt;) , d~1S geraas, · co:no inspector da 3.1-
fande.za. 

Sup[)onho ter justificado plen~mente a. maio
ria d:Ljunta apú.rador:l, da aceusa~~ão que lhe é 
feita., unico m•:tivo pelo qual, e em considera~ão 
á august~ Camat·a dos Srs . D2putados, tratei 
deste ponto. 

A cxposi~~o cccupou-se do procasso eleitoJ."a.l 
cl<) divct·sos collegios do districto 

a para mos ra~· que suo 1mproce entes as 
nullidade.s :~r~uidas por liberae"', em l~t·otestos 
contra :ts el0ições de União, Pedt·o U e Piracu
ruca, as- qua.es a mesma exposiçlo considera 
sem vicio al;;um .. 

Como tenho de occupnr-me, por minha vez, 
das nuEidado~ d·~ diYersos colle,;;ios, deixo egte 
ponto p:lt"a a segunda part3 do meu trabalho c 
passo 

b) a apreciar as irrcgub.ridn.des que a expo
sição diz c~!stirem nos _colhgios eleitot·aos, em 
que obtive maioria de- votos, a s:tber: Livra
mento, P (:ripiry, Pamahyba c ~-tma.t·ração. 

Li;rratnGnto.- Existindo nesta pn.rochia. 22 
.eleitores alistados, verifica-se da respactiva acta. 
que compareceram Zl. 

Obtive toja a vota .ão. 
Nenhum prot~sto foi apresent:tdo, como se 

verifica. dn acta.. A que vem, pois, a aliegação 
extemporanea d0 que um ~leitor votou em ou
tro canuídato! :\ntes de queim:~das .as cedula;:;, 
devia. te r h::wid.o a reclamação, para. que fosse 
proceden~ e. ~ 

Tudo quanto posteriormente se tem dito, s e m 
por em duvida a assc\'er<tçào contida nos docu
mentos 3presentados a respei to. não tem valor 
para. destt·ui r a authenticidade da acta, a · qual 
nada reza a semelhante respeito. Si a declara
ção postel'ior do. v~to pudess3 ser aceita, escusa-

do e:-a o escl'utinio :;:e::reto e nullificadas e::;t~
vam todas :ts garantias dn (l tlC a. lei_ procurou 
cre:1r no processo eleitoral. 

P·~l'ipü·y .-A rcsp~ito da. elei~:.ão dcst::t pa.ro
chi::~. al!eg-:~ a opposição, como irreg-ularid!l.de, 
:l. nomc~~t;ão dos fiscaes no dia da el~ioão. 

;., :t r 'a ur a g-um o ac f>, ]!C o que 
dispenso-me t!e an:,Jys~ü-o. 

1-'anuthyb:t.-All:.'ga-sc que as cedulas libe-
. , prc 

tende :\ exposição que t:tl facto importa a in
fracç1o dos, art->. 142 e f.l7, § 2" do reg-ula
mento de 1:~ de A~o~to. 

Não devo demol'ar-mc em d0mon,trar a. im
proceclenci~t de tal nlleg-a.ção, :l. re::: peito da. qual 
tem s :do uoanimc a opit!Í:i:o d:l. a.ug-u:5t:J. Camar::t 
dos Srs. uepLl.t.ados . 

O simpL:s exame ocub.t·, feito nns ce:l1tlas e __ 
it.voluct·os re.metüdos c que se acham juntos á 
r -· l · · · •·· 1ão 
se di, n. respeito das mencionadas cedulas, as 
hypoLheses ele qn·~ tt·:Ltam os at·t~. citados. 

lgu::~.lmente impt'OC•!dente c :1. alleg<l<;:.ão ..- uan-

:::.- .I !I .; 

titnlo do gnatda n:io fvr\1-m alist;l.d.os, mas sim. 
por algum outt·o do.3 muitos especiricados na. lei 
de 9 de JanGiro. 

Parte scgw~da 
Entro pol." minha vez no c~ame do processo 

eleitoral, confiado em que h·Ü de mostrar, de 
modo positi,:o e concludente, que ho11Ye pre
terição Je formulas subst:1.nci::es. cr11e affectam 
de nulliJade·: iti-a.na '<~l i ,- '·· 
rochi:ts de !\1at·v:io e União. 

!\lo,tt·~trei além desta muitas outras irt·cgu
~a.rida.des,_ quo al teram o resultado da Yotaç·io : 

l'c>0 u ar1 a es evt ns no capr1c 10 (as mesas 
cleitorae~, o;,Len toso e p::-cpotento .P.m alguns 
casos; e tambem :i " itlte!'ven<;.ão uirecta de cer
tos magistrado:":, influindo positivamente no re~ 
sulta.do do pleito . ., 

O 2u dis~ricto do Piauby comprahende seis 
comarcas. , 

Pelo quatlro que aprese11to, sob n. 3. de
monsttativo das alteraç~ões que sofl'reu o alista
mento eleitoral, nota-se que na revisão de 
188:·~, a que serviu para a elei~:!o, o mais ex
traot·dinario augrn13n to ~·3 nota no eleitorarlo de 
tres fregLÍ ezin.s uc Campo Maior e União da 
mesma comarc;~., e na. d·; Pedro Segundo, ns 
qua.es. tendo ali:5tado 24lí eloitores, na revisão 
de i8~3 conta.ram. :)-!<J! · 

Assim : 
A freguezia de Cnmpo :Maior, onde em 1881 

alistaram-se 10L eleitores, numel."o que foi ele
vado a 103 em 1882. !'ubiu a 127 em 1883. 

A freguezia da. ·união que. como a ::.ntece~ 
dente, pertence à mesma comarca, onde em 1881 
a.listaram-se 75 eleitores. n Jmet·o que foi ele
vado a 8-t no anno de 18S2, subiü. a 9$ em 
188:) . : 

. Nota-se, pois, nesta comaJ."ca o augmento de 
38 eleitores na revisão do anno de 188:3. 

A ft·eguezi3. do l-'edr.:> Segundo. pequena e re
mota:onde em 1881 alistaram-se 70~~leitores,nu~ 

~ ~ 
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mero que foi ~levado a 72 em 1882, subiu a i24 · Houve uma. cedula em branco no· eollegio do. 
no ~nno se;;Ulnle! . _ P:~rnuhyba qae •. n~ fót·ma ela lei, n:1o cntt·J. para 

Na. rt:rnot~1. freguezw. de Pcclro Sr~gun.lo o :ttl· o calculo da. tu:uorl<L 
gmento é, portanto) de 52 eleitores na. revisão nJ Barra~: ha um vóto em separado ou~ l'G· 
de 10::>83 ! - cahiu. no caüdidato Re"tendr~; foi o voto do pre-

Ora, tanto quanto :'5e pôde prov~\ de cscL·n- s~~cnt~. da me::a elr}toral.c.1~1e votol_l sem. títu!o e 

tada n::mcrico, · t13m~.:; de conclu1r que eat•,; au- H:•. na eleição desta parochia u:na cit·cum
gmento. além do c:~tra.ordinario, e iuexplic:wd, sta.neia notn.ve! constante do protesto apresr:m· 
ci todo em favor do pu.rtido politico a. qu~ tndo p~lo meu_ iiscai, o qual t:nvolvn a !Wg-.:tç:'Io 
pm·t~ncem os m:>glstra os essns comarcas, e \.ôO 'H'Clto que nc cQa ere o art. o l§ v a 101 
·dahi. a sua indebit~• intervçnção. de 9 de Janeiro. 

O mesmo quadro apt·esenta/lo sob n. 3 con- Te!lho ouvido perante esta corn:n1ssüo de-
:fit'ma. o a;;io:el·to anteríol', compa.l'ado.s as vota.- b~tter·se a questlo de saber·: ili t&:n os fií\eu.es 
çõea obtidas 1)elo candidato liboral n~t eleição o direito de e~(tmina.t· o;; tituk.s dos eieíto:·es 
de ~88 L e na presente, com a dos caudichtos 'fi! e cowp:tre:·em :i elciçiio; parecendo-me que 
conservadol'es nas mesm:1s eleições. todJ. :~ commis~ao pens:t que tal dir:.:ito bc:s 

Ern Campo Maior. por exemplo, teve o can- co:npete, h;).veudo apenas di>·erg<·nd~ qnf:l.nto 
Jidato libe1·ai. em 1831, 63 V<ito-=; em iK84. c:0: M moJ.o de e~ercel-o, qn:mclo no excl'cicio cless~ 
mcsnio."' tí:3 : ? (:and!d:üo conserv!ldor que teve direito si mauifestat· o proposito de protellar 
ü...,,. vi 

E1n U niio teve o c:~.ndid<~to liberal em iS81, 
2-1 votÓ:~; em 1884, 28; Leu1lo tido o conser

.:!f'i 

Em Pedro li o c::tndidato liber<ll em 1881 
teve 37, hoje tem :3ó; o ca.ndicbto conser\'ador 
~m 1881, 27 votos o hoje tom i2 ! 

r.ra tornat· m:ns sa l.cnte este a.cto. or
ganizei o qnadro sob n. 4 demonstrati, .. o das 
alterações havidas em. u.:n tlcs di:;tridos díl. 
eórte~ IJ. Scolhído propt)Sitalm~:mte para que o 
confronto não pudesse ter r·~plic:t. 

Poi~; bem, :no grand13 · eleitol·ado do 3·• dis
tricto da. côrte. nas u:~. psrochías, apt·eciad.o 
{) maior- aug rnento que offereet~ a. revisão de 
188:3 é o de :20 eleitores, na parochiu do Es· 
pirito S cmto. q nG a.listcu. om 1881 435 eleito-

pronuncbmcnto 

Eil-o: 

sobre -divtH·sos titulas e rcqtH:reu. em un.1 rol
le!.;io como e:;te. em que comparecerv.m :1:?0 
eleitot•es, o t.~:X:tmc dos oito titnlcs com que se 
;,p,·escntal'a.m os eluilores ltntonio Lopus de 
C3.:.-valho, Jo:tquim. Vi.:ir:~ da Qudroz, Estcv<10 
T•~ixeira J.e Cll.n•alho, Ra.ymondo Ferno.n::!es 
Pel"eit·a, Jcao Anton!o de C::trv;1lho~ En6as 
Fortes Ca.s tello Bran~:o . Luiz Fern:mdcs Pe
reira. e Nelson Ft·a uc:séo de ~a.t·vnlho.~ o que 

.. J. ' o. o 

Pedro Il. alista ndo iO eleitores. augmentou na. do pl'esidente . . 
r cJ•;isão do :umo de i88:3, 52! c: cotno dito fica, ! E ;;ta neg<.ltiva oon1provou n. fntud· ~ snsp~it:ttla. 
este uugmento é todo em favor de um crédo uo- e opportunamenlc den~wcia.da. Estes oito \'Otc::'; 

litieo. • não podem s ·1" n.purados po1' nullo:::.. (~corno não 
Julgueí indispensn.vel entrn.r nesus consi- foram tomados em separ:.Hl.o, de•·em ser dcs

det•ações para habilitar os illustres membt·os contados a.o c~ndita.do mais •:otado. 
, desta com missão a for rnarern juizo sobre as nU e- b} Pedro I I.- Ha· um voto <mg-iob:~clo !1::1. vo-
g ::\(;;ões que vM :seguir e qu~ lhes sfio con- t:l.çilo dest0 coll~gio: o do üleitot· 11cnt!es d~~ 
neXt\S. RJ~;ba que. v:olent:• ndo a. urna., V<Jlon sem ti

Eis o resnlta.do d:t apuracão em visb de todas tu lo. o que ó confe:;s:Jdo na. propria a c ta. E':t•J 
.::ts actãs : · ' voto d~\·e ser descontado :to candida to mais vo-

P:m>hi:ts 

Bn.rra.s .. . ...•......• . • 
Pedro li ............ .. 

<lo ...................... . 

Piracu ruc~1. .. . . •.. ... . . 
p,~ripíry ..•......... . . . . 
·união .. . • . ..•.•.... •. • 
M:trvão~ .........•. ••. . 
Ps.t·M.hyba ... - ....•.•• . 
Amarração ... . ~ .•.•.•.. 
Burity •••... .. ... . .••. 
C:~.mpo Maior .... •..•.. 
Livr:Hnento .•.. - . . :; .... 

~ 

v. I.-7 

31 
39 
28 
:J.S 
62 
34 
3! 

.,03 
2i 

.; ., b., t:1do. 
g .... "'~ .Além de não proceder ofundamento, aind:J. _que 
~ ..:; .f. g_ vordad::i1·o .frJsse, co~ qu:~ se p rc tende validar 
61 i este Yoto, a.ccr"s'?.e qa:e o do~. sob n.5 prOY(1. qu·J 

-") ,_, 
28 
tiO 
6õ 
32 

7 
·W 

i 

1 

i é f<1.lsa •~ allegação; porqn::mto n p0 ~iç:io :l qtt·! 
:- · Mada do 2\J cie !\o-

i 
'1 

4 

vemÍJ!'O, dia. em qtte foi apre -:e n tad::!. c desp:1-
(:hada. e sótnt!nte depois dGlla podc1·io.ler log·!l.r
a justificacão para. o~pedíção de nov;l ti.tu.io~ 
na fórroa prescripta no§ i8 do ::r t. Ô" <la le1. 
d~ U Je .Janeiro. 

c} Pat;d hn..-- Nesta pn.rochia votou o ele: to: 
Antoni() •.In (:,,;;tn Alvm·cnga. Filho, a listarlo na 
do .Marv::>.(: •.!<'n 188~), de ond'\ ~ô foi. transf~::-íd~ · 
n :~ re\'iH;~t: ·h::- l.SS!, por rMdanç.a •.!e domicilio 
p:tra cs~a p;l<\1chh da Satnlh.a , on.1e: por:-:1.nto, 

1 nio po:! ~:~ V;.J~ar por nà) pod~r estar wdu11:b na 
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revisão ;,llr)C0tliJa. r:•m 1883, nesta parvchh da ' bi !t•az·iamente altct·a a prcscripção lcg:tl, mu !a 
Bat:1.lha :·.:L•c. u. G) (1). . de figut'3. o ca::;o. , 

(di l·'Í!'::!.Ctll'llca e Peripiry .-Nest:=t:> dua-: pa- Juuto ::.o contr:lp:·otcsto aprc.:;cntado pela 
rochias b:· um \'Olo ~oluado em ~separado ern I mesa or.contra-se como documento um:1. cet·ti
ca_l~\.U\\•'" :'.ü~las: Jevem sE>r :ltllbo;:; co~üados ao 1 dão d? ')ffieial ,:e jnstip, r1ue certifica ter~m os 
c•mtlhhto ~\;);,:ende, em quem r··c:th:ram a:n- tr::11J:uhos : ome<_:.ado as~) horas da manha; a 

s. v~-t'-' ·;:t~ :lc 1::.\: 1u-'-e 1uc.t1i os os no.11es mq1 ~iç. ao <~pl'('S ·na m:tis uma •'c a.t·:tçao as
dos ele; to~es na l ista de 1SS:3. niio po lcn lo in- :-:igna(b pot· v:1. rios eleitores c um.1. cct·tidão do 
tluir a nc:L::. exarada nos seus titul•;s, de mu- escrivão do subdelegado nrJ mr;·smo s:mtit!o. 

1.884. 
(•:) lin!:i•.·.-X'~ta p:wochi:l compareceram, 

assigna::'$i;: '·' lh·ro c. pl•l't~mlo, votaram ~)i) clei
tore~. (•l!t:•ntt·mdo-se na. urna, ~0 ceJulas. 

Si ;l~d:: :n:tis hüll'i•~sse a apres,.mtarconk_a
n elei<;ão ;esta. pa;oochia, doYei·-so-ja aug-mr·ns 
t .1.r o ,-o'!/· ole$apu::u·ocillo ao candidato meno 
yotado. • • 

Po:·ém. ~ons:de~:) que~ mesn. que presidiu ú 
1 i .ã foi l' r>- • d' I' I ., · • ' <::-.: ·, -

po,.;i-;!t;,) •h hL vi, to como foi e:s::cluido de fau·r 
parte deib o 3'' jui;: d..: pa1. eleito, Luiz de 
Souza FtH'Les, climina.Ju peb Camar:\ Munici-
p :-r 1 •' g~t e ar lt<'P.l'l:•rll•·nte SO) o a so tln

d;!men to •.le h:, ••e r e1le a co i ta do a nomeação de 
2° suvp!cot·~ de juiz municip::l. 

compatib:lidales eleitoraes, não podemos pro
curar fõl'a della dispo~ições para ap plicar ao 
CLlSO o~;:~l11'1'13ll te. 

No nrt. 24 ch citada lei de 9 de .Janeiro, en
contramos a unica di,posição c1ncernento ao 
caso das incomp~üibilidades d•~ juizes ·ae paz, a 
saber: {< :1s I'1Jucçües de verN1.dores e de juizes 
de paz . .:::ào ~nc•mrativeis com ás de empregos 

. publicvs retribuiJus. )> · 
Or3 . não .: : · 

empreg;tdos publicos retribuídos, incompatibi
lidade não ex i. tia para que ~ Camara ~~ unici

al exurbit.~nJo, eliminasse o 3u 'uiz de Jaí:. 
memb1·o e!l' :ctivo das mesas eleitoraos, 

A mesa, poi;:, que pres:diu à eleição nesta 
parochia. não foi organizad;t nos termos do 
art. 1?J § 7 n. 1: e desJe qu~ o não for, a elPi
ç~ão não <i Y<~licla, nos termos do § 12 do citado 
art. 15. _ 

Attealamente examinada a act:t. da organi
zação da me"a desta parochia, encontra-se, 
além th nullid:tdl'\ ins:1navel apontada, a. ir-re
gu!aridade e pr>cipita9ão com qu~ foi ella or
ganizada, parecendo que o fim foi uma organi
zação adequada, honve êliminação do 3° juiz de 
paz, doença paz·ticipada do 3·· que substituiu o 
eli.minx.do~ do·mça C{•mmunicada :ls ~J horas, do 
3° immediaro Lupercio Machado Vieira Violete 
que paS'-OU a 2 · ; o mesmo que ãs 11 horas já 
se ach cva de , · · o 
eleição não comnç 1u á hora legal. 

Referindo-se á e~ta. argu'ição const?..nt/3 do 
protesto a:•resentado pelos liberaes. a exposição 
diz que: não pódc constituir nullidaie come
çarem os trabalhos alguns minutos além cla 
hora marcarla pela lei. 

Mas quando por qualquer motivo de interesse 
pa.rti.cular, evidentemente provado, a m~sa ar-

----
(1) Este voto deve ser descontado ao candidato 

mais votado. 

-
i.'' A d··chs.I·açi'ío clo·voto do mcs;trio Lupcrcio 

Vioiete quanto :~o ccHnec;o dos trabalhos, in
sert·: na propría acta. 

2. 0 Os documentos ns. 7 a 12: s~ndo o f o 
uma ccrtidào tio mesmo offi·ial de ,jnsliça, 
de que•u se falla aciu1:1, com a dc ~: lara,·üo dc
q ne h:; ria passado outra C'' 1·tidão, em conLrario, 
dictada pe!o escrivão Nascimento em c:·tsa do 
j~it. d:' d:reito:._:>s ?utt·os sito do Dr.juiz muni-

f;\ , • -, 1 f • tr , f 

licia,· do R,,tL concgo vig-ario e do ;uudelega.do 
u outrus eleitores. 

Ma:.: os documentos ns.1:1 "14 vGm pôr patente 
e mora o começo os ti·a x1. 110s e c 

o segotintc: No pt·op:-io di:~ ela clci•;ão o eleitor 
Antonio da Silnt. Torres requet•ctt para justi-

' mesmo dia o dco;pacho constante da certidão 
n. 1:3:- Sim, para hoj~~ Ô.:5 7 horas da manhã: 
-Citem-se as testemunhas c o promotor. União, 
"1° de Dezembro.- O est.:ri\·flo certifica mais no 
mesmo documento <rue a" t~"~stcmunhas só com~ 
parecet·am em juizo :is 0 horas . O p1·omotor 
attesta que sómenle depois de!) 1/2 horas ~~.pre
sentou-lhe o mesario B(medicto Rego us autos da. 
justifica~~ão ~a perda do ti~ulo para ~nt•,rpor seu 

' ' foi o motivo ~a demora, e que a. verdade ó que 
os t1·abalbo.;; principiaram depois da hora mar~ 
cad:: nela l·:>i. 
Fin~lmente o desa.:roarecimt>nto de uma ce

dula d:.t urna in .uz 3: crer. depois de toJas as 
cir-cumsttncias, qu r~ elJp, foi violada . • 

Cerbmente não é licito acreditar, quem co~ 
nbece o processo eleitoral, que o eleüor que 
ap1·esenta-se a um logar determinado para. o 
unico flm de >Otar; que é chamado eom as for
malidad•: s legaes; que e obrig 1 do a apre~entar 
seu titulo; !'•!COnhecer sua .~e iula c em acto 
continuo assig-!lar o livro 4•.Hinado para tal 
fim ; venho, depois de concluído todo o pro
cesso, de aberta. a urna, contadas as eedulas, 
q n a.ndo verifica se a diifcrença, dizer que foi 
dle quem esqueceu-se de votar ! 

Não é criv.;)l, mas é assim que explica esta 
pa1'sagem. 

da parochia. da União. 
(f) .Marvão :-Esta parochia, termo da co

marca dos H11mildes, notavel pelo est·1do de 
anarchia em que tem vivido, a lists. que serviu 
p~ra 3 chamada dos eleitor.~ s não foi a da re
vi~ão do anno de 1883, como devia. ser, em 
vista do art. 2:36 do regula1nento de 13 de 
Agosto ; mas foi sim uma lista preparada a 
bello praz·~~· e como se q uiz, como é costume 
naquella desditosa "comarca, onde a:ffi.cilmente 
um liberal encontra meio de interpôr um re~ 
curso. 
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O documento n. 6, certidtío passa,1a pr:lo t?..- ~junta apuraoot·a! que não sr-: qíiiY. C1'l'tuo·:ds 
1Jellião enc:1.1'rcgado do,.!·egi,~tr·o geral dos ele. i-,! altanarla.~ verdade.:_<>. rlo cawlid~ao espr:!ir;t_rfo! 
tore.'5 d:J.coma.l'ca, C0111l'Ontado com a acta da Sr~.~('undooart. i1G.§ 1"dodecl·eto dr:1.3de 
eleiç:'to deste coll '·gio, par-1 que os oleitores 1 Agosto dl) 1831, a al'ut·ac~ão se fa.r{L atr~ ao fim do 
João .Tosé da lg1·rja .. Bernardo Rib~iro Pa;~,, I pÍ':vi.•J de ~-o dia~, 11ualquer que sej<.i. o nu:u0ro 
André A hres t!.os 1-'.•~1:;;, .Jo::to J\hr:•s d~_•s lh.is, das authcn tic:1s r•:co!,i.las. No refel'iào prazo a 
. ose e •. no .:~ _uza, ·O:e ~· ii,rques ae ...,o~!Z'1, 1 JUn .a pt~·ce "n o ~L a.pn_t·açao. -~ r:txo~• : a~~urar 

Gonr<ah ~.Lu·, u1s dos R:~l" e l~uclyde' Jose da us eleH,-o'•S d::~s pa.roclnas Umao e Pf>d:·o, ll. 
Siha R•:is, :tlist::~do;.; em 18Sí, nào estão na. re- :\. autbentic<l d:t. Cni~o não pôtlr: sr·r ajnmtda, 

~ i> 

r;:gu!;;mento d0 1:3 d·~' Agosto, remeLte1· ::o Jlls, mm.o c tgno Jll'.z (_e :.u·e, .o_ ' co1:1 !~C:t . 
i r• j liz d· : paz a cüpi~~ d:\ ;·,•vi;;üo.- p·:h qual se Parn·1 hyb:t., ond.e st ~~·ocedeu ~• a', JU>a·,'~''), e 
deve p1·ocecbr ;l. c h : mad;l cl.; to1·al, ni'i.o po:Jendo ! a5:c_uS'1.Jo de h?v" r vwl:trh :>~ :l.ll th e alL':l. cl::t 

. . . ' .- . ~.. . , l ,.._ 1 
;l,._. ~ 

da lista, onde S<)n norue e o de outro não podia. 
fig111· :·r e onde dr~ix: ·:m de s:~r contemplados 
out1·os qu:. devi:~ lU nelle figur<'l.r. 

\'ici:H!a a .-. .:im u~ sua base, e;;ta el·~ição r!ão 
pôde ser nltida. -

Ser·à para not:~.r r1ue n·~ nhuma redamaçiio se 
encoutrn. na actn. re-:pr.ct i\·a.. porém é que, 
como rlis~" ~'l. principio, ditnciimente F:e pódo 
encont!·nr em r(~Curso naq11elles dominios. como 
aconteceu com o pc( v o e c ''l'tt av c o .JUl'a
mento do 3•> juiz de paz ErHit·c·io r1ue ni'io s ·"l 
pôde obt·~ 1·, e que sem jurame nto fez p:trte da . - - . 
em cou;;;:L alguma o v::do:- do documento anthen
tico, aprGsontado para provar a ft·aude com 
qu·~ ;;;e proc•' d :u a eleição dac1ucdlc eolJegio, 
cuja n ullidade peço. .· 

occult:1do :\ de P<'dt·o li. -Se esta accusação 
ni'ío :1ssr1ntar no illnst:-c 'ui.;-; i!C rlireilo. deve 
ra l,e r ao dig-no juiz tlluui.cir,a1. I>r. Francisco 
B 1telho de :\.ndr ,:ct~. que presidin os t t·;d)alhos 
da junt<• no imp r-ditnento do pt·itnoirú. 

E :t<·cn 'ação cksta ord· ·m atira-se a magis
tmdos d·~ reconhnc1d:t pr·obidade e eleyado con
ceit<"l, sem prov:t fl.:g-nm:t !! 

Tod<1S a;:; :tuth~tttica,:; fo:·am pre!'entes á jnnta, 
n 1 a. · m -e r tU\ tro conserY::dore. 

achando-se tambem Ht'escnto o :-:eu candidato, 
r1uc as viram intacta~ e nenhum:1redamação 
apt•esent~ram. o que tu<l0 con -ta da. rcspediva 
acta. 

Depois de abet·ta :\ :~nthe ntic:1, reconhecido o 
vi.ci.o, CO!neç q·;\nl ~s in .. rep~\~~ões piil" parte ila.
qudl•)"', <'[U'\ não po~tiam admittir o•·t1·~: '! us:1. 
do m :·smo vicio ·1 :n:1o "cr a propü:;it~l YJolaçiio 

Assitn poi.::, se esta il1ustt·e comru\ss~o acei- para. ch.r ga;1ho de Cê1USa <'O calJdich.lo li ',eral! 
tar ,~ a Ang-usta C.m'l.:•ra tlos S1·s. Dnput-:1.do;, Entr••t:tnto. é muito mais·na.tnral sup;1ór (1ue 
apprcwar a-;; reclamr. ções n.present:lbs. per- na cxi:,·:tcçilo da~ tr cs cópias :1. que se re:'et·e o 
tencc- rne a ffilÜoria ::~b c".Oluta dos votos -validos n.l't. 151 do cita lo r•'gulurne·tlo, :~~ (1naes cos
da .eleição do 2° di:.tricto da pr ovíncia do 1uruam fazer c:n folha;; ant!sas, e á;; qu;1e~ de-
Piauhy. vem ~h'Ompan! tar ont'.'as tan!as Jas as:;ig-natu-

Sab. das commi:ssões de 1ht·ço de 1885; - ras dos ele tor·'S r.~o livro. se désse n. confnsão, 
Josri Ba.c.;son de Jfitanda Oso;·io. e; como conse ,uen :ia dessa. coPfus:ln, a !';tlta 

do uma f"lb na arrumação . Tanto mais quanto 
Pianhy.-2 · districto ell' i.toral.-Uma corr.~s- é c 0rto que, qnasi sempre. este trab:'Lll10 é f·~ito 

p onrl r>ncia sob ::1. epig-raph0-Piauhy-publica.rla pór mai~ dr~ uma pí-l;:soa, lova lo :i · a~signatur::t 
no _jom"' l Eh·a;il ·~e hon tem, sobre 2. minha f' m ditl':; rentes pontos, eorno atte~ta a diversi-

, • " - , ar.e a ·n ·a c.as mesmas assi.gna .ur:1s. 
ap{')J.ar cb ::-epugn:lncia qne sinto quando rf's- Sim, isso é mui lO mais natural de suppo1', do 
pondo a a n n nymos. a dizer a~gumas palavr::~s que ;1.ttribni1• a pr• tica de um crime grn.vissimo 
scbr~ o assumpto pelo resp·mo q.ue devo ao ú pnssoa;; tão qu:tlificac1Js. · 
pubhco c em rlefesa de . meus :mngos brutal- Em meu porler ienho documento para des-
mente aL:tcados e calummados. truir a nccusaç:1. f•·ita da occultação ch ~uthen-

A junta apuradora é uma g r:mde crimino:;:a, tica e1eil OI':Jl de Pedro ll. Este documento é 
porque exp·)diu-me diploma em presen~a e I assignado pelo aQ"ente do correio dn. :cidade da 
contra a von.ta.dc .ele quatro membros conserva- Pamahyba, o Sr.· Sú Vianna. i~susp~ito p~ra os 
dores, e ma1s amda na pres ·-'nça e contt•n. a conservador('ls como correhg-10nar10. atem de 
vontade do ~e11 cantlidato. Dr. Sirnplicio Coelho I ser um ancião respeitavel. Nesse documento 
de Rezende. Foi audacioso o 1wocedimento da ! elle certifica que a authentica de Ped1•o 1l 
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--- chea-oü· aque11ã-C!<lfüre-n:o-ã1::i: --:?4 úe-ne=--~--·-rroc :"N :2.-Dccb.ra.mos no;;;, abair..o-~ssigna-
7.embro, P. nesse mesmo <ti:1 r·emetteu-a ao prc- ào.'-', qnCl :1 convite do Dr . .juiz de direito inte
sideme d:l juuta apn1·:~dora. · rino Francisco Botelho de Andrade, comp:ll·ece

Em vista d(•sta solemne e c:1ba.l contcgtação.l ~os em su:._ casa agora mesmo, :t1{2 horas 
que valor· póo~" te1·, e que credito deve merecer d:t tarde. e presenciúmos o recebimento do um 
~; outr:! nccm:t~·rro, s· ~ o act.: ns!l.dor não d:i prova officio gu·:~ l;1e foi remettido pelo ng--~nte do cor-

= . • • - • 

Demais: Quo v;:.ntag0m havia na violação 0 t:1.feta hoje cheg;do. c11jo officio vem snbscri
na occulta·;ão de t-:es authrmticas, ~i 01ltras 1 ptado ao Dr. juiz de direito Firmino de Souza 
via'-' são e~ )edic1...ls sendo um:>. delta;.: i C:•mar:1. Martin,.:, l"l!sideni;e d;:\ junt:J. :1pnrt\do•a de;;te 
dos Depu t11-dos p:1 ra. :1. v;}t·iticaç:i.o d rJ podf'res" districto, dirig-ido 11eln. me;;a. e eitor:1 o co e-

Todos s:1b<tm que : nem diploma importa o gio de Pod:·o II. Por ser ver·Jade p:l!:is:hnos a 
definiti,·o reco;1hec.irwmt') do candid:üo a quem presente decbração ero que nos :.ssignúmos.-
6 expedido, n;~m ovsb a falta delle o compMe- Parnabyba. ::2,1 de Dezembro de 188!.-Domi;l
cimento per;1.nt·: :i camara, do candidato que {!".-.: P,·atl-cZ::>co LtJitr:. ~-lntonio José .--tnr(liu (k 
::;,·: julg:t com àireito :?1. s0r reconhecido p;•ra de- .:.1IiN1íUll!, .!osJ Ignacio jf a(htí·ei,·a B,·,mAtio, 
fr.nder e~se 1!ir •ito. JM!.o :intoniú .liar;rd!uZ'.\'' • Lui:. Di!c::o C'a;:-

Não õ. 1)ois, c:·ivel. que a1guem pratiquo um rlcii'rt .• -Reconhe~:<o · verdarhiJ·as as firm11s su
crime 1:-io gra'if~, clu:\nd(• nem so qner afi'ap1.- pra.-Purn:Jl1yba. 27 ·ie Dezcrub,·o rlo 1SSL
lhe a e::-peranç:t de alc~nçar o fim dt~,:ej:1do. Em ts:stenwahí• àc vordade-0 t ·, belli:.Io pll-

Accusar.1 o lSllncto r . • J:.-mulo 1 at·nn:s. 
que lÜO 1WC~id). >l Ü apul'~tl~ào po1· doente (odiÓ 
1:c1h:1 ,~ :.!ri co ;L~o · ) ass:m como já ac: us~'l.!'am ao 

""""" ~ .... 1 O •" • -' ._:. • .. :) _... ' . .. .~ • . ~ I, • tl ~ . 

. c1ido Ct j1~nb. :ll•::;·ador:-:. qu" me e::s:.p~dni o di-~2') d~s~~·ieto do Piaul:_y dm::ntc I!S a.nnos J.~ '1882 
pbma em 1Bfll: ent;·ctanto, seri3s ac:cusaç.ões e_ 1~80. e da YOtaçao obl1da. po~os c3nrl!,datos 
n rccem os mn a-is t r:vlos ào 2" districto. 1 uasi ldYH":Ü e conservador n as ele1c;oes de 1::::;81 e 
todos conset·r:ldores cru c aca.ban1 de dar. mais 1 
uma Ye;::, d•.·poi:-: de muitas, as proras do seu 
r0quin<ado espi rit0 par:idario . 

U m''U c :m1pet idor póde e;;:tar tranquillo : 
não serão nem a occt~!!u cilo c v ioh!çiio i 
que i.n..-cn ta com os seus amigos que hão de 
prejllcl:car a sua c.ausa. 

Parochias 

Ali s taro e n to o Vot:wito Votação 
revisões lib. cons. 

Ha\' ':mos de di;:cutir os Yicios. nullülades e in
debitas i11tcrv:•nções na elcjção. p~rante o poder 
competente. Rio d() Janeiro. 25 de Janeiro de 
1885.-Jos.J B({sson. 

A p:-esenta<h como pa.rte d;~. contestaç.:r:o fe;tu 
á ex.po~iç:io ,:ohr·c o 2° d!stt·icto Jo Piauhy. Rio, .,:""\-

\ • w• ,•, J /.,. 

Doc. n. 1. -Pul;lir:a fórru :1 .-Illm. Sr.- Era 
r .-'spost .. ao officio :'!e V. S., datado de hoje, que ?e 
se!'\·iu dirig-il·-me. tenho <t dizer que o CO!'I'eio 
chego:J a esta agencia no dia 24 do cot"l"Cn te, 
-p-:!l:ls (i hor:l.s da manhã. e o oilicio de que !rrtt.\. 
V. ~- . dirigido ao pre;-;irlentc da junta apnra
do:·:1. nes!::t l!tdl.l.dJ peh. mesa eleitoral do collegio 
d~~ Pcdl'O 11. vcin pel0 mesmo corr0io e mandei 
ent..reg:d-o :l. '.'.S. no mesmo dia, pebs ::: horas 
pouco ma:s ou m"nos.-Dens gua:·d r- a\'. S.- I 
Agr:acia. do corTeip da Parn~1 hyba,27 de Dezern
hro de -tSS L -Ilim. Sr. Dr·. Franci,-;co Botelho 
do Anrlr;:1de, dig-no juiz de direito interino.
Josó Nardso Rud:·igues Sú Viauna, agente do 
C(•rreio.-R"·~onheç0 verdadeira ::~. firma retro 
ser do pr·o :•I·io punho .!o Sr. J0sé ~arciso l\o-

lSSl JS~: 1~S3 Dill'. 1SS1 !SS-\ t8~ 1 18~.;. 

.Marvão ..•.•• 101 Hn -104 1 24 18 7:) GG 
Bar•r.1s .. . . . _ 125 1:~5 149 H 5:l :)8 57 _ 61 
Carnpo J\Iaior 101 103 1~7 24 6:) (i:~ :-:z · :39 
U uião.. . . . . . 75 8-i ~)8 i4 2-i. 28 46 GO 

95 97 
H5 H5113 2 27 
7 o 7'> 12-1 52 37 
82 82 80 7 48 

27 /2 

J-1:3 HG 1:32 
:30 4:~ 44 

·iG 7~ ()2 
1 2:3 :-J4 

26 28 
:3:3 3~ 

1 f 

57 57 GG 9 17 3-l: :33 19-

Doc. n. -.L-Qu::rl ro demonstra:ivo da~ altera. 
t~ues que soífrcn o :)o cl istrieto e l:--itoral da Cô:·tr· 
;1as rêyisõe.;.; de 18S2 e 1883 : 

Parochias 

Espirito Santo ........ . 
S. Chris tovão . . .... .. . . 
Engenho Velho . . ... . . . 
Engenho ~ovo •. . .. . ... 
Campo Gt·ancle ...•. . ... 

Guaratiba ..•.... . ..•.. 
Ilha Gr:mtlc .. .. ... ... . 
P;tquetã ..•.. . . , ..... ·• 
Il"[tjà .. _ ..•.•.... , . .• • • 
lnh:aima. - . _ .•.... ... -

43;:) 
4-U 
"i-!7 
378 
i6 

O') o-
54 

47:3 
477 
cJ\j:3 
700 

27 

4H7 
5110 
72G 

i i 

:lO 
1s 
02 
8!) 

"111 

1S5~ 

~20 
10 
15 
1/ 
o 

·~ 
~ 

1 
15 

Doc. n. 5.- .Tuizo de direito da comarca d~ 
Pedro Segundo, 10 de Dezembro de 1884. 

ngu"s ._,a 1:1.nna.- :u·na1y a.- e ez~m

bro de '1884. Em testr>munho de ve1·dade estava 
o signal -publ ico.-0 tabellião publico. Vi•·gilio 
F.~,-, ,,.:;< : fes S:i .·Í íí tuncs.-Estâ conforme ao 
original ao qual me reporto em mão do apre
sentan te, a quem o tornei ~ entrcg:tr, e pela 
snl'l recepção ::lhi.ixo commigo assi!!'na. Eu Vir
g ílio . Fern:Indes S:i Antunes, .... tabelli:io, o 
escren e ~ssigno em publico e rno.-Em tes
t~~111J_ni:o de Ycrd:Hle.- O tabellião publico. O escrh·ão dr~st1) juizo, .Joaquiirl Grnciano. 
~: i"[!tl~o Fernandes S á . -"1 ntunes.-Joaquim . certifique, sem perda de tempo, qual o d i:'!. e &.· 

1.' ei"I'Cmt. Gastello Bra.nco. . t hora ~m que lh~ foi ap-resl)n\a.l! '3. uma 1\~ti~ão 
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assignad.=:. por Jose M:endc.> da. Rocha Cha ... eS~, 1 verso encontrei a qualifica.ção procedida no 
requerendo~' este jui7.o certidfh de sua in.clu- anno do 188.1. relati"\'"amentc á. porochia de 
são no alistamento eleitoral desta parochia; c Nossa Senhora do Desterro da vil;a de Marvão, _ 
bem :t!>sirn qual n. data que tinha. " ''a patição c o da qual consta h:werem sido qualificados no ;~· 
d2spat:ho nclla proferido. O (1 ue cump1·a.-Cy- 1° di.stricto, quarteirão n. 1 e n. 1 de or-dem o 
-.·mo Osoí·io P. da M otla. . cidadão Acacio Fri\ncisco de Salles d:~ 32 a -

... c~~·&J.fico cLul'l ~ petlçao, (;o que t_ra.~~ a porta: sob o n. de •. ord~m. 5, n~o consta a idade, 
11.1. s,u~ra, .~e fot apr~~ent~ 1a ~o dl~ ~.) _do mez filho d'} \itctorla _Thomazw. _Clara, solt8iro, 
d_e ~o· ~~1)1 o ~nd~, P· ~as ~ ho_l ~" I li'\ ta r,~ e. c: r- Feru p:-ofiss;1o deslgnadit, rcsz?en~G na dHa, 
t1fico _ro •• 1s (!_11 · a_re~e~lda. p~b~ao _e 0 ~-spacho :•:.bendo ler e escrever, f;om 20()~ de renda, 
nelb prvfer1do paloJUlt. de du·eHo mten_D? de;t:l. ll.list•do em 18\:ii.-~. 6. Antonio d:~ Costa 
coma;-~a, 0estavam o-dataclos. do mes~ü ·dta ::.Q.: Ah·arenga Filho, corn 27 :1nnos de idade, tilhc 
~ou fe • .. edro. S_eo~ndo: 10 de_ Dczembr-11 _d .. de Antonio da Co~b. Alva.r~nga.; casado, pro
.t884.:- O ~scrrvao lntermo do JUt·y, Jouql!tm fes.:;:ot·, res:de.nte na vilb sabendo ler o l'scre
Gmcla~1o _,fendes de Rocha. ver, com 600$ de rend~, alistado em 1881, . . ~ .. ,. ':" ,.., : - . Dor:. · G.- Sr. 
ral do :>.listairv:~nlo dcst 1 comarc:1..- O cn.pÜão 
Francisco Gonçalve.o l\1eiJ·elle..;, eHto::- d:1 ra
rochia !!C No~::,a Senhora do Dcs:erro da. villu. de 
.r arvao, prects:t para se a i.ocumen to c:;. ra uao 
do propl'Í'J lin·o do registro ger:•l de eleitores 
d~sta com •rca. certidão de tn.rem sido ou não 

ci.:~ Fr. ,ncis,.:o deSa!les •. t'intonio da Cost:t Al
v:•rcnga, Antonio da Co ' b Alvarenga Filho, 
Ené:<s José Nogu-aitn, Hora cio Leite Pe
reira, Thomaz Pompeu àe All.mquerq•;e Costa, 
lhymnndo Rod1·ig-ues Vieit·a. Delbfío Al
Y:n·o Antonio de Mesquita, José Cardoso Ho
mem, Avellino Rodt·ig-tH~s de Macedo, Ft·a.n
cisC(I do l\J•)nte Tort·cs, João José da Egreja. 
Bentar::lo Ribeirn Paz, André Ahres dos Heis, 

n . . 

Jose f.larqHcs de Souza, Gonça.lo ·Martins do;; 
Rei$ e Euclide~ .José da Silva. Reis. todos em 
.l\l:wriio. · 

.t s!>tm mau; s1 ~greJa c os 
sete subsequontes n.té Euclide~ Reis, fot·am 
excluid:.:;s do alistamento g-~rat por Yiu. dn re 
curso interposto prlo supplic,,ntc, :;endo •)S 
sete :)ritn~il'os po1· despacho do Dt·. juiz do di
reito. e o oib·;o (Euclide-:; Reis) pot· ncôrdão 
Cll. r elação do distrido . 

Si 0s cidadão,.; n.cima mencionados acham-~e 
todos q ualifi.!.:n.dos na. freguezia. de .l\Iarvão na 
revisão de -188:3. 

Em quo :wno for:tm qualific~dos O•Jst~ fre
guczia de Hntni!des. po1• mud:mça de domicilio 
os oleit0r-c;: Dr. Enó~1.s José Nogueir<l. e Horacio 
Leite Pct·t:i i·~ . 

Em qne anuo foi cxcluido do alistamento de 
Ma1·vã•) o eleitor Alvarcn"':J. .Filho: servindo-s 
mencion::r :1s exclusões po1· fallecimento de 
qmdquer dos .!it(Js eleitcl·es, tudo com relação a 
freguezü1. de 1-l:J.t·vilo ; portanto E. R. M. Hu
mild,.,s, 0 de D··zembro de 188'-1- FJ·a;rr.;isco 
(;onçalves .!.lí úrclles. 

Paulino do. Costa P:tcifico! tabollião publico 
interino deste termo de Humildes do Piauhy,en
c:m·cgado do registro geral de eleitores desta 
comarc.:a, etc. 

Certifico que, revendo o livro' do registro 
eleitoral desta comarc:l. delle a fls. -1 até fls. 3 

. ..... 
.Josó Nogueira, com 45 anno.s de idade, filho 
de João Jo•ó ::\ogueir:t, viuvo. empregado pu
blico, :-n,.;identn na vill2, saben•lo ler e escrever 
com . : :) .~ e renda, alistado em 1SSJ, -N. 18 
-Horacio Leite Pereira, ..:om 3G :lnnos de ida
do, filho de Fcliei:t Maria da lncamação, ca-- . . 

, ~"'" ;;.,, sa-
l;e ler e cscrcv~r. com 500$ de renda, alista
do em 18~1.-~. :28.-Thomaz Pompeu àe 
~Ubt 1que::-q ue Costa, com 30 a.nnos ~~e idade, 
filho de Tmjano dt~. Silva Costa, solteiro, sem 
pt·ofis"ão iúdicada, residente na. vilb, s ~be ler 
e es .:!'eYer. com 200::; do renda., alistado em 
18Si.-Quãrteiriio n. ·25.-N. 103-R:n•mun!lO 
Rodrign:'s Vicir<>, com 37 annos dn id~1de. :fi
lho_ de JoJ..o Itodrigues Vieir:t~ ~~sado, propric-

•• :.J. 

~ ' 
lJendo ler e ~"s t: rcver, com :300$ de renda. alis-
tado em 18S1.-Quarteirão n. 2. N. d0 ordem. :30 
Dc:lbão Ah,aro Antonio de Mes uita com 34 
anuo;; de 1 ade,filho de Alvaro Antonio !\Iesqui
b. cnsado,at·tista. r•.:!Sidente no logar Pa.ssagezn. 
Ftwda, s11bnndo ler e escl·cv.:.r, com 200;:; do 
renda, ~llstauo em tS81.- Quarteirão n. :3.
:X. de ordem 38 .-José C~'l.rdoso Homem, eom 
4:) anuo,:; de idade, filho de Antonio CardGso 
Homem, casado, propriet~t.rio, rcsidonle no la
gar Corralinho, sab:1udo ler o esct·over, com 
r t!nda de 200$, data do alistamento de 1881.
Qmuteirão n. 2i.-N. Je ordem 84.-Avelino 
Rodrigues de l\Iacedo, com 6l :tnnos de idade, 
filho de João Rodrigues Damasceno, casado, pro
prictario, re>;idente no log-at· Brejo da Onça~ 
saber ler e e5ct·ever, com 400:) de re.rvh, alis
tudo em 1881.- Qu:l.rtcirão n. 28.- N. de 
ordem. 10-L-Fr:l.ncisco do M~'nte Torres. com 
3:3 a.nnos do idade. filho da Manoel do Monte. 

orres, casado, p:-o,p;·ietario', re;;idente no logar 
Corraes Novos, ::abe ler e escrever, corn 200$, 
de l'end:-.., alistado em 1881.- Quarteirão n. 3. 
-N. de ordem 37.- João José da Igr~ja, com 
5-1: a.nnos do idarle, filho de Manoel da Penha 
ele Jesus, casado, proprietario, residente no ·· 
logar Cumbe, iiabe ler e escrever, com 200$, 
de rend:l., alistado em 1~81.- Quarteirão n. 6. 
-N. de ordem 45~- Bernardo Ribeiro Paz. 
~om 45 annos de idade, nlho de F.elipl_)e Ribeiro 
Paz, cas:1.do, proprietario, residente ·no logar 
Boca da Catinga, sabe ler- e escr-ever, com 
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200$, de renda, alistado em 1~81.- Quat·tei- · usbscre\ri ~' 3l;signo em publico IJ r:1so, dopois 
rão n. i!L-N. Je ordem 70.- Andr6 .\.h·es do sello resp cti\·o.- O Labellião publieo iute
dos Reis. com 70 annos de id;l.:!e, filho de F<tus- rino, J>cwli;IO da Costc~ Pacifico. 
tino A h· és do.;; Rei··, c;tS:tdu, la Hador. resi.l·mte D . .Jc. n. 7. -Certifi··n':·qu~ ~)S trabalhos eleito· 
no log-nr Roça \7elh;t, sat:·.: le1 e esci·eve1·, com ra~s de hoje tivel'nm ·st!ll con1eço :ís 10 horas do 
::00~. (!e rendr1, ~istarlo et~ 18St.-Joiio Alrr)S dia, 0 rue f.Ji vnrificadi) )01' tnuitos el•'Ítores 

;:, ', ·· • qne combinaram o;;: SCilS relog-io.;. C·~:·tifico 
filho de Faustino Ah·es dos Re: S. <.::t":ld·•, pl'D- mds que já r~ssei uma c<:rtidão a r~di iodo 
pi'Í<.:tario. residente no lo!:!'ar Roça \'e lha, ~aue t·enP.nte Fe;·nando Lohão, a 'iu:d 1•:•s~ei ~rn c~s:.t 

('! t" s rt:lV;'"i •• 2 , '""' .... -· · · 

1<:'St .- :\ .• :é ordem 8U.- .José lJelfino de il s;'n:!o. ;~' 11.1 .. ~n;<l. ·;lot::d:~ pel~ e~'·rivão N:~sci2 
Souza. cc•m 35 ánnos de~ idade. filho d.·~ Fra.n- mt:mto, nn. qu ,1 deola.rei, de aceór :o ·~om o 
ci~c··· Xavi8r de Souza, c:'lsado, ~ropt·i,tal'io, pedido d.) tenente Fel'l1and•.l, que os tralndl~ns 
C.:c.ltti.>a d:' r'edt·a. sabe let· o escr''\·e;·, eom .ln. eíe:ç:lo princit•ia1·am :i.: \:1 hot·<~s do clla, 
2u0~.::;· d:• :r_end;l, alistado em 188~. -QLt•rt"Íl'•tO por.'·m n. Yerda.le (·. 0 ,1ue ag-ora ccrtiíi.:o. ,1ue 
n. ~:;.-:\. de ordem ~'q.- .Jo~e 2\.IarqtH'!" ~o sómento ás íO h . . ras do dia f,)i quo •·S mesarios 
SJuza: c · ,:•l -W a~nos ele Id•t<"l··~ ftlho de "~nto:~IO der:~m co 111 .-.1:o ã•)g t1·abnlhos d:t cleiç:111. O refe· 
·:ü~':l.u-:_m (h San~,.~\nn:~ ... ~olt·~~_ro .. pr~)pr:c~ar~o. I rido.~ vet·d~tole ,, _do•J fê: C~li:'io,, 1 de ~..:!zem!Jro 
le"WelllC r:O lo~.tr_ La ,,,,, n.w sa.b•. ler IH.m :c 1884.-0 oific;al dCJUSLtç::, l•,·,r;~·;~scú Coí·-
cs:re,·cr. co::1 :.?0.::-:: de renda ahsi:ulo em ·' ,. 
1881.-Qwrteit·:io n. 2:).-)1 .. ~e ordem 95.
Gon\:l!io \Ia:· ti ns dos R ·is, :.·om .:18 aunos tb 
i.bl~'-'. f:l1~0 dr: :\Iat·t[ nlw .lo.sé ios R is, cas:Hlo, 

de" .Jo:;e ·h Sih·:t ~ois. c•1:tl 27 :•nao~: :o i·lade, 
filho rie Evari:;to .Jos · ~ ,]a. Silva. l\e;s. cns::.do, ne
::rociante. l'c"i !ente n·1 vilb, s·.!p let· e cscrc
~er. t'<Jiil~IJ ' ,_..:;do renda. ab;t rdo em 18:-{1;todos 
qunlifica.,LJ:< no p:<:-ochiá d.' .:\lat·,·rro. 

C<1t·tiiico rn:üs rpe clu!lnto i se~mnd:t p:lrt~ à i 
peti·;iio, q :1e o,: dei to1·cs .J o:io .}o::: é da 1!,-"rej.a. 
Bern:u·:io R:beit-o Pn .. ·\ndré "\Jyes fio;; Re1s. 
Joiio ;\l\·e.,; d:)s Reis. José Delfino d·~ Souz:~ . .Tosé 
?\L'H'. r:cs r]e S 1 • • • 

nii•) .::onst:l d.) Eno do l'•:!!istro g-eral have1·••m 
sido ·•xclnirio;; ou climin;dos do~ :di::;t:l.m••nto a 
:·cqucr!we:1to do Stljlplicant<:: ., n·~ rn p:H' dcsp:l-
c lO o J<.tl 1. o '- li' Cito ,.esta c.omat'ClL e 1n ., -
mente ·1uanto ao cl .. ilo!' E:;clicies .iosé tb Silva 
·Rei" não r.:onsta do E,•ro sua e:imitut<;iio nem 
nv:'•mo p·:r acót· :li') lla rcbçiio r!o dist:·i· ·to. 

Cct•títico ~uai:> 'lu:tnlo ã te:·ccit·~\ patt·• da pe
t içii· • '! :c os cida,lãos aci :na weu~..~ iuna:~os não 
se ach:•:n incluído:> ou ;tlisLtJos n:1 parochia de 
:\os,.;:• ~euhor·a d.) Des[et·t·o, d:r villa de :\Iat·viio 
na re\·i,- i o feita no :1nno de 18.':::. 

Ceni:ico !uai• t1n:tnto :i •1uarta. parte da nv's
ma peti.;:l.o .-1110 os el•• itl)t·cs Ot·. Enéa;; J~_,sé 
:Xog-u~Jira ·· Horncio L•·itc l 'et·eir:l.~ que fo,·am 
nova.::.~ .. nt'' a listados. por muda nçl;, dr) domi•: ilio 
nc•sta p:nochia, d•! I-Iu:uildc",n:1. t·evi,:ão d·~ Sr:!
t r: m: rodo a.nno de 1::;83. 

Cei·Li{i,·o finalm•'nte c1 u;:~nto a ultin1a partr. 
da dita ·:e ti .·ão c ue o f!!,~itol' Anton:o d:t Cos· 
ta.:-\. \'rren.:.!·a Filho fo1·a r·liminado Jo alista· 
mente gr~ra.1 dos eleitore-: dr pa.rochra rlc T\lat·
vão a sen !'r: qucrimt:nto, :1a re,· is:1o feit:1. este 
anno, confonut} o despacho do Sr . Dt·. jniz d e 
dire ito da. t·omarca.. em 20 de OutJtbro ultimo. 
E' o qn:1nto t~nho ·a certificar com rclaç:'io á. 
petir;:7o do requerente, capitão Francisco Gon
çnlves :\Ir:irelles, e :10 propri_o lino do registro 
g0ral do~ eleitores destn. c9ma.rca, em meu po
der c cartol'io, mr~ reporto e dou f0. Hrimildes, 
9 de D •zembro de 1884. Eu, Paulino da. Costa 
Pacifico, tabellião publico interino . que esta 

Dol:. n. 8.- Illm. Sr. 2' tabelli:io t1e noLas 
deste termo.- Cot·iolano de C::Jstt·o L i m~•. re
'i 11•~r a V. S. (fU" se cli~ne-se atte•tar a•.• p~ d·~ste 
a i1r:e hor:~. a. lll·~,.;a eht tol'al desta pa.roelu:l deu 
começo a Sf!U:S t!·aualhos no dia t ·· d;~ste cor
rente m·~z, •ruando se procedia ::i. el··iç:1•J p:lrl1 
u·n d•~putad(• geral, visto como V. S. estant 
pres ·:nte n::t qna!i.larie d:) r l·"itor. Nestes t.et·mos 
E. R. :\1.-U<ti:lo. :3 d•} Dezembro ÜO:l 1884.-

Att0sto que IU qtudidadc de eleitor dirigi-me 
a camarn. m11nici pui no dia 1'' dc~r ;; cot·rente 

• '. \l I [ ~ ' ' 

proced··r para um :! f·putado á ~\ssembl···a •icml, 
c a1li chcguei as 10 horas da manhã ~~ nilo se 
tinha. ainda dado come~.o aos trab lhos tla elei
ç:io os '1' t:""S pri nei piar:lm às -!O horas e ?) mi
nutos comu tive do vel'ific'1r em :d:..:-uns relo· 
g-ios qne consultei. o 'lUC affirmo s(\b j itrarni'IltO 
de) 1ueu c:n!:,"o . Unino, :~de Dezombro ,[,_, 188-L 
-0 2° tn.l.le!Wio de notas, .Jo(/qr' im .Jo,-,: ~;o,t
çrc!vcs .- Heconheço vcr.l:vlr•ira a as"it;nn.l!Jra 
supra. a ciue. dou 1'0 . Ci.larle Thet·c;.dna, 12 do 
Dezembro de 18~-1.- Em f1~ da wrdade. -0 ta· 
br'll"ião puul.cJ, Jle;·c,! /a;'o du .~·;,t-~;a .Jlon
teiro. 

Doe:. n. 9.-Illm. Sr. Dr. juiz municipal dos 
dons termos da comarca.-Tendo V. ~. na qn~
lidade de eleitor t • · : 

r>l ·~ tção qne s~ procedia hontem na ca sa da ca
mara municipal d .. sL:l. villa para um deputado á 
Ass ·mbléa Geral L~gii<lativa; digne·se attestar 
ao pé deste sob juram,:nto de seu carg-o, a que 
horas principiou a me:-;a os trn.balhos elei toraes. 
::\esLes termos, E. R. J\1. Un-iiio, 2 de Dezembro 
de 1~84 .-Cii l·iolrmo de Castro Li;;1.a . -Fran
ci~co Sant' . .-Lma C. Bl'anco. 

Attesto qui'!, tf'ndo me dirigido ~t cas·t da ca
mara IIJunicipal de~ta villa no diaio do COJTente 
mez. na qualidade àe eloitor,p:mt votar na elei- . 
ção que então se procedia pat·a um deputado à 
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Asserobléa Geral Legislativa,alli ch8guei depois 
das 10 horas do dia, e logo em segr-tida dei () 
m0u To to ; sendo q ne fui o elc:tor chamado 
p:mt fazel-o om :3o Jogar, pelo q~>.e não podia. a 
me~n. ter com~~ado os respecti \'Os trabalhos 

sob o juramento do meu cargo. Villa. da União, 
:-: d8 Dcz··ml)!·o de 188-L O juiz municip:ll, 
Ca;·l:-s F;·ancisco de A1'auJo Co~la. 

Rcconbr~ço verdadeira. a firma. supra do jui~, 
municipal Dr. C:u·lus Francisco d11 Araujo Costa 
por ter ti.··lla int•J1ro conhecimento, Jo que dou 
fé. União, 5 de Det.ernbro d0 1tl84. Em testemu
nho de verdade.-0 tabellião FÚ!.JEco, Joetr;;Him 
Jose Goí•çatvcs. 

Doc. n. 10.-lllm. Sr. delegado de paliei&.
- Tend:) V. S. na qualidn.de de eleitot· de>;ta 
parochia concorrido ~i. elci<;ão que s ·~ procedia 

on em na casa a camara mumcrpa ··sta VI

la para um dr~puta io á A:"semb!éa Geral Legis
la.tiva, digne-se nttestar ao pó destr. .so~ ~jm·a-

::'1 ' • ' 
mesa os trabalhos cleitoraes. Nesres termo::;-
E. R. :1I.- União, 2 de Dehembro de 188-1.
Col·iola;lo clP- Castro Lima Francisco Santa 
.. An;w C. B•anco. 

Attesto que a mesa c lei tora! dest·t v::trochia 
deu começo aos seus trab:llhos depois de 10 ho
ras da manhã, o que foi J10t' mi.m presencia.do 
por ter concorrido ú eleição na qualidade de 
eleitor desta parochia c apparecendo um pro . 
testo dos rettuereutes. e entranào a mesa em 
duvida sobre a hora, divcrsns eleitores que tra
ziam rclogio e=-tiveram c~mbinando, uns com 

~ 

'\"a.m 10 horas e 5 minutos, e a moioúa dellcs 
marca•ram 10 1/4 horas; o que attesto sob jura
ment() àe meu c :•rgo. União, 3 de Dezembro 

e ·<eu · • - ·' egac o c po 1c1a, 1 ra1tCI$CO 

da Cu ;dw },J acludo. 

Reconheço verdadeira a firma supra do dPle
ga.do de policia Frandsco d t Cunh.l. Machado, 
por tet· dcllu. int<'!iro conhecimento do que dou 
fé. Uni:io, 5 de DIJZembro de 1884.- Em teste
munbo d~'l. ve•·clad'~ .- O tabellião publico, J'ua
quim JosJ Gonçalves. 

Doc. n. 11.-IIICJ.. Reved. Sr. vigario desta 
freguezi:t.-Tendo V. S. Revedma. concorriJ.o :i 
eleição que se proc 'dia hontem, para um del_Ju
ta.do geral, na. Cl:lSa da Ca.ma~a .Municipal desta 
villa, na. qualidade de eleitor desta. parochia, 
sirva-se V. S. Revcdma. sob juramento do seu 
cargo, attestar ao pé des te, a que horas come-

ram os trabalhos · eleitoraes )ela mes:1. res e-
ctiva. Nestes termos-E. R. M.- Un.tão, 2 
de Dezembro de 1884.- Coriolano de Cast1·o 
Lima .-Francisco S ant'Anna C. Branco. 

Attesto que ~s 10 hor:1.s da mnnhã eu estava 
em casa almoçando e depois que conclui meu 
almoço me preparei e segui para. a casa. da ca
mara afim de dar o meu voto na. eleição que se 
ia procr.der naquelle dia 1° do corrente mez, 
para um deputado :i. Assembléa. Geral, e alli 
cheguei. no mom(mto que se havia começado os 
trabalhos, 15 minutos depois de iO horas, o que 
affirmo em fé de parocho. Porque meu estado 

passar o 

Jvaq<~iín .Josd Go11çalves. 

Doc. n. 12.-Hlm. Sr. subdelegado de po
licia.-Tendo V. S., nn. qualidade de elr!itOr 
desta p9.rochia, concorritlo á ebiçil' q uc se pro
c :~rlia. hontem, na c~•so. da c:.cma:·a municipal 
d:~sta ·,·llb, pal'~l. um deputado à c\s,;ernblt~a 
Gcr-:tl :_.,~gi:Sbtiva, digne-se attesta;- ao pé 
desie. sob juramento do sr.u eargo, a. ([n~ horas 
pri llf!!l)'Íou n mesn. os trab:1lhos el"i tor;:,es. 
.. 

7 e-:; ~s e!'mos, • .. 1 .- 'nia, ..., , o e· 
:r.-:·.,1:-!'o de 18t'l4.-Crn·io!ano rte Ca.<:t;·o Limg. 
-L· ···a;-;,çisco· San!' ... lnna C. B;·cwco. 

dil; o que attesto, sob juramento de meu 
ca.t·go.-Uni:io, 3 de Dezembt·u de 188J.-O 
subdelegado Je policia, Jf cw ocl Fc;·; ·;;ira de 
A.ndmde. 

Reconheço a firllla rett·o ser a. propri<1. do 
subdelegaJo de policia Manoel Ferr·eir·;~ de An
drn.de, por ter d Jla inteiro conhecimento, do 
que dou fé.-União~ 5 de Dezembro de 18:3,1. 
E~ testemu~ho de .vet·daJ.ú.-0 tabcllião pu-

Doc. n. 13.-lllrn. Sr. escrivão enca.ne
gatlo do at·chivo eleitoral. 

orto ano e as ro tma, e e1 or 
roc:hia, requet· a V. S. gue, revendo o archivo 
a seu ca•·go lhe dê pot· certidão o teot· ve;·bo acl 
verbum da -petição do eleitor Antonio da Silva 
Torres, requerendo justifi·~açiio ao Dr. juiz de 
direito d~ comarca para provar ::t perda do seu 
titulo e lhe ser expedido outro, assim como o 
d.•spacho do juiz de direito em predita petição 
e ultima scntenca. e a que horas ultimou a. 
justrficação. Nestes termos-E. R . .M. União, 
3 de Dezembro de 188~1.-CoriolaHo de Castro 
Lima. 

Joaquim JoséGonçalves, escrivão de orphãos 
e mais ann.exos, zo tabellião do publico judicial 
e notas deste termo da. União, eomarca de 
Campo Maior, d~~ provincia do Piatthy e encar-

o- ,.,.· r> · ' I t 

Em virtude da faculdade que roe confere o 
aviso circular do Ministerio da Justiça de 28 
de Setembro de 18Ci5, certifico que o teor ve;·bo 
ad ve~·bum da petição de que trata o suppli
cante é o seguinte: Illm. Sr. Dr . juiz de 
direito.-Antonio da Silva Torres, eleitor desta 
parochia, cnmo prova com a certidão junta, 
tendo perdido o seu titulo, vem D'l fôrma do 
art. 6ti do decreto n. 8213 de :1.3 de Agosto de 
1881, requerer a V. S. que lhe marque dia e 
hora para justificar a perda do seu titulo, com 
as testemunhas Enos Alves de Lobão Veras e o 
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capitãe Victor da Silva Araujo, visto haver I e sómento o foz d<'pois que o Dr. Samt1el 
eleição hojt3 e o peticionaria não dever ficar Felippo de Souza Uchóa, quo nesse momento 
privado da votar. Pede que justificado sa ex· che~·ava á casa. declarou que a mesa devia 
peça novo titulo ao supplicante.-E. R. M.- receber o p!'otcsto e contra-protestai-o, o que 
União, 1" de Dezembro de 1884.-Antonio da succedeu ; S<'n lo que, depois de concluídos os· 
Silva Torres. Sim, para hoje às 7 hm·as trabalhos da eleição e lavrada a respectiva 
da manhã. Citem-se ns testemunhas e o pro- acta, fui no livro desta pelo secretario da mesa, 
motor. União, 1° de Dezembro de 1884.- capitão Benedicto Jorge do Rego, escripto o 
Samuel Uchôa. Se expeça novo titulo com contra-protesto, o qual foi redigido em minha 
as decbrações da lei. União, 1° de De- pres<>uça pelo .itl. mencionado juiz de dire_ito 
zembro d ~ 1884.- Samuel Uchôa. Certifico Dr. ~amuei Uchôa, o quo tudo attesLo deba1xo 
mais que as testemunhas sómento comparece- de juramento elo meu cargo de promotor publico 
ram em juizo ás 9 horas da m,<nhã quando te v o da coma1·ca. União, :l de Dezembro de 1SS4 .
logar a justificação para a exp0di1·ão uo titulo. O promotor publico, Fl'WJCisco Barbosa l"er-
0 referido é verdade, dou fó. União, :S de De- reim. 
zembro de 1884. Eu, Joaquim José Gonçalves, R•!conheço a firma supra ser a propria do 
escrivão que o escrevi e assignei, d ·pois du promoto1· publico dest;\ comarca, tenonte-coronet 
sellada .a presente lauda.-Joaqnil;t Josd Gon- Fr.'l.nc:sco Barbosa Fcrreir11.. por ter della 
çalves. inteiro conhecimento, do que dou fé. Unil.o, 5 

B.econheço verdadeira a assignatura supra,do tle Der.entl1rt1 de 1884. Em testemunho de ver
que dou fé. Cidade de Therezina, 12 de De- dad•'.·-0 tabellião publico, loaqHim Jose (;on.
zembro de 1884. Em testemunho d11 verdade.- çalves. 
O tabollião publico, IIe1·cula110 de Sou:; a lJI on-
teiro. _..,;l~ 

Doc. n. 14.-lllm· Sr. promotor publico da 
comarca.-Tendo V. S., na q ualidarlo de el'!i
tor de -ta parochia, concorrido á eleição 11 que 
se pro?.edi:L hontom na casa da c amara. muni· 
cipal desta villa para um deputado á Assembléa 
Geral Legislativa, digne-se attestilr ao pé deste, 
sob juramento de seu cargo, a que horas princi
piou a m0sa os trabalhoseleitoraes.Nestos termos 
E. R. 111. União, 2 de Dezembro de ISS-L
Coriolano de Cast1·o Lima.-Francisco Santa 
Anna C. Branco. 

Como eleito1· desta parochia, dirigi-me á 
casa da camara municipal d'~Sb villa, no dia 
1° do mez que vai correndo, com o fim de dar 
meu voto na eleição a que se ia proceder para 
um deputado á Assembléa Ger.al Leg-islativa, e 
cheguei no logar designado ás 9 1/2 horas da 
manhã, não estando ainda presente nem um dos 
mesarios. Pouco tempo depois chegou o mesa
rio capitão Benedicto Jorge do Rego, trazendo
me uns autos de j nstificação de perda de titulo, 
que estava, procedendo perante o Dr. juiz de 
direito da comarca o eleitor Antonio da Silva 
Torres, pedindo-me que désse meu parecer com 
promptidão naquelles autos, que me vinham 
com vista na qualidade de promotor pubhco da 
comarca, afim de que fosse expedido novo titulo 
ao eleitor e ainda a tempo de votar, o que fiz. e 
entreguei os autos ao referido mesario capi ão 
Rego, que com elles seguiu para a casa do 
Dr. juiz de direito. Depois de sua retil·ada da 
casa da camara, alli chegaram os me"arios 
Cy~eno Nunes Soares e Lupcrcio Macàado 
Vieira Viole to, e sómente ás 10 horas da manhã 
chegaram o presidente da mesa, capitão Cle
mente de Souza Fortes, e os mesarios capitão 
Benedido Jorge do Rego e João Alves de Lobão 
V eras, e já eram 10 horas e 5 minutos do dia 
quando o presidente da mesa declarou que ia 
dar começo aos trabalhos da eleição. Nosta 
occasião os requerentes proteetaram sobr~ o. 
fundamento de terem começado os trahalhos 
eleitoraes depois da hora marcada por lei; a 
mesa não se quiz prestar a receber o protesto, 

SESSÃO E)l 25 DE )!AIO DE 1885 

Prcsidc;H:ia do Sr. F}·anhlin Do1·ía 

Sl'~BU!HO-L:·ilu•a c appro,·ação Jo<lua• a•tas.-nr•· 
DJE:Sl't:.-011:-on·.:tr•h~s o rcqucrimontt) úo Sr. liartim 
Fraucisco, :;;ohru o t•a:::,;,:.mohtó do Victor JJuao. DK!a
racãu <lo voto do Sr. Mac-Dowoii.-ObsJrv~ções do 
Sr. Pcrlldo, .•obro a nuruoação olo pre•iolonl.e do Mina< 
Ucrau<. lle>p•.•>la do Sr. Moura (Mi~>islr<> da .~gri· 
cnltnra).-ll .. quorirnonlo llo Sr. ~lae·llo'l!'oli.-Dtlcla· 
rarão ,Jo \'tJtu do Sr. lJio~o do VaseonccJios.-OKo~~;w uo 
DI~.-I'r·imcna parto.- Yot:. 0;iio do par·<ccr n. HSolo 
i8S'i. n,'qncrimonhu dus Srs. AO'on6o Cel.:l) Jnnior o 
Folicio •lo> $autos. Üb>crvaçõo> do Sr. \"osidonle. 
\

7 oL1r.í"ío" nontinac;;. Jut·amunto Jo Sr. Cun tl. Leilão. 
-Vola~üo .!v parccor n. U1 do !'83. 1\equcrimonlu$ 
Jo> Sr>. Jose .ll.<rianno o ~I oc·Dowcll. Yotaçllo norni· 
nal o jurameulo d·• Sr·. 1\ntisbona.-Vol.aç!o rlo pa· 
rocor 11. l.:!> do IS~:õ.-Eiciçao da eornmi••~o da ro•· 
t•o,ta ;, Fatia !lo Thronn.-Inlorpellaç3o do Sr·. An· 
tlrade Fig-ut'Í!tt ao Sr. :\iiuislrn. do E~trangciros.-Dis .. 
curso.; 1hH Sr;:; .. \tulrado Figooira, Minhlro •Jo 
EstrangoiiO.) e AfTl>ilS:O Cttl...:o Junior. 

A's 11 h01·ns da m:mbã, feita a cb:tmadl 
a,(~harn-sr• presentes os Srs.: Franklin Doria, 
Atfonso C..Js~• Junio1", Yalladaros, Mascarenhas, 
Boza mat, Dia; Carneiro, Chagas, João Penido, 
Leitão da Crmha, Bernardo de Msildonça So
brinho, Leandro Maciul, Juveneio Alvos, Mon
tanrlon, Lourenço de Albuquerquo, Cru;z:, Carlos 
PPi:s:oto, Alvaro Caminha, ::iilva Maia, Coelho 
de Almeida, Sua1·es, Moreira Brandão, Be1.erra, 
Cavlcanti, Gaspat• de Drurnmond, Schutel, 
Barão Anadia, Demetrio Bezerra, Andrade Fi
gueira, Sigismun·lo, Alves de Araujo, Joaquim 
Pedro, Mac-Dowell, Silva Ma.fra, Miguel Cas
tro, Lacerda \Verneck, Zama e Maciel. 

Compa1·ecem, depoh da chamada, os Srs. : 
Costa Pereira, Ribeiro da. Luz, Rodrigues""\!~ 
ves, Almeida Oliveira, Bdcfonso de Araujo, 
Ulysses Vianna, Br.nto Ro.mos, Dantas Góes, 
Castrioto, Castello Branco, João 0Jntas Filho, 
Adri:• no Pimentel, Coelho e Campo•. Ita.qui, 
Duarte dA Azevedo. Prudente de Moraes. Ri
beiro de Menezes,· Araujo Pinho, Olympio do 
Campos, Accioli Franco, Josó MorianM, Val
detaro, Martim Francisco, Alfredo Chaves, 
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Barão ·ao Guahy, Alcoforado Junior, Augusto' Do rn(lsmo ministro, de 23 de Maio corl'ente 
Fleury, Carneiro da Cunha, Araujo Góes, Pa- pedindo dia e ho1·a para apresentar uma pro: 
dua Fleury, Henrique Marques, Rodrigo Silva, p_osta do poder executivo e o relataria da repar
Gonçalve;; Ferreira, Antonio Prado, Aristides tição a seu cargo.- Marca-se o dia 26 ás 2 
Spinola, Salg-ado, Campos Salles, V a'/, de Mello, horas da tarde. 
Candido de Oliveira, Cru?. Gouvêa, Henriques, 
Custa Rodrigues, Manoel Portella, Joaquim O Sr. Martitn. Francisco :
Tavares; Gomes de Castro, José Pompeu, Bar- Sr · pr·esidente, dou~ grandes nomes q uasi que 
ros Cobra, Fre.Iel'ico Borg-0s, Frnncisco BdiRa- .pre"nchem com a sua nomeada o seculo que 
rio, Eufrasio Correia, Carn0iro d11 Rocha, Be- vai findar. Primeiro, o grande guerl'eiro que 
zerra de Menez••l!f, Satyro Dias, França Carva- talvez inscienternrmte, passeou pelos campos d~ 

' lho, Prisco Paraizo 0 Mares Guia. batalha da Europa a bandeirada liberdade, uive-
Ao moio-dia o Sr. Presidente declara aberta Ja.ndo os preconceit<Js, destruindo os privile

gros e col!ocando todos os bom·ms em posição 
a. sessão· igual per·ante a lei. Esse foi-s' ;- terminou a 

Comparecem, dllpoisde aberta. a sessão, os sua carreira, reconhAcendo que as gr"ndes 
Sr~. : Francisco Sodré, Fernand~s do Oliveira, glorias do guerreiro haviam tal vez sido eclyp· 
Antonio Pinto, Vianna Vaz, C rios Affonao, sadas pelos grandes erros do :•dministr:tdor. 
Sinimbú Junior, Bulhões, Felicio dos Santos, Um outro nome, porem, veiu quasi até aos 
Leopoldo Cunha, Diogo de Vasconcellos e confins do seculo, e com este havia começado. 
Diana. Este, poeta lyrwo de elevado alcance, roman-

Faltam com c11.uqa partncipada 08 Srs. An- cista que nas su'ls obras reuniu muita vez as 
tonio Carlos e Moreira de Barros. paixões, com ?s primores altisonos da epopéa; 

Cbse que m·trs tarde no parlamento esposava 
F~tltam, ~em c:~.usa partecip:tda, os Srs. AI- sempt•e o. causa dos desgraçados e dirigi!l as 

varo Bot1lho, B11rão da Leopoldina e Delfino sua~ notaveis epístolas ás testas coroadas par.a 
Cintra, roubar ao patíbulo a sua presa e q'le mais t11rde 

O SR. 1° SECRETARIO da conta do seguinte encontrou a desculpa para os crimes da com
mun '• no seu monumental discurso Pm favor da 
amnistia, na ignorc<ncia das multidões, e lan
çando em rosto aos communistas o incendio e 
as ruinas da capit"l do mundo, figurava um 
communista qu0 respondia á sua vigorosa apos
trophe as significativas palavras «P-U não sabia»· 
ensinando assim aos governos que a in~trucçã; 
do povo é o seu primeiro dever, esse veiu até 
nós e a~aba de cerrar os olhos á luz do dia, 
para vrver et,õrnamente na memoria do Uni
verso. 

EXPEDIENTE 

Officios: 

De Io Secretario do Senado, em 23 de Maio 
corrento, partecipando que o Senado · procedeu 
a eleiçlio dos membro;; da mesa que tem de ser
vir na presente sessão le!!islativa, e qnaes os 
senadores que sabiram eleitos .-Inteirada. 

Do Ministerio d' Guerr·a. de 21 de Maio cor
rente, remettendo inform. do o requerimento 
em que os escreventes da 2a. classe do Arsenal 
de Guet·ra da província d:J. Bahia pedem q11e seus 
vencimento~ s~jarn equiparados aos que perce
bem os de i" clas'e daquelle estabelecimento. 
-A' commi;;são d'l pnnsões e or·denados. 

Do ministro do imperio,de 25 do corrente, pe
dindo dia e hora para aprE>sentar uma proposta 
relativa ao augmento do credito extraordinario 
concedido pela lei de 3 de f:ietembr·o rle 1884, 
para !IB despPzas da const.rucção d'l um Laza
reto.-Marca-sl) o dia 26 a t i/2 hora da tarde. 

Do prt•sidente da província de Santa Catha
rina de 19 de Maio corrente, transmittindo o 
requerimento em que a Camara Municipal da 
capital ctaquella província p de isenção de di
reit<1s de consumo, expedi~nte, armazenagem e 
capatazias, para o material d~ ferr-o importado 
com destino a ajardinamento da Praça do Barão 
da Laguna.- A' commissão de fazenda. 

Do director g0ral de estatística do Thesouro 
Nacional, de 23 de Maio de 1885, envia.ndo 130 
ex.,mplares dos 4o e 5° volumes ria estatística 
de navegação e commercio marítimo do im
pel'io, no exercicio de 1872-1873.- A drs
tribuir. 

Do ministro da fazenda, de 25 de Maio 
co~ronte, pedindo a designação de dia e hora 
p·•ra .a apresentação de propoétas do poder 
executivo.- Marca-se o dia. 26 ás 2 horas da 
\arde. 

V. I.-8 

O sentimento de profunda magoa que invade 
o coração de todos os homens, de todos os 
admiradores d~sse grande talento (muitos 
apoiados), de torlos os respeita lares desse 
generoso coração (muitos apoiados), este sen
timento não pó ie Jeixar de invadir a Garoara 
dos Srs. Deputados, (muito bem, apoiados) de 
dominai-a de fó1·ma tal, que ell~ manifeste o 
seu pezar pela morte desse grande homem. 
(:1poiados .j 

O Sa. BEzERRA DE MENEzEs:- Era cidadão 
do mundo. 

O SR. IvLmTIM FRANCisco:- Victor Hugo, 
intelligencia vigorosa, que aos 79 annos escre
via e~se grande monumento-Noventa e tres 
-onde elle reune á altura da epopéa os pri
mores do romance ; Victor Hugo, essa intelli
gencia, acima de qualquer outra, que se mani
festav~t aos 80 annos em Torquemada, vivo 
p~· t. esta contra a intoleranciareligio.sa , Victor 
H. tgo, finalmente, nota.vel no verso,no roma:n:. 
c na política (muitos apoiado.•), quando as
sombrava o mundo, no senado francez, com· & 
sua eloquencia m9.scula e sentimentos generosos, 
merece, sem duvida, uma homenagem da Cà
mara dos Srs. Deputados da nação brazileira. 
(Muitos apoiado.~, muito bem.) 

Creio que, sem dive!'gencia de opiniões ••• 

O SR. MAc-Dowil:LL :-Não apoiado. 
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O SR. MARTBI F'RAxcrsco :-Creio que, se~ 
divergeneia do opiniões a respeito das mam
festaç.ões do talento e d:ts virtudes desse notavel 
cidadão de todo o mundo, que se encarregou de 
ser a manifestação viva de todos os sentimentos 
generosos, correspondo ao pensamento da Ca
mara e traduzo a sua profunda magoa, pedindo 
que se lance na acta dos nossos trnbalhos um 
voto de pewr pelo fatal exicio de Victor Hugo 
(·muitos rmui!Ulos), enviando-se mensagens ao 
senado e "ii. camarJ. franceza, significando assim 
a m:tgoa que produziu na Cnmara dos Sra. De
putados a noticia da morte do grande cidadão, 
do grande po8ta, do grande romancista, final
mente, da 15rande intelligencia chamada Victor 
Hugo. (,lf1âto bem, muito bem.) 

Posto a votos. o pedido do Sr. 1\Iartim Fran
cisco é approvado. 

Vem á me~a. ó lida e m:~.ndada inserir na 
acta a seguinte 

Declamçtí.o de voto 

Não podendo a manifeBtação da Camara dei
xar de ser considerada como homenagem pos
thuma às ideas políticas, soriaes e religiosas do 
illustt·e finado, eom pezar fui forçado a votar 
contra, o que declar:>. 

Sala das sessões da Camara dos Deputldos, 
25 de Maio de 1885.- Mac-Dotcell. 

O Sr. Penido leu nos jornaes, e con
stou-lhe,quo já se acha. nomeado presidente para 
a província que tem a honra t!e representa r. 
Vindo á tribuna é seu fim saber do governo -
a quem aliás prestou ·sincero apoio - si é 
exacta semelhante noticia. 

Sendo a deputação de Minas a mais numerosa, 
está no sen direito de externar suas queixas por 
não ter sido ouvida, quando se trata de um 
acto tão importante para a mesma província. 

Si o orador nada vale individualmente, vale 
ao menos como representante de uma circums
cripção territorial das mais rica!! da provincia 
de Minas. E' precico notar que nada tem a 
oppor a semelhante nomeação ; apenas eJ:igiria 
um acto de benevolencia, de gentileza, de obse
quio do governo, communicando-lhe o seu 
acto. 

Trata-sg de uma deputação numerosa, de de
putados que apoiam o governo, que não cons
piram em occasião alguma, e não é muito que 
elles peçam ao governo este acto de benevo
lencia e de cavalheirismo. 

U31 SR. DEPUTAno:-A província de Minas 
tem representante no ministerio. 

O SR. PENIDO não abdica o direito de quei
xar-se do seu particular amigo, o conselheiro 
Affonso Penna, por não lhe ter ao menos dado 
parte do acto governamental: não queria que 
pedissem conselhos. 

Outras províncias, que têm deputação muito 
inferior á de Minas, são attendidas em todas 
as pretenções, e a de que se trata, que 
tem deputados que, como o orador, apoiam o 
governo, sem restricções, nem ao menos me
receu a condescendencia de um aviso. (Apartes.) 

Contra os amigos tem-se -o direito de queixa ; 
aos adversarios, porém, cen:>ur·a-se e ataca-se. 

U~r SR. DEPUTADO:-Mas queixa na tribuna 
é ataque. 

O SR. PENIDO observa que não é um ata(1u~ ; 
é apenns uma queixa quo fn7.. 

Consta-lhe qu·· est:i nomeado presidente de 
Minas o Sr. Dr. Lustosa Paranaguá, moçc> 
muito digno, e contra quem nada tP.m quf' ar
ticular. Vem, repete, apenns queixar-se do go
verno, pois, con"uhanrlo alguns deputados que 
o 11poiam, estes lhe disseram que de nada sa
biam. 

Porv,.ntura, não será licito a nm amigo do 
governo queixar-se ... 

O SR. z,ua:-V. E:t. tem um companheiro, 
patrício e amigo, no ministerio. · 

O SR. PE:>rno observa que-muito digno; 
presta-lho todo o seu apoio, mas delle mesmc> 
tem direito do queixar-se. 

Entretanto, apezar da pouca consideração 
com que foi tratada a deputação mineira, n·~m 
por i~so o or·a.dor deixará tle prestar o mais 
sincero apoio ao ministerio S!J,raiva, mas re•tlr
vando-se sompro o seu direito de queixa., so
bretudo de urt.a queixa justa como esta. 

Acha que e3te e o seu respiradouro. Quando 
julgar que a deputaçilo de Minas foi menos 
considerada, ha de vir á tribuna e rcclamnr nos 
devidos termos. Isto nito quer dizer qoc es
teja em opposição ao gabinete Saraiva., apoia.-o 
com toda ll dP.di.cnção; mas, por isso mr.smo q uc 
a deputação de Minas o apoia, tem direito de 
ser mtüs attendida, ou tratada com mais bene
volencia. 

E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Moura (ministro da (lgricul
t1!ra) chegou 9,uando o nobre deputado pola 
provinda de !lhn1s terminava o seu discurso. 

A S. Ex. responde que, nio só a deputação 
de Minas, como todas as das d'3mais províncias 
do lmperio, mert!cem a maior consideraçiirl do 
governo ; e que não está nos estylos do go
verno consultar ás deputações sobre nome11Qões 
de presidentes. 

O SR. PENIDo:- Nem eu pedi consulta, pedi 
apenas communicação. 

O [SR. MouRA (ministro da agricultura) 
deve accrescentar que até ante-hontem, dia do 
ultimo despacho, e até a ultima conf-!rencia. 
ministerial, não se tratou de nomeação para. 
o presidente daquella. província, nem se indicou 
para esse cargo nome algum. A noticia a que 
o nobre deputado se referiu carece de fenda
monto, e S. Ex. não a devia. ter tomado em 
consideração, sem vel-a publicada no Diario 
0/fi.cial. (Apoiados.) 

O Sr. Mac-Do"VV'ell começa obser
vando que, quando os nobres deputados que 
11.poiam o governo e:1:terna.m suas queiJ:as na. 
tribuna, com maioria de razão, o orador, ·mem
bro da opposição conservadora., não póde pedir 
ao governo providencias, como vae far.er, sobre 
factos graves acontecidos na província do Pará, 
senão dJl, tribuna. · 
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No dia 22 d•~sto rn'lz a deputação do Pará 
recebeu do direetorio conHervador darjuella 
província um tchgr~mma, que o orador vai ler, 
e, segundo o qual, teria feito desde logo umu. 
reclamação na sessão do dia immediato, si por
ventura \ivesse havi<lo casa. 

O telegramma ó concebido nestes termos (le): 

• Francisco Bezerra insultou vilmente Pan
lóta, ame,Lçon com rewolv ·)r para rr~moção, es
panc<;U Gom<)s, publicament•', por dous escravos, 
autoridades todaH recusam procedimento legal; 
snbt•os:llto em Soure. » 

O orador não farti. agora um;l recnpitulação 
dos acontecimnntos gt•:wes que se tôrn dado 
em diversas loc tlidadcs dar! n·~lh província e 
que m mifestam um symptoma g-eral d<3 per
turbarnento da ordem publica e o enfraqueci
mento da auctoridade, porque quer principal
rnentn. a attenção da província para o facto so
bre ·.1ue ver·s:•. o tel'lgramma, e pedir provi-len
eias r•ncrgicas e promptas corno o caso exige, 
rese~var-se-ha parn. na ,;iscilssão do orçamen
to da justiça, ã política de cujo ministcrio do 
perto aífect:l cst:) facto, tom:tl·os em con-:Uera
ção e então rcap1nsabilisar o governo, pelo des
calabro em <[ue vai a administração puiJ!ica na
quella p;ovincia. (Ap,dados.) 

O ·ve, ,,am conhecimento da camara, tra
duzir o telegramma, pois, pelo modo por que foi 
lido, na~ palavras com r1ue se acha conc~bido,é 
difficil a traducção para a'luelles que não co
nhec·,ro.nem o pessoal, nem as circumifancias 
daqnella localidade. 

O facto narrado pelo telogrammn. é o seguinte: 

punho, impoz-lhe o pedido de rem(Jção. E' um 
attentado que basta e::s:por para conhecer-se a 
sua gravidade e alcance. (Apoiados.) 
Ma~, não é aó isto. A c to continuo, 6 cidadão 

Joaquim Luiz Gorn0.s, que rn.sitle naquella paro
chia, foi, corno relata o telegramma, bar1Jara
m8nte espancado nas ruas da vilb, por· dous 
escmvos, a mandado do mesmo chefe liberal, o 
Sr. major Francisco Bezerr:.~ de Moraes Rocha. 

O Sn. DEMF.:TRIO BEzERRA: -E' um telegram
ma como esses do Ceará. 

O Sn. IliAc-DowEr.L responde que S. Ex. po
derá uepois dizer o que lhe aprouver. 

O Sa. DE~tETRIO BEzERRA: -Não tenho in for· 
mar;ão nl)nhurna, mas presumo que ó um tele
gramma como esse" do Ceará .. 

O Sn. 1\hc-Dowzr.L respondn, que, visto que 
S. Ex. não tem informação nenhuma, parece 
que o orador, com a circum~pecção que costuma 
guardar, com prudencia 8 re'lerva, pnde da 
tribuna ao go,·erno as providencias qu,:, lhe 
cumpre dar. · 

O governo d'lve ser solicito, deve pedir ur
gentemente informaçõe~ sobre um facto tão 
gra·re, bnto mais quanto, além de ser espanca
do barbaramente •.ste cidadão, por espírito ,;e 
ferrenha política, pois é conservador, accresce 
que o teiegramm:L diz que a villa de Soure eatâ 
em so1Jr0s~lto, c o governo deve responder pela 
tranquillidadc publica, pela manutenção da 
ord0m. (Apoiados.) 

Ora, pergunta ao governo, tem o direito de 
perguntar-lhe como represe:tt~.nte da provín
cia, si a ordem, si a tranquillidade pubiica está 
l"estabelccida na vilta de Soure? (Apoiados.) 

Terã occasião, e desde j:i empraza ao hon
rado deputado pelo 4'' districto, de analysar um 
por um os factos que se hão passado na pro
vincia, nas suas di1'ersas comarcas, e então se 
verá que de i878 para cá o regiwen da :mar
chia alli impora, sen lo soprado, sendo fo
mentado pelas autoridades administrativas. 
(Apoiados.) 

O major F1·an~isco Br>zerrn. de Mor:tes Rocha, 
chef<) p0litico liberal na villa de Sonre, por 
mo ti vos q uc tam bem o orador não tlisc·utirà 
a"ora, visto como é seu propo;;ito resumir-se o 
mais possível ne"b oecasif'io, acha-se indis
posto ou em hostilidade aberta contra o hon
rado magistrado Dr. Paulcta Bastos de Oli
veira, juiz de direito daqltella comarca, magi-;
tl'ado cuja imparcialidadr•, não h L muito-; dias, 
perante a i• commbsão d•• inquerito, era invo- O Sa. DEMETRIO BEZEaR.\:-Pela magis-
cada pclo honrado d<'putado do 4° districto, tra- tratara parcial. 
t::ndo-so d.• duplicat:L liberal havidrt n·l<Jnolla O Sa. MAc-DowELL deseja que os nobres de
parochia, á qual compareceu e n::r. qual votou pulados discutam com a mesma isenção, exem
esse juiz de direito. plificando e indiviuualis:mdo os factos, e tra-

0 Sa. DE~IETRIO BEZERRA:- Eu não in· zendo as provas ao conhecimento da Camara. 
vocava a. sua imparcialidade, não; ao contra- (Apoiados.) 
rio, invocava o seu e..;pirito partid,trio. Como disse ao começar, não se estenderá 

O Sr. MAc-Dowr:r.r,, continuando, observa mais. Deseja circumscrever a sua reclamação 
que então so dizia que a prova da legalidade ao facto palpitante, imminente, de que 'se trata; 
com que f.rnccionou a mesa liberal, na casa da deseja perguntar ao governo si o presidenLe 
Escola, era que e~sc juiz do direito, apezar de da província nenhuma communicação lhe fez 
adversario dos mes •rios, compareceu e votou em relação a facto tão grave; si o governo não 
perante a dita mesa eleitoral. te~ informação alguma, e, caso. não tenha, so-

Não carece, entretanto, invJcar senão ad ho- li itar-lhe que as peça desde já, u~gentemente, 
minem, este testemunho. porque este magia- e. ecla_me da part~ daq?-ella autondade as pro· 
trado é geralmente conhecido no Imp9rio v1denc1as que a le1lhe 1ncumbe. 
(apoiados), e é sem duvida distincto por sua I' Deseja perguntar ao governo si aquella a.u
moderação, por sua imparciaiidade, por sua il- toridade tem sido inerte, si não se tem mov. ido, 
lustração e por sua probidade. si na fórma da lei providenciou imme.fiata-

0 major Francisco Bezerra, como r:'!lata o mente, conio lhe cumpria, fazendo com que o 
telegramma, atacou a primeira autoridade da l chefe de policia se transp0t·tasse á locaiid~de, 
comarca, insultando· a, e, de revolver em para proceder aos respectivos inquerito•. 
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Eis aqui por que,com estas poucas considera
ções, vai m'l.ndar á mesa o requerimento que 
passa a ler. 

Sabe perfeitamente que este requerimento 
ficará adiado, por pedir a t~alavra talvez o nobre 
deputado pelo Para, mas o seu fim está pl'oeu
chido,-que é dar conhecimento á cama.ra c 
ao paiz, e chamar a attenção do governo para 
este facto. íAprJiados .) 

Vem á mesa é lido, apoiado e posto em iiis
cussão, adit>do por ter pedido a palavra os 
Srs. Adriano Pimentel o Dewctrio Bezerra, o 
seguinte 

Reque1·imcnto 

Requeiro que, pelo ministerio da justiça, se 
informe quaes as providencias tomadas pelo 
presidente da província do Pará, sobre os fados 
graves re,~entemente occorridos m~ villa de 
Soure, cuJt autoria é attribuida em tPlegmm
ma daqudla província ao major Francisco 
Bezerra de Moraes Rocha, que se diz insultara 
e ame1çàr.a, de rewolver em punho, ao juiz de 
direito da respectiva comarca, Dl'. Joaquim 
Pauleta Bastos de Oliveira afim de obrigai-o a 
pedir remoção; bem assim que mand:ira rspan
car publicamente, por dous escravos, ao cid<ldão 
José Luiz Gomes. Outrosim: si é exa.cto que 
as autoridad11s do Jogar rflcusaram todo e qual
quer procndimento legal a respeito desses 
factos crimino<o< ; e, fiualmente, si a mencio
nada villa de Soure permanece em sobresalto, 
ou já está restabeleci da alli a tranq ui !idade 
publica. Sala das sessões, 25 de Maio de i885. 
- 1lf ac-Dotcell. 

O SR. DroGo DE VascoNCELLos:- Peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE:- Não posso dar a pala
vra ao nobre deputado porque estão findos os 
3J4 d'hora. . 

O SR. DroGo DE VascoNCELLos:- Peço a pa
lavra para negocio urgente. 

O SR. PREs:DENTE:-Tem a palavra o no
bre deputado. 

O !Sr. Diogo de Vasconcel
los (pw·a negocio urgente): -Por incem
modo de saude não pude estar presente no 
principio da sessão em que se propoz a ins
cripção na acta de um voto d" pezar pela mcrte 
do Sr. Victor Hugo. Aqui chegando, porém, 
soube desta occurrencia e como não desPjo que 
o meu nome seja inglobado no numero daquel
les que votaram por aquella manifestação, ve
nho declaJ.·ar a V. Ex. que si estivesse presen
te votaria contra. 

O SR. Mac-DowELL: -Eu votei ~ntra e 
fiz a declaração. 

O SR. Drooo DE VAscoNcELLos:- Si eu per
tencesse a uma associação litteraria ou á um 
club dramatico votaria. uma manifestação de 
pezar pela morte desse luzeiro da litteratura. 

O SR. JosE' MARIANNO.- Elle não era só lit
tera to, era um pàtl"iota. (Apoiados.) 

O Sa. Drooo DE VASCONCELLOS : - Perten
cendo eu,. porém, a uma. ~orporação que se diz 

que repres,mt'l officialmcnte o poder publico 
de meu p:tiz, e dizendo-se que este paiz é um 
paiz monarchico e querendo passar pelo mais 
sér o e ordeiro diÁ America não quero concorrer 
com o meu voto para lamentar que se escas
seiem ... 

O SR: ZAliiA :-Est:i no papel do parti,lo da 
junta do coucc. 

O SR. D10Go DE V ASCONCELT,OS : ... -as fileiras 
turbulentas dos ímpios .J o dos revolucionarios 
elo seculo. 

O Sa. MAC·DoWKLL :-Apoiado. 

ORDEI\1 DO DIA 

Votnção da i" -::onclusão do parecer n. H8 
de itltl5, que reronhr>ce deputado pelo 1 '!• di
stricto da prnvincia. do Rio de Janeiro, o Dr. 
Antonio Candido da Cunha. L'litão. 

O Sa. Bur.uõJts JARDI~r reqner e a. Camara 
approYa. que a votação seja nominal. 

O Sr. Carlos AfYonao obtendo 
a palavra, pela ordem, observa que a. delibera
ção sobre a pm•ochia de Itacurusaá ó decesiva. 
nesta eleição e a este respeito nada. menos de 
tres alvitres são submottidos á deliberação da 
Cama.ra. 

1°, o parecer da maioria da commill8ãO quo 
considera não existente esta eleição e reconhe
ce d"putado o Dr. Cunha Leitão. 

2", o _,to em separado de dous illustres cal
legas da commissão quo va.lidão a. eleição dessa 
pa.rochia e conclue pelo reconhecimento do 
Dr. Oliveira Bel! o. 

3o, o votó em separado que o orador teve a 
honra do escrever c no qual de conformidade 
com o art. 20 da. lei eleitoral, propõe a nul
lidade da. eleição em todo o dist.ricto. 
s~gundo os ~stylos invariavelmente segui

dos na Camara, erê qne o Sr. pre-idente deve 
subml!tt~r em primeiro logar á votação o voto 
em separado (nprJza'l"s c n4o apoiados), não 
só pel<~. · ra4ão do assim o aconselh11rem os pre
cedentes como por.1ue é o mais genarico, 
aff>écta ambos os ca.n tidato!!, a por consequan
cia Lem a precedencia logica.. Foi para. re
querer isto que pediu a p~~.Ia.vra. 

O Sr. Felicio dos Sa.ntosa-Crê 
que o seu dietincto collega deputado, por Minas, 
não tem muita razão. 8. Ex. propõe que seja 
votado em primeiro logar o seu voto em sepa
rado annulbndo a eloição toda.; mas, osae voto 
é con dcional, está preso á. annullação da elei
ção de ltacurussó.. O nobre deputado, não quer 
annullar a oloíção toda, senão porque entende 
que annullaJa a votação de Ita.curnll8â estamos 
no caso do art. 20. Portanto é preciso que a 
Ca.mara. vot<.j a annulbção desta eleição, para 
que depois se vote o voto. em separado annul
la.ndo a el jção Je todo o districto. Pede, pois, 
ao Sr. presidente, que ponha em . i o Jogar á. 
votação, o julgamento da eleição de Itacurussá; 
e, ai esta. eleição fOr annullada, nesse caso se
gue-se imnzediatamente a. apreciução do voto 
em aeparaclo do seu distincto collega, 
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O Sr. Carlos Affonso pede li
cença para ponderar ao Sr. presidente que, 
nem no voto em separado apresentado pelos 
seus dous collegas da commissão, n'lm no pa
recer da maioria da commiss;Io, existe conclu
são alguma manJando annullar a eleição da 
parochia de Itacurnssâ. Existe a 1a. conclusão 
considerando não existente a eleição dessa pa
rochia, o que é cousa diversa. 

O S:a. FELICIO Dos SANTOS :-E' o mesmo. 
O S:a. CARLos AFFONso diz que a annullação, 

em sua opinião, vem produzir uma unica con
sequencia logica e legal, a annuilação da elei
ção de todo o di s tricto. 

O SR. FELrcro Dos SANTos : - Annullar ou 
eu pprimir é a mesma c ousa. 

O S:a. CARLOS AFFONSO diz que o seu voto em 
separa.lo é que propõe a anuullação da poro
chia de ltacurussâ e conseguinternente a an
nullação da eleição de todo o district:J. 

O S:a. PRESIDENTE:- Eu tinha annunciado 
que se votaria em primeiro logar a primeira con
clusão do parecer da commis~ão, o mantenho o 
meu acto. ·Apczar da rt•clamaç<io do nnbre de
putado por Min>JB que fallou em primeiro log-ar, 
entendo que o que neste momento se deve vo
tar em primeiro logar ó esta primeira conclu
s'io. (Apoiados.) 

O nobre deputado pretl)ndia que de preftJ
rencia fosse votado o seu voto em separado ; 
m·as pelo conteúdo desse voto fica patente, e 
S. Ex. mesmo concordou, que não se trata da 
questão da eleição dest•3 districto ai não como 
consequencia da vol;ação especial sobre PSta. pri· 
meira conclusão, pois S. E3:. di~ae que esta an
nullação seria a conseq uencia Jogic<\ da annulla
!lão da par<>chia de Itacurussâ. Eu, portanto, in
sisto em proceder á votação desde já da pri
meira conclusão annuncinda. 

O S:a . CARLos AFFO:NIO: - Sal v o o voto em 
separado. 

O Sn. PRESIDENTE:-Sim ~enhor. E como 
havia pendente de votaç'l:o o requsrimento do 
nobre deputado, o Sr. Bulhões Jardim, para que 
esta votação fosse nominal, vou consultar á Ca· 
mara a este respeito. E' approva lo. 

Procede-se á chamada par:1. :1. vot:lção nomi
nal requerida pelo Sr. Bulhões Jardim. 

Respondem sim os Srs. : 
1 Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes de Castro. 
6 Dias Carneiro. 
7 José Pompeu. 
8 Alvaro Caminha. 
9 Carneiro da Cunha. 

10 Henriques. 
H Cruz Gouvêa. 
12 Portella. 
13 Henrique Marques. 
14 Gaspar Drummond. 
15 Alcoforado Junior. 
16 Bento Ramos. 

17 Gonçalves Ferreira. 
18 Bernardo M. Sobrinho. 
19 Lourenço de Albuquerque. 
20 Leandro Maciel. 
21 Olympio Campos. 
22 Coelho e Campos. 
23 Barão do Guahy. 
24 Araujo Pinho. 
25 Araujo Góes Junior. 
2(\ Accioli Franco. 
27 Costa Pereira. 
28 Fernandes de Oliveira. 
2\l Castrioto. 
30 Francisco Belisario. 
31 Co~lho de Almeidól.. 
32 Bezamat. 
::J3 Alfredo Chaves. 
34 Lacerda 'Werneck. 
35 Andrade Figueira. 
36 Diogo de Vasconcellos. 
37 Valladares. 
38 Chagas. 
3\J Vaz de Mello. 
40 .Jollo Penido. 
41 Ribeiro da Luz. 
42 Barros Cobra. 
4.~ so~res. 
44 Felicio dos Santos. 
45 Carlos Peixoto. 
46 Antonio PraJo. 
47 Rodrigues Alves. 
48 Rodrigo Silva. 
4\J Duarte de Azevedo. 
50 Campus Salles. 
51 Eufrasio Correia. 

Respondem não os Srs. : 
1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Demetrio Bezerra. 
4 Alllleida Oliveira. 
5 Costa Rodrigues. 
6 Vianna Vaz. 
7 Castello Branco. 
8 Antonio Pinto. 
9 Migur•l Caliltro. 

10 Amaro Bezerra. 
H Moreira Brandão. 
12 Dantas Goes. 
13 José Marianno. 
14 Joaquim Tavares. 
15 Sigismundo Gonçalves. 
16 Ulyss<·á Vianna. 
i7 Ribeiro de Menezes. 
18 Prisco Paraizo. 
19 Francisco Sodré. 
20 Ildefonso de Araujo. 
21 Carneiro da Rocha. 
22 João Dantas Filho. 
23 íesar Zama. 
24 uvencio Alves. 
25 ristides Spinola. 
26 Leopoldo Cunha . 
Z7 Val .etaro. 
28 Bezerra de Menezes. 
29 França Carvalho. 
30 Candido de Oliveira. 
31 Mascarenhas. 
32 Carlos Affonso. 

I· I 
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~ 33 Mares Guia. 
- 34 Affonso Celso J ur...ior. 

35 Padua Fleury. 
3ô Bulhões. 
37 Augusto Fleury. 

. 38 Alve.s de Araujo. 
:'39 Schu tol. 
40 Silv:1 Ma.fra. 
41 Salgado. 
43 Itaquy. 
43 Maciel. 
44 Diana. 
45 Joaquim Pedro. 
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37 Padua. Fleury. 
38 Bulhões. 
. 3\J Augusto Fleury. 
40 AI ves de Araujo. 
41 Schutel. 
4't Silva l\Iafra. 
43 Salga·lo. 
44 ltaqui. 
45 M:tcicl. 
46 Di;\na. 
47 Joaquim Pedro. 

H.espondern ni!o os Srs.: 
1 Cl'llJ,. ·E' portuut.o, approva.da a seguinte conclusão: 2 LeiUl.o da C·mha. 

«i." Quo seja consideradp, como não existente 3 Mac .• Dowell. 
a eleiç.ão da parochia de Itacurnssó.. >} 4 Silva :\L tia. 

O SR. LEOPOLDO' DE BuLHÕF.B (pela ortlem): 5 <lomf1s de Castro. 
-Peço a V. Ex. que agora submetta á con<i- C• Dias Carneiro. 
deração da c~sa. o voto em separado, v1sto que , ! José Pompeu. 
,, votação de ltacurussá. alterou o resultado da 1 ,.; Alvaro Cammha. 

I n C:ll'neiro da Cunha. eleição. 
, . ' 10 Henriquos. 

O _SR. PREB~DENTE:-E o que la faz"r: :.n- 11 Cruz nouvêa. 
·nuncw a_votn9ao sobre o voto. ~o Sr. Carlos 12 Portelh. 
Affonso, 1sto e, sobre nova ele1ç.ao. 13 Hcmi 1ue :\larqnes. 

O Srt .. losÉ MARUNNO (pela ordem):-Re- H (1aspar Drummond. 
qusiro a V. Ex. que consulte a c:sa si convém 1:-, Alcofora•I•J .bnior. 
em c1uc a votação seja. nominal. 1li Bento RRmos. 

E' approvado o requerimento 17 Gon~alves l"rrreira. 
• 1K Bernardo M. Sobrinho. 

votação nominal e respondem 19 Lour .. nço de Albuquerque. 
20 Leandro :\l11ciel. 

Procede-se á 
sim os Srs.: 
1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 De me trio Bezerra. 
4 Almeida Oliveira.. 
5 Costa Rodrigues. 
6 \ianna Vaz. 
7 Castello Branco. 
8 Frederico Borges. 
9 Antonio Pinto. 

10 Miguel Castro. 
11 Amaro Bezerra. 
·12 Moreira Brandão. 
13 Dantas Góes. 
14 José Marianno. 
15 Joaquim Tavares. 
16 Sigismundo Gonçalves. 
17 Ulysses Vianna. 
18 Ribeiro de Menezes. 
19 Prisco Paraizo. 
20. Francisco Sodré. 
21 lldefonso de Araujo. 
22 Carneiro da Rocha. 
23 João Dantas Junior. 
24 Cesar Zama. 
25 Juvencio Alves. 
26 Aristides Spinola. 
27 Leopoldo Cunha.. 
28 Valdetaro. 
29 Bezerra de Menezes. 
30 França Carvalho. 
31 Candido de Oliveira. 
32 Mascarenhas. 
33 João Penido. 

:34 Carlos Affonso • 
. 35 Mares Guia. 
36 Affonso Celso Junior. 

21 Olympio Campos. 
2t Coolbo e Campos. 
·n Barão do Guahy. 
24 Ar:1ujo Pinho. 
2:) Araujo Góe~ Junior. 
2Ô Accioli Franco. 
27 Costa Pereira. 
:.!8 Fernandes d~ Oliveira. 
29 Castrioto. 
:lO Francisco Beli~ario. 
31 Co'llbo de Almeida.. 
3Z Bezamat. · 
33 Alfredo Chaves. 
34 Lacerda Vorneck. 
35 Andrar!.e Fig 1eira. 
36 Diogo de V::.sconccllos. 
37 V a.lladares. 
38 Chagas. 
39 Vaz de Mello. 
40 Ribeiro da Luz. 
41 Barres Cobra.. 
42 Soares. 
43 Carlos Pdxoto. 
44 Antonio Prado. 
45 Hodrigues Alves. 
46 Rodrigo Silva. 
47 Duarte de Azevedo. 
48 Campos Sa.lles. 
49 Eufrasio Correia.. 

E' rejeitado o voto em separado do Sr. Carlos 
Affonso. 

Postas a votos, são a.pprovadas as seguintes 
conclusões do parecer: 

<r. 2." Que sejam a.pprova.das todas as outras 
eleições do 12• districto do Rio de Janeil•o ; 
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3.a Q'ue sejam descontados ao Dr. Cunha Lei
tão os dous votos que lhe foram tomados em 
separado na parochia de S. P.Jdro e S. Paulo, e 
ao Dr. Bello o voto qu8 obteve em separado na 
villa do Rio Claro ; 

4.a Que seja reconhecido deputado, pelo 
f2o distl'icto rla provincia do Rio de Janeiro, o 
Dr. Antonio Candido d:1 Cunha Leitão. » 

E' declarado deputado pelo 12o districto r!o 
Rio de Jan'liro o Sr. Dr. Antonio Candido da 
Cunha Leitão, qne, achantlo·:>e presante, presta 
juramento e tom~ assento. 

VOTAÇ:Í.O ~O PAl\ECER N. 123-1885 

relativo á el'3ição do 6' districto da proyincia 
do Ceará. 

O Sn. Jos1~ MARIANNO (pelct o1·dem) requer 
que haja votaçã•> nominal sobro a 1a conclusão 
do parecer ácerca da eleição da. parochia de 
Milagres. 

O Sn. MAc-DowEr.L (pela ordem) observa 
qu3 por essa conclusão si) mandam contar os 
votos como consta da acta transcripta no livro 
de notas de Milagre~, mas que d·~sta acta ha 
apenas uma. certidão. 

E' approvado o requerimento do} Sr. José 
Maria.nno. 

Proce le-se á votaçiio nominal e respondem 
nllo os Srs: 

i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
;3 Mac-Dowel. 
4 Silva 1\Iai~:. 
5 Gomes d<:l C;1stro. 
6 Dia.'! Carneiro. 
7 José Pompeu. 
8 Carn'!iro da Cunha. 
O Henri;~,ues. 

10 Cruz Gouvõa. 
11 Portella. 
i2 Henrique Marques. 
13 Gaspar Drummond. 
14 Alcoforado Junior. 
15 Bl3nto Ramo;. 
:15 Gonçal vea Ferreira. 
17 Bernardo M. Sobrinho. 
18 Darão de Ana:lia. 
19 Lourenço de Albuquerque. 
20 Sinimbú Junior. 
21 Leandro Maciel. 
22 Olympio Campos. 
23 Coelho e Campos. 
24 Barão do Guahy. 
25 Ildefonao de Araujo. 
26 Araujo Pinho. 
27 Araujo Góes Jun~or. 
28 Accioli Franco. 
29 Costa Pereira. 
30 Fernandes de Oiiveü·a. 
31 Castrioto. 
32 Francisco Belisario. 
33 Coelho do Almeida. 
34 Re:r.am:;~t. 
35 Alfredo Chaves. 
36 Lacerda. Werneck. 
37 Andrade Figueira.. 
38 Diogo de Vasconcellos. 

:39 Valladares. 
40 Chagas. 
4i João Penido. 
42 Ri beiro da Luz. 
4:3 Barros Cobra. 
,14 Soares. 
45 Fclicio dos Santos. 
'lü Carl<Js Peixoto. 
47 Antonio Prado. 
48 Rodrigues Alves. 
40 Horlrigo Silva. 
50 D<~a,·te de Azevedo. 
f)f Eufrasio Correia. 
52 Cunha Leitão. 

Respondem sim o:> Srs.: 
1 Satyro Dias. 
2 Adri11.no Pimen tal. 
3 Demotrio Bezerra. 
4 Alm.Jida. Oliveil-a. 
5 Costa Ro lrigues. 
6 Vianna Vnz. 
7 Ca.stello Branco. 
8 Frederico Borges. 
9 Antonio Pinto. 

10 Miguel Castro. 
11 Alvaro Caminha. 
12 Amaro Bezerra. 
1~l .Moreira Brandão. 
14 Dantas Góns. 
15 José Mari11nno. 
16 Joaq:dm Tavares. 
17 Si~rismundo Gonçalves. 
18 Uly~ses Vianna. 
19 Ribeiro d1 Menezes. 
20 Prisco P<traizo. 
21 Francisco Sodré. 
22 Carneiro da Rocha. 
23 João Dantas Junior. 
24 Cesar Zama. 
:i5 Juvencio Alves. 
26 Aristides Spinola. 
27 Leopoldo Cunha. 
28 Valdataro. 
29 França Carvalho. 
30 Candido de Oliveira. 
31 Vaz de Mello. 
32 Carlos Affon;o. 
:3:3 Mares Guia. 
:14 Affonso Celso Junior. 
:35 l\lartim Francisco. 
36 Campos Salles. 
37 Prudente de Moraes 
38 Pa.dua Fleury. 
39 Bulhões. 
4.0 Augusto Fleury. 
41 Alves de Araujo. 
42 Schutel. 
4:3 Silva Mafra. 
44 ~!gado. 
45 I aqui. 
46 aciel. 
47 Joaquim Pedro. 

E' rejeitada a. 1" conclu.são do parecer. 
Annuncia.-ae a votação da seguinte conclusão 

do parecer: 
2a Que sejam declaradas ftlsificadas as duas 

actas de organização de mesa e de eleições d& 
Mil!lgres. 
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O Sr.Mac-Do""W"eli:-(Pela ordem): 
Sr. presidente, esta conclusão está prejudicada 

·pela votação da precedente. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O SR. ZAMA:- Agora deve-se seguir avo
tação do voto em separado. 

O SR. MAc-DowELL:- V. Ex. tem razão, 
desde que esta conclusão já era mal redig-ida, 
por não mencionar quaes as actas que deviam 
ser declaradss falsa..,, Mas vê-se que ficou pre
judicada, desde que a Ca.mara votou ~ue não 
se contassem os votos da eleição de Milagres, 
conforme consta do livro de notas. 

O SR. JosÉ MARIANNO dá um aparte. 
o SR. MAc-DoWELL:- PPrdão; e porque a 

Camara entendeu que a eleição constante do 
livro de notas de Milagres não é uma eleição 
verdadeira e valida (apoiados); não ha outra 
solução. 

O SR. ZAMA dá. um apf!orte. 
O Srr. MAc-DowELL:- V. Ex. tem razão; eu 

já o disse. 
Portanto, nesta condições a primeira con

clusão do voto em separado é aquella cuja vota
ção se deve segnü·, isto é, si a C:~mara en
tende que, nullos os votos constantf's da tra
scrip•;lW, todavia devem-se reputar validos os 
vottJs eonstantes do livro d~s a~tas de Milagres 
e das respectivas cópias. 

O SR. PRESIDENTE :-Não tenho duvida em 
attender ao que acaba de dizer o nobre depu
tado. Vejo mesmo que os t'lrrnos, em que se 
acha redigida a segunda conclusão do parecer, 
não são tão explicitos, como aquelles que 
constam da primeira conclusão do voto em se
parado. Portanto, vou proceder á votação sobre 
a primeira· conclusão do voto em separado. 

O SR. MIGUEL CA.sTRo, obtendo a palavra 
pela ordem, requer que e>ta votação seja no
minalmente feita. 

Consultada, a Camara resolve pela affirma
tiva. 

Procede-se à votação nominal da i• con
clusão do voto em separado, que diz as11im: 

i 0 que sej& approvada a votação constante do 
livro das actas de Milagres. 

Respondem sim os Srs.: 
i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes de \'astro. 
6 Dias Carneiro. 
7 José Pompen. 
8 Carneiro da Cunha. 
9 ffqnriques. 

!O Cruz Gouvêa. 
H Portella. 
!2 Henrifii.\e Marq1l611. 
13 Gaspar Drwnmomd. 
!4 Alcoforado Junior. 
:1.5 Bent9R~ 
16 Gonçalves Fel'l'e.ira.. 
17 Bernardo de Mendonça. 

18 Barão de Anadia. 
19 Lourrmço de Albuquerque. 
20 Sinimbú Jumor. 
21 Lean lro Macio!. 
22 Olympio Campos. 
23 Co~lho e Campos. 
2! Ba•·ão do Guaby. 
25 Ildefonso rl•• Araujo. 
26 Araujo p:nho. 
27 Araujo Góec; Junior. 
28 Ar.doli Ft·anco. 
29 Costa Per<·ira. 
30 Fernandes de Oliveira. 
:~1 CaHtrioto. 
32 Francisco B"lisario. 
3:! Coelho de Almeida. 
34 B<lZ>lffiil.t. 

35 Alfrorlo Chaves. 
313 Lacerda \Verneck. 
37 Andr.:de I?igueira. 
38 C:.tnha Leitão. 
30 Diogo de y,,sconcellos. 
40 Valla lares. 
·ti Cha!.taa. 
-12 João P••nido. 
43 Hibein da Luz. 
4! Ra:·ros Cobra. 
45 Soares. 
46 Felicio doq Santos. 
47 Carlos Peixoto. 
•18 Antonio P1·ado. 
49 RodrÍQ'U'!S Alves. 
50 Rodrigo Silva. 
51 Dnart11 de Azevedo. 
52 Eufrasio Càrr~ia. 

Re,pondem não os Srs: 

1 Satyro Dia.<>. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Demet rio Bez'\rra. 
4 Almei.h Oliveira.. 
5 Cost1 Rodl'igues. 
6 ('astello Branco. 
7 Fr••derico Borges. 
8 Antonio Pinto. 
'.) Mig-ud Castro. 

10 Alvaro Caminha. 
11 Amaro Bezerra. 
12 Moreira Brandão. 
13 Dantas Góes. 
i4 José Mari;tnno. 
i5 Joaquim Tavares. 
15 Segismundo Gonçalves. 
17 Ulysses Vianna. 
18 Ribeiro de Menezes. 
19 Prisco Paraizo. 
20 F1·ancisco Sodré. 
21 Carneiro da Roch!L. 

' 22 João Dantas. 
23 Cez9.r Zama. 
24 Jnvencio Alves~ 

· 25 Aristides Spinola. 
26 Leopoldo Cunha. 
27 Valdetaro. 
28 Fraoça. Carvalho. 
29 C11ndido de Oliveira. 
30 Vaz de Mello. 
31 Carlos Alfonso, 
32 Mares Guia. 
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33 Affonso Celso Junior. 
34 Martim Francisco. 
35 Campos Salle~. 
36 Prudente de Mor:.\ea. 
37 Padua. Fleury. 
38 Bulhões. 
39 AugnaLo Fleury. 
40 Alv:es de Araujo. 
41' Schatel. 
42 Silva Mafra. 
43 Salgado. · 
44 ltaquí. 
45 Maciel. 
46 Diana. 
47 Joaquim Ped1·o. 
48 Vianna Vaz. 

E' approvada. 
A' vista das votações nominaes e symbolicas 

que se seguirão ficaram prejudicadas as seguin
tes conclusões do parecer : 

« 1.• Que sejam contados aos Drs. Ratisbona 
e Nascimento os votos constantes da acta tran· 
acripta no livro de notas de Milagres. 

2. • Que sejam declaradas falsifica.das as 
duas actas rle organização de mesa e de eleição 
de Milagres. 

3. • Que seja r0sponsabilisado por este crime 
o juiz municipal do termo, bacharel Antonio 
Joaquim do Couto Cartacho, os mesarios João 
Leite de Moraes, João Martins de Moraes e 
Antonio Furtado de Figueiredo, e o escrivão de 
paz Felix José Pereira, remettendo-se ao pre
sidente do Ceará. o livro de actas o o auto de 
exame judicial nelle feito. 

4.• Que sejam approvadas as eleições do 6<> 
districto do Ceará. 

5. • Que seja reconhecido e declarado depu
tado, pelo mesmo districto, o Dr. Manoel 
Coelho Bastos do Nascimento.» 

Ficaram npprovadas as seguintes conclusões 
d.o voto em separado: 

d. • Que seja approva·l::\ a votação constante 
do livro das actas de Milagres. 

c2.& Que sejam approvadas as eleições de 
todos os outros collegios do 6' districto do Ceará 
e proclamado deputado o Dr. Leandro do Chaves 
Mello Ratisbona. . 

3. a Que s~;~ proceda criminalmente contra os 
autores da alteração feita na votação daquella 
parochia.» 

Fica prejudicala a seguinte 

EliENDA 

Si fôr rejeitada a 1" conclusão do voto em se
parado seja annullada a eleição de todo o dis
tricto e mande-se proceder a nova eleição. 

Sala das commissões, 19 de Maio· de 1885.
E. Correia. 

E' proclnmado e reconhecido deputado o Sr. 
Dr. Leandro de Chaves Mello Ratisbona, que, 
achando-se pr.esonte, presta juramento e toma 
assento. 

O SI". Zanui {pela 01·dem):-Sr. pre
sidente, a carnara é sabia; não póde errar. F:u 
curvo-me;respei toso e reverente ás suas deli

.V.I.-9 

berações ; mas como o regimento da casa me 
permitte manJar á. mesa por escripto a minha 
declaração de voto, eu envio a V. Ex. a decla
ração que faço perante o paiz de que votei 
contra o reconhecimento do Sr. Ratisbona. 

Vozes:-Oh ! Oh! 

O Sa. ZAMA:-Ninguem póde preterir-me o 
direito que tenho de mandar :i mesa a minha 
declaração individual. (Apoiados.) 

Vem á mes~ a seguinte: 

Declaração de 'IJOto 

Declaro que votei contra o reconhecimento do 
Sr. Ratisbona.-Ce.:;ar Zama · 

Votação do parecer n. 124- 1885 reconhe
cendo deputado pelo 3° districto de Pernambuco 
o Dr. Antonio Francisco Corrêa de Araujo. 

Postas a votos a<; seguintes conclusões são 
approvadas: 

41."' Que sejam approvadas todas as eleições 
do 3° districto de Pernambuco, menos a da 
parochia. de Itamaracá. que deve ser annul
lada; 

2.a Que sejnm contados ao Dr. Corrêa de 
Araujo os dous votos dados ao mesmo candi
dato e tomados em separado na parochia de 
Olinda ; 

3."' Que s<lja reconhecido e proclamado de
putado pelo 3° distdcto de Pernambuco o Dr. 
Antonio Francisco Corrêa de Araujo.~ 

Fica prejudicado o voto em separado da mino
noria da commissão. 

E' declarado deputado o Sr. Antonio Fran
cisco Corrêa de Araujc, que achando-se pre
sente, presta juramento e toma. assento. 

ELEIÇÃO DE COMMISSÕES 

Procedendo-se ao escrutínio para a eleição 
da commissão de resposta á. Falla do Throno, 
receberam-se 103 cedubs ( 4 em brancó) que 
deram o seguinte resultado : 
Martim Francisco ...........••.... 
Joaquim Tavares ................ .. 
Maciel .....•.•....••........•.•• , 
Gomes de Castro ••......•.••• : • .••• 
Costa Pereira ....••..•...••••.•.•• 
Duarte de Azevedo., ••..•..••• , •• , 

Obtiveram i voto, os Sr~: 
Lacerda Werneck. 
Castrioto. 
Mi-Dowel1. 
Al aro Caminha. 
A tonio Pinto. 
R rigu-cs Alves. 
Henriques. 

• 

D4 votos 
54 ~ 
52 ... 
38 ... 
38 )) 
36 )) 

Tendo dado a hora marcada na ordem do dia 
para a interpellação do Sr. Andrade Figueira, 
ao Sr. ministro de estrangeiros, fica adiada. a. 
continuação das eleições de commisaões. 

Entra no recinto o Sr • ministro de estran-
pi~s. · 
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E' lida na mesa a seguinte 

INtERPELLAÇÃO 

Peço dia e hora para interpellar o Sr. m llll!l· 
tro de estrangeiros sobre a exoner11ção do con
selheiro Fílippe Lopes Netto, do.s fancções de 
membro das Commissõ~s Mixta.s lnternacionaes 
estabelecidas em Santiago para julgamento de 
reclamações por prejuizos de guerra, e sua 
substituição pelo successor que lhe acaba de sor 
dado na pessoa de UUJ senador e conselheiro de 
Eatado. Sala das sessões, 22 de Maio de 1885. 
- And1·ade Figueira. 

O Sa. PRESIDENTE : - Tem a· palavra o Sr. 
.And~ade Figueira. 

O SR. AFFONso CELso JUNIOR: -Peço tam
bem a palavra sobre a interpellação. 

ISO Sr. Andrade Figueira ob 
serva que o pedido feito pelo governo ao Se
nado para que houvesse de dispensar o con
curso de um dos seus mero broa afim de ir des
empenhar as funcções de arbitro nas commis
sões mixtas internacionaos estabelecidas em 
Santiago, em substituição do conselheiro Lopes 

. Netto que alli havia funccionado, era de natu
reza a des1 ertar as attenções dos brazileiros 
em geral, e dos deputados em particular, ainda 
quando pelos factos anteriores essa attenção 
não devesse ter sido despertada. 

Pela Constituição, sómente t>m c~sos em que 
a segurança publica ou o bem do Estado exige, 
pot motivos imprevistos, a ausencia de um dos 
membros do corpo legislativo. póde o governo 
fazer um pedido daquella ordem. O governo 
está, portanto, collocado na dupla necessidade 
de esclarecer o parlamento a respeito dos fa
ctos que deram em resultado a neces'iidade da 
exoneração do age:nte que alli havia acreditado 
para funccionar como juiz arbitral naquel!as 
commissões, e da sua substituição por um se
nador e conselheiro de Estado da cathegoria do 
illustre cidadão nomeado. 

O SR. AcclOLI Fu.Noo:- Contra todos os 
precedentes. 

O SR. ANDRADE FrGUl!:IRA nota que a an
nuencia do governo á sua interpellação, neces
sariament!l, lhe dá. mai<> liberdade d13 palavra ; 
porque desde que o governo declarasse que, por 
qualquer motivo, julgava inconveniente a dis
cussão a semelhante respeito, o orador, que 
presa a<; coRveniencias da administração e col
loca, acima de tudo, os interesses publicos,faria 
!Jacrificio ao seu coração guardando silencio a 
semelhante respeito. 

Entende o org.dor·que ha circumstancias ex
tranhas no facto que faz objecto da interpella
ção. Não póde o orador acreditar um só ins
tante que o governo tivesse reprovado o proce
dimento do seu agente como arbitro nas trez 
commissões mixtas reunidas em Santiai!O para 
julg-ar as reclamações dos subditos francezes, 
inglezes e italianos contra o governo do Chile 
por motivo da guerra ateada entre este estado e 
o Peru e a Bolívia. Não póde acreditnr um só 
instante que o goverlo tivesse a minima pala
vra de reprovação para aquelle seu agente, 

gue occupa posição elevada. na diplom&cia, que 
e enviado C>xtraordin1rio e ministro plenipo
tenciario junto tio uma das principaes potenc1as 
do mundo com a qual mais relações mantem o 
B1·azil -a União Norte Americana. O !aclo 
desto agente ter do seguir, dentro em brevea 
dias, para occupar aquella. sua elevada poaiça:o, 
é prova do quo, nas commissõea de que acaba. 
do sahir, não pl'aticou acto nenhum que o 
pudesse desdoirar aos olhos do governo. 
(Apoiados.) · 

Allega-se a mo! estia que o impediu de conti
nuar naqu•,lJas commissões : roas ha moleatia 
real que iuhibe um funccionario de certos,de 
determinados trabalhos, a moleaLia. que. toda. 
conhecem, e ha molestia diplomatie& que n1o 
impediu aquelle illustre brazileiro de fazer 
longa e penosa viagem, como de Santiago a 
e;;ta capital, e de fazer em poucos dias outra. 
viag-em desta. capit.al á séde da legaçlo em que 
serve. 

Além d"isto, eata desculpa offieial nlo colhe 
nesta occasião, porque antes de ter aido ella. 
dada pdo agente brazileiro e acolhida pelo go
verno imperial para di<pensal-o de IU&I íunc
ções, no parlamento do Chile se der& um inci
dente que esclarece bem a situ1ção • 

Intcrpelbdo o governo eobre os actos pnti
cados pelo mini~tro brazileiro oomo membro 
das commissões mixtas, respondeu paio orglo 
.de F eu ministro do int.erior, qne com efl'eito 
algumas das Relltençss proferida& com o TOlo de 
arbitro braziteiro, eram errad&s, ou cqui'Ooca
llas, conforme a expressão emprega.d&, ma.a 
q e o governo praticava gestiones, junto ao 
governo do Hrazil, no Rio de Janeiro, vara. ob
viar os incom·enientes que se pude111em 
dar. 

Era, nem maia. nem menos, a eonfttalo explí
cita de que o governo do Chile.nlo Mla.n st.• 
tisfeito com. a permaneneia. do ministro bra.
zileiro, e promoyia no Rio de Janeiro tramoiar, 
sPrvindo-se o orador da phrue conaagr&da., pare. 
obter a sua substituiç&o, como de facto ob-
teve. 

UM Sa. DxPUTAno :-E' bem empregada. a 
palavra. 

0 SR. ANDBADE FIGUliiRA. diz que eetes 
factos, conheci los ('.omo 1lto, vêm ainda aguçar 
a natural curiosidade de aaber o motivo real 
por que não convém a continuação do Sr. con
selheiro Lope>~ Netto e porque entendeu o go 
verno brazileiro annuir na s11a substitniça:o. • 

Uma v<•z que o g-over,no limitou-se a diepennr 
esse cidadão o e::bstituil-opor um outro, é pre
ciso sab~r si essa molestia diplomaticc. fo1 ou 
não determ:nad& por factos que pouam ter 
justificação aos olhos do pa.iz. 

Os factcs que se deram em Santiago nilo do 
desconhecidos do publico brazileiro, e menos. 
ainda pod<>m sel-o do governo do paiz, a. quem 
naturalmente .o &gen.te diplomatico dPveria ter 
enviarlo a collrcção de jornaos que ae publicam 
naquella republica, inclusive o Diario Otficial. 

O nosso enviado não foi respeitado na sua 
dupla immunidade. de agente diplop1atico e juiz 
arbitro, que tinha de julgar dae reclt\mllções 
feitas contra aquella republica. 
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Si o governo do Brazil foi prompto, seguin
do a politica trad;cional d& presbr o seu con
curso ás republicas vízinhns, s••mpre que a elle 
recorrem, o mundo tem de regiBtrar que o Chi
le não soube desta vez corre~pon ·ler á bene
volencia do Brar.il, re~peit:mdo as immuni
dades do agente brazileiro. (Apoiados.) 

A pusoa. do Sr. conselheiro Lopes Netto foi 
iJ'ravernente maltrat·tda. Não sômen te a im
prensa do paiz não lhe poupou criticas e cen
soras as mais amargas, como o no~so agente 
nem ao menos escapou á odiosa calumnia de 
que aa sua!> sentenças não eram mais do qu~ o 
premio da corrupção e do suborno, 

Assim, o governo não andou bem aceitando 
esta incumbencia. ... 

O SR. Oo:.rxs DE CASTRO :-Apoia;lo. 
O SR. ANDRADE FrGUEIR.\.. . de juiz nas 

questões entre o Chile e os cidadãos neutros 
prej ud1cados pela guerra do Perú e da Boli via, 
e tambem não procedP.a bem substituindo o s1u 
agente, mahratado como foi. 

Não fez bem o governo do Brazil, aceitando 
a. missão, porque amigo, como era, do Chile, 
uma da.a poucas pot~ncias da A, me rica do Sul com 
que o Brazil mantém relaçõei de sympathia e 
amisade. ( relações para a.g quaes, muito havia 
concorrido o Sr . con~elhei ro Lopes Netto com 
SU"l a.nterior estada n'aquelle pü~ ), era de pre· 
ver que a posição as'mmida, conv~rteria aqnel
la.s sympa.tbias em antipathias, sobretudo, tra
tando-se como se trata v a. de factos occorridos 
durante guerra tão prolongada como a quG as
solou o Chile e as republicas vizinhas. Mo
narchill unica na America do Sul, o Brazil de· 
veria. ser extremamente raservado, sempre que 
tivesse de intervir nas pendoncias das repu
blicas americanas (apoiados ), ou mesmo entre 
uma. dellas e estrangeiros inte1·essados, com 
cujas nacionalidades mantém us melhores re
lações. 

O orador comprehende que o governo impe
rhl não p~r~a todas as occasiões de prestar os 
melhores officius que as nações dovem umRs às 
outras nas relações diplomaticas; compr.1hende 
que d'ahi resulta. brilho para o sob •rano. para o 
governo do Brazil, a.c;sim como a opportuniclade 
de prestar !lerviços que não são estareis na po
litica. internacion 1l. 

A mais valgsr prudencia, porém, está acon
selhando o governo qu l seja. cauteloso na asco
lha. das occa.siões em que tenha de prestar JlSses 
serviços. 

_Na questão de que so trata, das reclamações 
pendentes contra o Chile, a mais vulgar pru
dencia lhe estava pcrsu:~dindo a abstenção. 

A t•epublica do Chile foi flagR!ada. por longa 
e dolorosa guerra com as r'!publicas viainhas, 
guerra que lhe a.rruinou a~ finanç1s e um Esta
do com as finanças arruioadas não se acha nas 
melhores condições para ouvir reclamações 
corno as que dev~m pesar sobre o Chile. 

Foi guerra longa e du:·adonra. que prejudicou 
o commercio de todos os subditos de naçõzs es
trangeiras no Pacifico ; inglezes, ft•ance:.:os, 
italianos, austríacos, norte.ame"icanos, hespa
nhoes, suissos, emfirn; de quasi todas as na
cionalidades. A guerra foi pri o.cipalrnente 

mar1t1ma, o não podia, portanto, deix:11r de 
cansar grandes prejuízos aos subditos dessas 
nações, visto que as cidades :lia.gelladas eram 
quasi que totalmente habitadas por estrangeiros. 
O Brazil devia, portanto, prever que tinha 
de dar contra o Chil<), que o ac·!itava como ar
bitro, deebões que não podiam deixar de ma
goai-o, senão prejudicai-o em suas finanças já 
assaz compromettidas pela guerra. 

O resultado, com etf,;ito, não se fez Mperar. 
Passados os seis mezes que as convenções 
marcavam para o principio do exame das re
clamações, começou a commissão internacional 
os seus trabalho.>. E' o orador informado por 
folil'as daquella republica que ae1 reclarnaçõe.;; 
apresentadas sobem ao numero de 740 aproxi
malamente, das quaes unica.men~e 31 estão 
julgada3. 

O SR. AFFONSO CELso JuNIOR:- Apresen
tadas ha 900 e tantas. 

O SR. ANDRADE F!GUEIRA observa que o nu
mero e mais que tudo o valor de muitas dessas 
reclamações era.m de natureza a fazer receiar 
o que aconteceu. 

Com as primeiras decisões, todas favoraveis 
ao Chile, não houve naquella. republica. senão 
elogios para o nosso ministro. Com elfeito elle 
tinha alli residido, contrahido relações e até 
concorrara para estreitar as relações do Chile 
com o Brazil. Isto rleu, por outro lado, logar a 
que as outras nações, cnjos subditos estavam 
igualmente interessados em reclamações, che
gassem a. suspeitar que era real o botto de uma 
alliança entre o lmperio do .Brazil e a R~pu
blica do Chile. 

Não sômAnte os Estados-Unidos deixaram de 
a lherir ás convenções que a lnglatert·a, a ltalia 
e a França haviam celeb!'J.do, mas ainda deixou 
de fazer a. Austria ; e a mesma. Allemanha 
cujo'> planipotenciarios tinham adherido á con
venção. Essas potencia;; até hoje não a ratifi
cnr •m,-ta.l era a suspeita de uma a.lliança entre 
o Imperio o o Chile. 

Desr!e, porém, qo1e o a~ente brazileiro, no 
•·onhecimento das reclamações, teve de proferir 
deci~ões contra o Chilr, e poucas foram ellas, 
poi~ das 31 decidUas, elle só julgou contra a 
republica 6 ou 6. 

Estas mesmas foram de valor muito inferior 
ao do pedido das reclamações. Houve re luc
ções, houve considera.veis reducções no julga
mento. 

Desd<J que este facto se deu, começ~ram.a.s 
qu3ixas c.Jntra o conselheiro Lopes Netto, 
começaram os artigos dos jornaes; o~ louvores 
converteram-se em does tos; cs applausos com 
que a sua nomeação havia sido acolhirla pelo 
gfnerno càileno, applausos de que a nota. do 
se ministt·o é o melhor testemunho, converte
ram-se em criticas, e d'abi começou a ex:igencia 
de sua substituição. 

O governo imperial, naturalmente, não podia 
a.ccreditar em tão repentina m·udança, porque, 
si ató ahi o procedimento de seu agente havia. 
sido objecto de elogios, não era assaz expli
cada a invectiva. de que elle passava a ser 
victima, tão repentinamente. Depois, compre•' 
hen le:1-s~ alli que a màneira de se actuar 
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sobra o governo do Rio da Janairo, era dGs· 
gostar o nosso representante, ameaçado na sua 
segurança pessoal e embaraçado ao exercício 
de suas funcções, afim de tornar necessaria a 
sua substituição. Infelizmente, o governo im
perial cahiu no laço, não sustentou o seu dele
gado e, pelo contrario, capitulou, dando-lhe 
successor. 

Foi por ventura prudente o governo neste 
procedimento ? 

E' firme crença do orador que foi um das
serviço e talvez um compromottimento grave 
para o paiz. O governo estava desligado do dever 
de ~orresponder á cortesia, quando· foi convi
dado para nomear um juiz que funccionaase 
naquellas reclamações, visto que o agente 
nomeado não tinha sido assaz respeita do. Nesse 
caso o governo não tinha mais do que dizer á 
re1mblica que se abstinha de nomear um suc
cessor áquelle. 

Que certeza póde ter o g Jverno de que as de
cisões do agente que agora envia não venham 
a S3r recebidas pela mesma fórma por quo o 
foram as decisões do conselheiro Lopes Netto? 
Si porventura o conselheiro Lafayette a.doptar 
os mesmos principios nas reclamações que fo
rem apresentadas ao seu conhecimento, á de 
prever o mesmo resultado, tanto mais quanto o 
Chile sabe préviamente gual o processo da des
gostar os ministros brazileiros e aconselhar ao 
nosso governo uma substituição. E, si porven
tura discordar daquelles principies, ficam ou 
não desmoralisadas as dccidõ~s proferidas pc!o 
seu antecessor~ 

Poderão estas "decisões agradar ás naçõe.; a 
que pertencem os sub:litos que fazem as recla
mações~ 

O governo não podia pader da vista que, 
qu:;rendo agradar o Chilg, poderia incorrer 
no desagrado das nações a quo pertencem os 
reclamantes. como tambem, no c1so contrario, 
poderia prejudicar a~ nossas relações com o 
Chile. 

Era posição melindrosa de que o governo 
imperial sahir-se-ia perfeitamente bem, absten
do-se de nomear successor. 

aa até difficuldades praticas, que deviam 
aconselhar ao governo este pru1ente arbítrio. 
Para quem le desprevenidamente as c·:mven
ções mixtas internaciona~a entre o Chile e 
aquelles tres estados, França Inglaterra e ltl
lia, é claro que não ha da parte do Chile o me
lhor desejo de pagar as reclamações que lhe 
possam ser feitas. 

Para essas reclamações que avultam á nove· 
centas e tantas, sobre factos recentes, porque, 
as convençõ3s se celebraram, quando as p1·aças 
do Perú e da Bolivia achavam-~e ainda militar
mente occuppadas por forças do Chile, é evi
_dente que o prazo marcado de dous annos será 
insufficientissimo, sobretudo comprehondendo
se ahi o tempo neceesario para os representan
tes reclamarem. 

Respondendo a um aparte do Sr. Affonso 
Celso Junior, diz o orador que não póde argu
m9ntar .com a reforma da convençã:o, mas só
mentG com o seu teor, porque a reforma de
pende de um novo contracto, que està flira das 
previsões diplomaticas. Além disfo, si o nobre 

d11pnta1o attender que uma. das clausulas desta 
convenção perime todo o direito para reclams.~ 
ções qu,J não tenham sido fartas, verá que n!to 
póde ter grande importa.ncia. essa reforma·. 

l'om eifeito o art. ii da convenç!to it~lia.na. 
diz (lê): . 

Ora, o Estado que faz inserir nas soas con
venções uma clausula desta., evideúlielllent;e 
não renovará o prazo da convençê:o, e:vtden:t&-
ment':l quer livrar-se de novas recla.m~ · 
zendo prevenir o direito de todas aqu~- . 
tiverem sido obtidas nos casos previstos. · · ·. · · · 

Esse prazo foi de seis mezea para a apns,&n~ 
ção dns reehmaçõee e de 2 a.nnos para. :;· .i .. .... 
gam~nto. Póde ser prorogado, é cer~t . ., 
sómento em casos especiaes, por axo ,. 
quando houver impossibilidade provada de~ 
cionar algum dos membros do tri~unal"'N~te 
caso o prazo póde set· prorogado por sek J.jleses, 
mas não é p1·orogado o prazo da.~ reclamãçõe•. 

Informa o orador que, contados aind.a llàia 
mezes, a commissão n!to dispõe hoje de ill.f.Ut 
de 15 mezes para julgar reclamações, q-q~ &inda 
excedem em 800. Si nos 15 mezes àftl<l!r'ri®e 
apen;1s puderam ser julgadas Si, o or~ .nlo 
sabe que esforço herculeo será capd 4e de
cidir as restaut,,s nos outros 15 mezea. • 

Respondendo a um aparte, diz o ora.do~ qtt:e 
o proc()sso não é perantl'l a commissllo, ~ 1:~ ·
p~rante as autoridades loçaes. O trabalho • 
commissão não podb começ1r senil<> d•poie 
desse processo, senllo depois de seis mezee. 

O temp1 é evidentemente escasso, e este era. 
um embaraço pratico de subido a!canee, que 
por si só devia determinar o governo imperial 
a :.brir mão da. nome11ção da novo arbilro, em 
vez de acarretar sobre este diffieuldadea, ctne 
não poderá s'tporar. 

Acresce, e á uma consideração de grava 
ponderação, que a lei das convenções preaupõa 
qne o g:werno imperial nomeasse um agente 
par.:~ cada uma d·ts commiuões. 

O governo, porém, entendeu, a muito bem, 
no concoito do orador, que convinha d&r uni
dade á~ decisões, nã:o conl1tituindo alli sanllo 
um juiz arbitro que conhecesse das reclama
ções de todas as nações. · 

Si, com effoito, esta intelligencia era prati
camente ac'Jrtada, tanto quG foi acudida pelo 
Chile o demais intereesadoa, o poo•amento do 
g-overno er:. a comlemnação do seu pensameRto 
de hoje, pois que, nomea.nio um agente para. 
sui.Jst\tuir outro, quebrou essa. unidade da vistas 
nas decisões. 

Entretanto, um juiz não poilia,evidentemen~, 
em tão curto prazo, conhecer do reclamações em 
tão grande somma, e, portanto, o governo terá 
de lutar com cata grave difficuldadc. 

Te1n ou não o governo imperial responsabili
dade por este facto~ 

Desde que na convenção se incluiu a. clau
sula especial que consta ter sido exigida pelo 
Chile, de que as reclamações nft:o apresentadas 
no prazo de 6 mezee, e não julgadas no prazo 
de 24 mezes, seriam reputadas como julgadas, 
não sabe o orador si o governo imperial pensou 
na resp~nsabilidad~ que lha podia resulta1·. de 
ter praticado a decislo destas qu(lstõea além do 
prazo pt·eviato nas convenções. 
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Para o oradot• é claro que o Chile custará a 
renovar o praso, e o governo póde incorrer em 
responsabilidade que lhe trag[l, compromlltti
mentos futu.ros,, não dit·à com o Chile, que se 
dará por sa tlsfe~to do pagar quaesquer infor
mações 11. elle feitas, mal!. com as nações a quem 
pertencem os reclamantes. 

Não póde, nem devo entrar na indagação dos 
'ent?s ~as d~cisões proferidas pelo mi
brazileiro : Julga que o governo impe

tem em ai todos os elementos para julgar 
'da quaesquer reclamaçõ~s que tivessem sido 
.feitas contra esses julgámentos, mas quaes
qner que ellas sejam, qualquer que tenha 
&!do a sua procedencia,nada justifica o procedi

. manto da republica para com o nosso agente. 
(Apoiados.) 

Nada justifica, portanto, em seu conceito a 
pressa do nosso governo nomeando um succcs
sor áquelle agente removido. 

O oradol' leu es~as decisões, e ellas lhll pa
receram juridicamente exaradas. Qualquer 
que fosse, porém, á questão, o governo im
perial devia.'manter em sua integridade as at
tribuições do funccionario que para alli havia 
ma.ndado com accordo e applauso da propria 
republica do Chile. 

, O que tem o Brazil colhido até hoje nesta 
oommisaiio do Chile não é infelizmente para 
animal-o a continuar a trilhar semelhante ca
minho, pelo contrario o~ deo:gostos são taFs 
que nos obrigarão a ser de ora em diante m:lis 
acautelados. 

Si o governo imperial não fosse, como tem 
sido, surdo ás lições ua experiencia, não teria 
renovado esta dolorosa lição porque acabamos 
do passar, porque ainda está na memori:L do 
todo!! a maneira por que foi recebido o mini~tro 
brazileiro que funccionou em uma commissilo 
longa e trabalhosa para conhecer das reclama
ções inglezas em \Vashington, o Sr. Barão de 
Arinos, nosso agtlnte di plomatico. 

Dep1is de tres annos de peno~os trab1lhos, 
depois dedespezas considE'raveis, que acarretou 
aquella missão, como ba de acarretar esta do 
Chile, consideração quo não é p!lra desprezar 
no esta:lo actn·tl das nossas finanças, rlepoig d') 
todos estes fact ,s o agrade:lirnento qtte o go
verno imperial teve do governo f rance;. foram as 

• palavras amargas do ministro dos estrangeiros 
em nma carta dingida a um deputado quo o in
terpel!ara a tal respeito. Escrevr.u raso minis
tro, como rep~tiu o ministro do Chile, que as 
decisões do ministro do Brazil não eram justas, 
nem pautadas pela equidade, e que o governo 
sóment() as cumpria porque estava a isso ligado 
por um artigo do tractado. 

Para um governo quo colhe semelhantes 
resultados, parece que a abstenção era a me
dida mais prudente. Ae nações fracas como o 
Brazil não podem ter essas pretenc;ões de apa
vonar-ae como protectora dos outros paizes. 

Preste o auxilio dos seus bons officios de 
amizade sempre que não seja prejudicial, nem 
para os seus intet·esses, nem para a sua digni
dade. Involver-sc, porém, em qullstões entt·e 
vizinhos, cuja boa amizade lhe cumpre conci

. lia r, pretender figurar entre as gr~ndes nações 
do globo como arbitro em suas questões, é pre· 

tenção audaciosa que póde acarretar no futuro 
perigos de mais de uma ord0m. Ouvirá o ora
dor a re~po~ta do nobre ministro e replicará. 
(!fi ui to bem.) 

O Sr. Visconde de Parana
guá (ministro dos negocias estrangeiros): 
-Sr. presidente, annuindo ao pedido de inter
pellação formulado pelo nobre deputado pelo 
11" districto do Rio de Janeiro, procurei dar 
uma prova de deferencia a S. Ex. e significar
lhe quanto contava e conto com a sua discrição 
e prudencia em assumpto tão melindroso . 

Bem que a questão, como S.Ex. deve compre-
hender, não possa comportar grande desen
volvimento, nem por isso deveria eu dei
Xlr de acudir ao appello que me fez, 3-fim de 
prestar a S. Ex. os e~clarecimentos que por-
ventura possam ser dados. · 

Entendo que ao Brazil não ficaria bem a 
posição de abstenção em assumpto desta natu
reza, como lhe assignon o nobre deputado. O 
papel que lhe cumpria desempenhar não -podia 
1;er ditr.mmte do que teve. Demais, elle não 
se offereceu para medianeiro, foi solicitado, e 
bem vê S. Ex. que outra posição não deveria 
ter. 

Realmente, seria mais commodo o papel que 
lhe traçou o nobre deputado ; mas eu duvido 
que fosse o mais digno e o mais decoroso. 
Não deviamos por modo algum abdicar dessa 
jusLa influencia a que nos cabe aspirar, nem 
desprtJzar os titulos que nos concedem a benevo
lencia e estima dos povos da America, dei
xando de concorrer para firmar o grande prin
cipio da arbitragem internacional, principio 
eminentemente vantajoso para a soluçã0 de 
questões importantes, principio a que talvez 
tenhamos de recorrer e para <l'lljo desprestigio 
não desejariam os de modo algum contribuir. 
Seria até um procedimento inexplicavel que o 
Brazil, sendo solicitado, se ativesse ás consi
dqrações apresentadas pelo nobre deputado, 
para recGsar a sua coadjuvação. 

Era uma posição egoística e de modo algum 
justificavel perante a;s nações cultas e princi
palmente perante os nossos visinhos_. 

Portanto, não só no tocante ao acto do go
verno passado que acceitou a incumbencia, 
como em relação ao ac to que acabamos de pra
ticar, Hutendo quo o nosso procedimento· não 
podia ser outro. 

O governo não deixou de sustentar o seu 
commissario, o honrado funccionario que alli 
<lesemp0nhava as funcções de terceiro ar
bitro. O Sr. Lnpes Netto pediu uma licença 
por motivo de enfermidade, e o governo con
cede,I-lh'a. Chegando a esw corte, :;presentou 
o p dido de sua exoneração em termos t·1es 
que o governo não podia deixar de attender. 
Bis o officio a que acabo de ~aferir-me: 

« Rio de Janeiro, 26 de Março de 1885 . .:.... 
.Illm. Exm. Sr. Na impossibilidade de regr:Ji;
sar ao Chile, sem comprometter seriamente a 
minha saude, cujo ~stado é pouco satisfactorio, 
rogo a .V. Ex:. se strva levar ao· alto conheci
mento_de Sua Mag-estade o Imperador o pedido 
que faço,com o· mais profundo respeito, de minha 
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demissão do cargo de membro dos tribunaes 
arbitraes, que funccionam naquella. republica. 

« Aproveito a opportunidade para reiterar a 
V. Ex. as seguranças de minha profunda esti
ma e distineta considers.çio. 

c A S. Ex. o Sr. senador Manoel Pinto de 
Souza Dantas, ptasidente do conselho de mi
nistros,ministro e 11ecretario de estado interino 
dos nego_eios estrangeiros.- F. Lopes Netto. "li 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Quantos dias 
depoil! de chegar Y 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ (minist1·o 
de estrangeiros) :-0 pedido e datado de 23 de 
Ma1•ço, e ·eu não estou bem certo da época em 
que o -Sr. Lopes Netto cheg'"'u a esta côt·te, 
mas, por um telegramma que tenho aqui regis
tro.do, elle devia ter sahido do Chile no dia. 6 
daquelle mez. Portanto foi logo depois que 
aqui chegou. . 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Alguns dias 
depois. 

O So. VISCONDE DE P.mANAGU.Í. (ministt·n 
de estrangeiros):- Quanto ao pedido de li
cença, o governo respondeu-lhe por telegram
ma. de 1° de Fevereiro, dizendo (W): 

« O governo imperial concede a V. Ex. a. 
licença pejida para vir ao Bt•azil tratar da sua 
saude». 

A este telegramma respondeu o Sr. conse
lheiro Lopes Netto no dia 2 (lê): 

cAgradesco liscencia». 
Nesse mesmo dia dirigiu o Sr. cons31heiro 

Lopes Netto o seguinte officio ao ministro da3 
relâções ext.eriore~ do paiz em que se achava 
(lê): • 

«Santiago, 2 de Feve~eiro de 1895. 
cSr. ministro.-Tenho a honra de participar 

11. V. Ex. que entro hoje no g-os"l da. licP.nç1 
que o governo imrerial acaba de conceder-me, 
a pedido meu, para ir tratar de minha satida 
no Brazil. 

Aproveito a opportuuidade para reiterar a 
V. Ex. as seguranças de minha perfeita es
tima e distincta consideração. 

A S. Ex. o Sr. Aniceto Vergara Ald<mo, mi
. nistro dao relações exteriorei, - F . Lopes 
Netto.» · 

Aos seus dignos collegas, me1nbros do tribu
nal arbitral, endareçult o Sr. conselheiro Lopes 
Netto o segainte officio, fazendo as suas des
pe1idas: 

c Santiago, 2 de Fevereiro de i885. 
c Illm. Sr.-Tenho a honra de participar a 

V. S. que entro hoj~ no goso da lie~nça que 
solicitei e acabo de. consP.guir do govet~no impe· 
ria!, para trltar de minha saude no Brazil. 
Levando ao conhecimento de V. S. e~I!O facto 

• que interromp3 aa nossas relações o!Hciaes, 
corno membros· do tribunal arbitral franco
chileno. cumpro o àever de deelarsr a V .S. que 
conservarei sempn del\a, a mais grata lem
brança. AproJeito a opportuní<lade para rei te-

r ar a V. S. as segurança& de minha perfeita 
estima o distincta consideração. 

«Ao Sr . Curtos Vienn··r, arbitro poP plll!'te 
da França, no tribunal. arbitral franc()-chiltno. 
- F. Lop"cs Netto. :t 

ldentico officio aos corumisssrios iMleJ e 
italiano. 

No dia i O do mesmo mez de Fevereiro-i.~u 
o governo ao ministro do Bruil em Patl' •'l. 
teleg.ramme. (M) : · 

« Por se aggravar o mlt.u estado de aaade, 
pediu Lopes Netto licença, que foi eancedida., 
e parte do Chile a 7 de Março. Para obviar, eom 
tempo, effeitos de,te inesperado in e ittent.e, o 
governo providenciará. Queira commurricar 
verbalmertte ao ministro dos negocios eetra:a
gairos. » 

V c, portanto, o nobr.e deputado, que nlo fo
ram os factos a qne allude que determinaram a 
retiraria do Sr . conselheiro Lopea NeHo ; foi. 
um peJido de licenç!l. da 1!11& parta, ror moti..-o 
de saude, e posteriormeute o ped1do de soa 
demissão, com certa insiatencia, e que o go-.er· 
no não d·>via recusar. 

O nobre deputado recordou os exouaoa d.& im
prensa contra o Sr. Lopes Netto. 

O· SR. Al'DRADJI FIGO.P.!IRA:- Do pt"O?riO 
governo; haja vista o diecono do ministro. 

O SR. AFFONso Cx:Lso JuNIOR :-Nio apoiado ; 
tenho presente esse discurso. 

0 SR. VISCO:>iDII DlC PARANAGUÁ. (m.inistro de 
cstra11geiros):-"Nio posao ~ornar o goYerno do 
Chih responaavel pelos excea~oa da. imprensa 
independente. 

O Sa. ANDRADE FtGUJ:lRA : - Equi,ocada~, 
foi a. palavra do ministro. 

O Sa. Vxsco:o~Dl!i DI: PARAMAGU.\ (mi"i!tro de 
es trangeiro.~ I:-:- Não houve, por parte do go· 
verno do C h· le, u.m acto de offensa... . 

O Sn. ANDRADE'Fiau•IRA : - Baatava tolerar 
a olfensa feita •.. 

O Sn. VtNCONDJI: Dlll PARANAGUA' (ministro 
de es,tra,geiros): -... á dignidade do Bra· 
zil, porque, si tivesse e~tl convicçlo, o proee
diment> do governo seria outro. 

O Sa. ANDRADE FtoUIIII!lA:-0 governo nllo 
podia mais permittir que o agent.J diploma.tico 
fun-:-cionass'l em Santiago; nio ha. segurança. 

O Sa. Vtsco:->DB Da: PARANAGUA' (mini!tro dtJ 
estrangei;·os):- O goYerno não obrou sob 
pressão, mas livremente, quer na exoneração 
quo conc~d'3a, a pedido, a.o Sr. conselheiro 
Lopes Netto, quer na nomeação que aéaba de 
f!izer do Sr. conselheiro de Estado &P.nador 
Le.fayette Roirignea Pereira, qne eet! na 
altura do elevado ca.rgo para que foi desi
gnado. (Apoiados). 

O nobre deputado estranhou que assim fosso 
distrahido um senador do Imperio, con:3elheiro 
de Estado, quando a Conatituição 8Ó o permitte 
no caso que o bem publico o exija. 

Si o nobre depota<lo reconhece a grande im. 
portancia. d~ missão confiada ao Sr. sen1dor 
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. Le.fayette, não póde desconhecer que n.a desi
gnação deste ha uma razão de be1.n pubhco. 

.Em circumstancias di.tficeis como a actual, 
foram desviados do parlamento senadores e de
putadoa, em quem o govemo depositava a 
maior confle.nQa, para desempenhar distinctos 
encargos. 

A commissã:o de que se trata não póde ser 
mJia importante nem mais melindrosa e o no
bre deputado foi o primeiro a reconhecei-o; nem 
o governo podia encontrar um cidadão mais 
habilitado para preenchel-a satisfactoriamente 
do que o Sr. conselheiro Lafa.yette. (Apoia
dos.) 

O Sn. ALVEI Dl!l ARAUJO :-Não podia fazer 
lllelbor escolha. 

0 Sa, VISCONDE DE PARANAGUA' (minístro 
de estrange:ros) : - Neste sentido formulou o 
governo o seu pedido ao Senado, c•1ja. com
petencia o nobre deputado não desconhece, e 
o Senado acaba de conc~der a permissão pe
dida. O pedido foi votado em 1" discussão, 
com ligeiras observações, sem que se contes
tasaem a vantagem da escolha a as habilitações 
do nomeado. 

o sa. ACC!OLl FRANCO: - Não se fallou 
em competencia. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Para mim, um 
é tão competonte como o outro. 

0 SR. VISCONDE DE p .ARANAGUÁ (ministro 
de estrangeiros) : - 0 nobre deputado quiz 
en:xorgar no facto da substituiQão reprovação 
ao procedimento do Sr. conselheiro Lopes 
Netto. 

Declaro ao nobre deputado que de modo 
algum entrou no pens;1mento do governo 
e:xautorar aquelle distincto funccionario e muito 
menos reprovar o procedimento que teve. 

Dias~ o nobre deputado que o Chile niio res
peitou as imrnunidades do nosso commissario. 
Já declarei ao nobre dGputado que, se esta fiJsse 
a convicção do govcrno,outro seria o seu proce~ 
dimento. 

O nobre deputado não articula. factos com
provados ..• 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:~ E' que y. Ex. 
n!o leu as noticias do que 113 . passou no 
Chile. 

O SR. VrscoNDI!l DE PARANAGUA' (ministro 
de Bitl'angeiros): ••• de que qualquer mani
festtrção contra o Sr. Lopes Netto tivesee ha
vido por parte do govorno do Chile. Aquelle 
governo e bastante illustrado e conhece bem o 
seu dever para não faltar, já não digo ás regras 
de simples co.rtezia, mas ao respeito devido a 
uma nação amiga, e que interveio neesas ques
tões, não por intere~se proprio, mas por interes
se das nações que fizeram as convenções para 
resolver de um modo pacifico e razoa velas recla
mações formuladas porsP.us respectivos subditos, 
em consayuencia de prlljuizos da guerra que 
o Chile su~tentava contra as republicas do Pe1•ú 
e da Bolivia. Portanto, não era de esperar-e 
tal não aconteceu-que, indu o Brazil prestar 
um servrço solicit~do, o governo daquella. nação 

desconhecesse deveres tão triviaes de cortezia 
e de conveniencía • 

Já disse que não posso tornar o governo 
do Chile responsavel pelo~ excessos da im
prensa daquelle paiz. E' realmente para deplo
rar o acontecido, e estou certo de que aquelle 
governo será o primeiro a sentil-o e envidar 
todos os meios a seu alcance para que fa
ctos de tal ordem não se reproduzam. 

O Sa. ANDRAEB FmPBIRA dá um apal'te. 

0 Sn, VISCONDE DE PARANAGUÁ. (ministro de 
estrangeiros) :- Ahi é que está o engano do 
nobre deputado. O jornal que S. Ex. diz ser 
official, Los Debates , não o é. Disseram que 
esse jornal pertencia a um membro do go
verno •.• 

O Sa.ANDRADIII FIGUEIRA :-Ao ministro do 
interior. · 

O Sa. VISCONDE DE PARANAGUÁ (ministro de 
est1·angeiros) :-... mas não é exacto. Tra
tamos de informar·-nos dessa circumstancia, e 
viemos ao conhecimento de que o ministro 
a quem se allud'l, é apenas accionista da compa.~ 
nhia que sustenta esse jornál. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E' Sabido que 
a folha é delle. 

0 Sn. MARTIM FRANCISCO;- Em todo O caso 
isto não quer dizer que seja official. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- .Eu não fallei 
em official, disse-semi-official.E' jornal do mi~ 
nistro do interior. 

0 Sa. VISCONDE DE PARANAGUÁ (ministro de 
estrangeiros) : -Não acompanharei o nobre 
deputado,-S. E:s:. para. iato tem mais liberdade, 
-em outras considerações que fez. 

O nobre deputado disae que o governo do 
Chile o que não queria era pagar. Entendo que 
isto é uma grave injustiça. 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA:- En disse que 
era para receiar que elle n!o quizel!lse pagàr. 

O Sa. VrscoNDl!: DE PARAN4GUÁ (ministro de 
estrangeiros):-Nas convenções está estipulado 
que as decisões arbitraes têm força de couap, 
julgada, 

O nobre deputado estranhou ta.mbem qne, 
sendo o prazo tão limitado, se possam julgar 
todas as causas que estão pendentes. Devo 
dizer ao nobre deputado qu~ nada temos com o 
prazu marcado, 

o Sa. ANPMDE FIGUEIEA: - Oh! Tem 
muito. 

0 SR. VISCONDE PE PARANAGU.Á (ministro 
de estrangeiros) : - Isto foi negocio ajustado 
ent~e os interessados, e o Braail não é part.e 
confrahnte. 

As convenções foram celebradas entre os 
governos interessados nas reclamações, e 
não podemos entrar na economia dessas con
venções e arvorar-nos, por assim dizer, em 
tutorea dos reclamantes. A nossa posição ou a 
do nosso commissario é a de um juiz : havemos 
de julgar no prazo prefixo aqi:tillo que fôr 
humanamente posr!ivel. 
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Diz o nobre deputado que quem marca um 
prazo tão limitado é porque está certo de quo 
não se effectuarão o~ julgamentos, e que as cau
sas ficarão peremptas. Mas isso f0i de accórdo 
com os reclamantes : a elles é que competia 
a.ttender a esta circumstancia. 

O nobre deputado ainda reparou que, ten:io
se de julgar tão grande numero de reclamações, 
não houvessemos nomeado um arbitro para cada 
uma das tres commissões mixtas existentes. 
Não procede o reparo de S. Ex. Si nomeá
mos um só arbitro, foi <ie accOrdo com os inte
ressados, e o nobre deputado foi o primeiro 
a reconhecer a vantagem que ha. nisto par,\ 
a.ccentuar-se a unidade das decisões ; foi isto 
justamente o quo actuou no animo do governo 
para nomear um arbitro sómente como memb·ro 
de cada um desaes tribunaes. 

As convenções prevêm a hypothese de pro
rogação ; podem elles por si, por autoridade 
propria, independente dos governos, prorogar 
este prazo por mais seis mezes, e os go
vernos interessados. reconhecendo ser material
mente impossível o julgamento definitivo de 
tão avultado numero de reclamações, podem 
entre si combinar nessa prorogação. E' questão 
entre elles, e dahi não nos ven1 responsabili
dade algnma. 
. O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Póde vir, si nã·J 

• se julgarem as reclama çõ ?s em tempo .. 
O SR. VrscoNDE DE PA.RANAGUA (minist;·o 

d~ estt•angeiros) : - O nobre deputado entrou 
em outras considerações, em que não me é licito 
acompanhai-o. Vim dar a S. Ex. uma 
·prova. da deferencia e do apreço que mn 
merece, atá porque entendo que , sempre 
que alguma 5lOusa se póde dizer, apezar das 
reservas diploma.ticas que são admittidas, deve 
ser dita. Eu posso peccar por franqueza .•. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Desta vez não. 
O SR. PARANAGUÁ (ministro de estrangei

ros ) . .. e talvez tenha dito de mais. O 
nobre deputado tem mais liberdade do que etl 
e me permittirá. não me referir a outras consi
derações suas, relevando-me . que não esteja 
de accôrdo com S. Ex:. em alguns conceitos 

,que externou relativamente a uma nação 
amiga e que tanto nos merece pelas provas dG 

symp:i.thia que nos tem dado, a uma nação 
da America., cujas relaçõe' pre?.amos e nos 
convém ~ultiv:ar e . ~esenvolver. (Muito bem.) 

O Sr. Andrade Figueira diz 
que o nobi•e ministro fez bem em invocar 
as reservas diplomaticas para as expl:caçõ~s 
que acaba de dar á Camara. 

do nosso agente não passou de uma moles tia di
plomatica, de uma diplomatite, como se diz. 

O nobre ministro, portanto, nada explicou, 
nada adiantou. 

Agor<l., acGitan lo algumas palavras que S. Ex. 
proferiu. o orador enxerga. DO acto mais gra
vidade do que realmente supponha. Si com 
etfeito não se tivesse dado no Chile senAo are· 
tirada do nosso agente por motivo de molestia, 
não se verificava o caso de segurança publica, 
do bem do Estado, que reclamasse do governo 
pedir licença ao senado para dispensar um de 
seus momuros, afim de ir ao Chile ; nlo seria 
caso do para la ma.ndar o grande jurisconsulto 
Sr. Lafa.yetto Rodrigues Pereira, aenador do lm
perio e conselheiro de Estado : o Sr. Lopes 
Netto podia e devia ser substituído por um 
desses agentes, que felizmente poaauimoa no 
corpo diplomatico. 

Assim, quando o nobre ministro encnrecia a.s 
qualidades do substituto nomeado, S. Ex. mes· 
mo indicava que tratava-se de caso mais grave, 
do qui'! poderia fazer soppor a molestia úo Sr. 
Lopes N-ltto . 

~\ccresce que com ess:~ nomeaçlo houve que· 
bra nos estylos. Para. funccionar em tribunaes 
arbitraes internacionaes, é estylo, aómente in
t~ rrompido em casos muito raros e muito gra
ves de política interna, nomear um membro do 
corpo diplom:ltico. EntrG nós assim se tem 
praticado p'.lr vezes : o finado Barlo de Ita
jubá.,, pi·imeiro do titulo, depois visconde, figu
rou com honra para o nome brazileiro no con· 
gresso de Genebra, instituído para conhecer 
das reclamações entre a Inglaterra e os Esta· 
dos-Unidos ; na commissilo mixta, que func
cionou em \Vashington p&ra conhecer das 
reclamações da França contra os Estados
Unido.~ fomos rcpresentad·os pelo Sr. Barilo de 
A1·inos ; e em outra!! commii!SÕea temos inter
vindo sompre por meio de agente! diploma.
ticos. 

E' o primeir<~ vez que con9ta ao ora.dor que 
o governo do Brazil a.fasta-se desta regra, para 
nom(>ar um cidal!l.o muito respeite.vel, sem du
vida, muito illustr.a.do, mas que nilo pertence 
ao corpo diplom~1tico. 

Portanto. o nobre ministro não póde invocar a 
recomJ]lenqaçli•.J qull resulta da altA capacidade 
do nomeado sem ao mesmo tempo liccusar que 
a si~uação era mais. grave do que ai reaultaase 
de licença. por mot1vo de moleatia. 

Quando o orador acons~lhou ao governo de 
seu paiz mais c~\utela em envolve~-Bfl como 
juiz nas questões alheias, estava bem longe de 
acons·J}h,•t··lhe essa politica egoística de que o 
nobre minis Lro fallnu. O que dizia ao governo 

Es.t,as, bem an~lysadas, n~o pa~sam daqui!! o foi q u~ podia. COltciliar os bons officios que deve 
que Ja consta pubbcamente .• 1sto e, o nosso m1- ás naçoes amt.<>as com a prudencia mais rudi
~istro r~present!lnte do B~azil na .commissão men~ar, isto é: prestar serviços e9m oompro
mternaciOnal mu:ta no Chile, velU á côrte, I metttmento proprio. 
entendeu-se com o governo e pediu exoneração N . . · 
por motivo de moles tia. 1 _ 0 caso do Chtle Julga o.orador que o governo . . I n~ consultou a prudencta, nem prestou s~r-

Isto! que 1a er~ sabtdo pelo decret? da exo- vtço áquella republica, a qual, orgulhos"' como 
neraçao, n~o fot o q_ue o orado! pedtu ao go- 1<e a?ha com .o~. triumphos ~uo obL<·ve contra 0 
verno ~xphQassa e stm . as :a zoes pel~s qua7s I Peru o .a Boltvia chega ate a tomat• as decisões 
essé. mtntstro adoe~e~, sahtu do Chile~ nao dos arbitras quo não lhe são fovoraveia como 
conhnuou na commissao, porque a enfermtdade msult'?e á sua bande:ra.· 



Os fn.ndamentoa por que alli se accusa o Sr. 
conaelheil·o LOtJCS Netto repousam principal
meu te no prcsupposto de ter havido aUusões 
afl'rontosas á honr<L da ropublica o da sua ban
deira. 

Ca.8o notavel foi a reclamação por motivo do 
bombardeamento de Pissagoa. Os juizes, tendo 
de condemnar, como não podiam deixar de con
demnar, o descui•lo do almirar.te, nã'J provi
denciando para que as propriedades pal·Licula
res neutras não foss11m atacc>das e o dos olficiaes, 
deixando de pre;·enii• que os marinheiros rou
bassem aquellas propriedades, tiveram de his· 
&oriar estes factos e o~ summa1·iaram. 

Ora, si havia ahi injuda estava na cousa em 
si, &Jtava nos roubos praticados, estava na 
deaidilo elo almirante e do~: ofliciaes, não estava 
certamente nas expressões de que os juizes se 
aerviram para condemnar iJSses actos e com 
elles o governo chileno. Poi~ bem, tal era o 
desvanecimento da r~'publica pelos se11s rr,cen
t"s triumpho.>, que viu nisto insultos á. bandeira 
nacional e á officialidadc chilena. 

Este foi o principal mote d~s aceusações 
feitas alli contra o arbiti'O brazileiro. 

Tratando-se d•l nações republicanas, visinhas 
todu, e duas delha nossas fronteiras, a Bolivi~ 
e o Perli, o governo devia ter-se abstido, p·lr
que nenhuma vantagem se lhe 'offerecia, de 
constituir-se juiz de f.1ctos resultantes de uma 
guerra que se ateara r>ntre ellas, e que fliio 
póde deixar de ter produzido odios e reienti
mentos profundos. 

Accresca que eram ahi interessadas nações 
a.roigas, pertencentes a p •Ü:es coro quem m:ln
temos relações, e cuja amizade nos é ainda 
maia preci~a. do que a do Chile: não só mente as 
tres naçõ•311 que adheí'iram á convenção, porém 
aindà outras, como os Estados- Unidos e a In
glaterra, que não aceitr1ram o encargo de ser 
o govorno do Bra.zil juiz tambem de suas rech
muçõe;;, porque sus~:~oit·iram alliançoa entre o 
Imperio e a Republica Chilena; e, além destas, 
Portugal e Hespanha, com as quaes cultivamos 
as melhores relações. 

Era, portantl), uma causa séria para con~i
derar, e o governo não quebraria e'sa política 
generosa declin·mdo da honra de figurat• em 
semelhante commiasão. 

O nobre ministro pretrmrle que o Braúl não 
sendo senão juiz, nada tem com as estipul:<
ÇÕP.s d 1 convenção ; julgará o que puder jul
gar; leixará. de julgar o que o tempo não lhe 
permittir. S. Ex. labora P.m equivoco. Si o 
Brazil não foi parte eoutractante,foi parte acei
tante, 11, tendo de dar um juiz para o tribunal, 
não pode deixar de empregar todos os esror
ços afim de que o tempo sej:\ aproveita lo, de 
modo que se julguem todas as redn.mações. 

Si o Brazil mandasse para o Chile um repre
sentante que não pronuncia9sse uma sentença 
durante o prazo de 24 mezes, ou durante 30, 
computados os sqis de prorogação, o governo 
incorreria em grave responsabilidad·~ p-:>r dene
gação de justiça, O Brazil não é int~iramente 
alheio lt convenção: desde que aceitou o r,w
go de juiz, tem de cump!'il-a, porque a cm
venção é a fonte do sP.u poder, é a fonte dt sua. 
f13Sp0nsabilidade . .()3d~ uma das part'.'S CQnsi-

. v, ~· -10 

derou nece>sario, e o Brazil ace.itou o prazo de 
dou~ annos para julgai' as reclam:>ções de seus 
subdito;. 
, O orador applaudiu a nomeação de um só juiz 

attenta a sab·,doria pratica do acto,uma vez que 
pud<>.sse ser desempenhado o encargo e si por
ventura não tivesse havido os factos que se 
deram coro o Sr. Lopes Netto. Com as in
terrupções que s J t~m dado julga poder 
affirmar que o prazo ó insufliciente. Si o jui21 
do Br•azil durante esses -lona annos não profe
ferissc uma sentença, fosse divertir-se, dor
misse, o Brazil tinha ou não responsabilidade '? 
Todo; sabem como estas questõei se liquidam 
entre as nações, e principalmente entre nós, o 
governo tem sido forçado a reconhecer respon
sabilidades r~m factos em que a não tinha de es
pecie alguma. Trata-se de _um funccionario 
que se retirou por motivo de molestia appa
rent-3, e as nações interessadas poderão contes-
ar esse motivo, vendo que elle emprehendeu 

longa viagem, das mais perigosas, e, depois de 
vir ao Braúl, foi exercer a sua missão em 
\V;.shington. Quando o Imperio tivesse deres
ponder ás nações intP.ressadas, não poderia li
mirar-se ás evasivas coro que o nobre ministro 
resrondeu ás objecções do orador. 

Não se occupa nem póde occupar-se, de ana
lysar a alta capacidade do substituto nomeado: 
E' elle tão capaz de desempenhar a missão, 
como o que lá estava; qualquer que Sé\jt porém 
a capacidade do substituto, nâ:o resgata o de
feito da substituiç::io. E~te é o terreno da ques
tão. Quanto ao ora.Jor o governo andou mal 
aceit 1ndo a incumbencia primitiva, e andou mal 
agora nomeando novo agente, sem ao menos ter 
tomado a caut•1la de exigir que esse agente 
funecionasse em territorio que não fosse chi
leno, porque só assim poderia o governo ter 
probabilidades de que a segurança indivilual e 
a independencia tio juiz fosse respeitada. Nem 
essa ca11tela tomou o governo, de maneira que 
o n 1VO a~ente vai achar-se no Chile exposto 
aos mesmos doestos, lt mesma guerra da im
prensa, á~ mesmas ameaças a que se viu ex
po$to o Sr: Lopes Netto. Quem sabe mesmo si 
8. Ex. não vai incorrer na me~ma sorte que 
teve o seu anteces'50I', a revogação do mandato, 
roas esta sem n~cessidade de diplomatite, por
que elle é senador do imperio e póde dizer que 
V)m tomar assento no senado quando lhe con
viel' ~ 

O nobre ministro,allP.gando apenas a enfermi
dade do Sr. Lopes Netto, quiz pôr em contes. 
tação os factos graves que se passaram no 
Chile. E' escusavel até certo ponto a coarctada 
de S. Ex. S. Ex. não estava no governo; en.:. 
trou ha poucos dias para o ministerio de estran~ 
geiri; não so acha portanto informado perfei7 
tame te dos incidentes que se deram no Chile~ 
prop sito deste negocio ; não conhece talvez .a 
guerra que alli foi movida ao nosso agente, 
guerra a que o governo hrazileiro deve estat• 
c 'rto de que não foi estl'anho o governo do 
Chile, guerra de que com toda a certeza. ó 
mundo inteiro julga que pelo menos o governo 
do Chil,, foi culpado por não a ter impedido ou 
r 'primi !o a tempo. O orador admitte que um 
Estado não possa ser responsavel por todos Q!j 
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insultos dirigidos a um àgente diplomatico. Em á. Itf\lia, nações interessadas na solução das 
· paizes que gozam da liberda:le de imprensa questões pendentes. 

nem sempre é possível ao governo fazer res- O que consta das notas transmittidr\S duro.n· 
peitar em sua integridade a immunidade diplo- te o ministerio do Sr. Soares Brandão à que o 
matica de um juiz como era o Sr. Lopes Netto. governo do Brazil communicou aos governos 
Ha, porém, um grtio de ataque, de ameaças á estrangeiros a nomeação do Sr. Lopes Netto. 
segurança., um gráo de insultos populares a Apenas com a leg:1ção do Chile entendeu-se a 
que os governo~ podem pôr cobro, impedindo-os respeito da nomeação de um só agente. 
ou reprimindo-os. Ora no Chile as cousas che- Si não ha intelligencia prévia com estas na
gara!lil a esse ponto, como o orador viu até dos ções, cada uma poderá dizer : para julgamento 
telegt•ammas p\lblicados nosjornaes da côrte, e das minhas reclamações 0 tempo foi sutil
o governo do Chile não tratou nunca de impe- ciente, e si não chegou, a culpa é vossa. que 
dir, nem ao menos de reprimir os insultos: não 1 t 1 d 1 õ 
se formou alli um unico processo por essas of- ~curou ases o j\t gamento !1.11 rec amaç es que 

mteressam ás outras nações. fmsas; pelo contrario, a folha semi-official que 
pertence conhecidamente ao ministro do inte- Como póda o govorno do Brazil oximir-se da. 
rior d'aquella republica, o mesmo que no par- responsa.bililade desta facto e da que lhe póde 
lamento chamou de equivocadas ou erradas as advir, caso seja o tempo insufficiente, como 
sentenças do St•. Lopes NeHo, esta folha 0 parece, para julgamento de tlo grande numero 
cobriu de improperios, como o fizeram as folhas de reclamações? 
de menos importa.ncia, como o poderiam fazer Quando h~~o p)uco ponderou sobre a discor· 
folhas que nós aqui na côrte qualificamos .de danci!l. que poderia haver entre I!.S decisõos 
Corsaríos. A honra d'aquelle cidadão foi ata- dos dois arbitros brazileiros, nlo fez mais do 
cada debaixo de todos os pontos de vista ; atft a que alludir a. uma difficulde.de que á possível 
nacionalidade brazileira soffreu allusões offen- se accentue com ~ co!ltiauaçlo dOI! factos. 
sivas. 

Fa.z ao nobre ministro de estrangeiros a jus- O primeiro agBnte cingiu-se 6. jurispruden-
tiça de que, si conhecesse estes factos, não se ci:J. confil·ma:da por tribunaes arbitraesdos mais 
terias. Ex. mostrado quasi que indifferentes, autol'isados, principalmente pelo ultimo delle1, 
como se mostrou em sua resposta, ás cou~as que funccionou em Genebra. 
que alli se passaraqt. Essa j urisprudencia foi applicadi\ pelo agente 

O orador acompanhou os factos, já pelos te- bt·azileiro tanto quanto podia sel-o com rela
legrammas, já pela leitura dos artigos das fo- ção aos f.lctos que lhe foram submettidos á 
lhas daquella republica, e declara que o seu apreciação. Ma<> o~ facto~ pod.em variar : póde, 
coração de brazileiro sangrou, principalmente e p·1rtanto, val'iar a applicação daquelles mas
porque os insultos não tiveram da p Jrte do go- mos principies, quo aliás a convenção doter
verno imperial uma palavra de reprovação, uma mina que sejam guiac; nas decisõe~ .. Por con· 
palavra que fosse ao roeRmo tempo uma satis- sequcncia póde-se dar ou mesm:1. jurispruden
fa.ção para. o agente insultado e velipendiado. cia, e conseguintemente os mesmos queixumes 

Dirá ainda o orador que o governo não tinha 0 por parte do governo do Cnile, os mesmos do
direito de deíxar aquelle funccionario exercer 0 estos, a mesma guerra da impreua, as mesmas 
seu logar na legação de \Vashington, depois ameaças contra a segurança pessoal do novo 
dos factos occorridos no Chile. O governo ap- enviado brazileiro, ou pód<l d~r-se divergencia 
prova tudo quanto praticou o seu agente, de- na applicação dos mesmos preceitos, no modo 
clarando-oaltoe bom som, para que não reste a de apreciar tanto os factos como o direito, e 
menor suspeita sol>re os motivos que occasio· ncstr~ caso a suspeita lançada sobre o ministro 
naram a. remoção, ou o governo, aceitando as brazileiro póde acarretar ditliculdades quanto 
arguições que foram feitas e accedendo a re- ás decisões proferidas o sobretudo quanto ás 
moção, devia declarar esse agente em disponi- reclarnaçõ•:s pendC!ntes, que são em muilo 
biliJ.a"le, não consentindo que elle fosse desem- maior numero: regulam por cerca de 800. 
penhar missão tão importante em um dos Es- o orador cstiwar!l. que com a. nova mieslo 
tados com quem mantemos as mai'> importantes nada desagradavel occorra, e que 0 novo agente 
relações. brazi eiro seja mai~ feli:~: que o seu ante-

O procedimento do governo não é honroso cessor, e consiga prestar aos interessados na
ao mesmo governo nem ao seu funccionario. quellas questões entre 0 Chile e 08 outros E'>
• O nobre ministro procurou ainda deslocar a tados us serviçns que eram da intenção do go-

. questão do terreno em que o orador a tinha verno brazileiro prestar. 
e~ta.belecido, pdretendend

1
o eximir o gover~o_ bra- 0 SR. ALvEs DE ARAUJo:-E cimentar ainda 

zileiro de to a e qua que.r responsab!ltdade mais a amisade entre o Brazil e aquellas po· 
quanto aos pormenores do Julgamento. tencias. 

Já alludiu a isto, mas renova o debate porque 0 s A F a· 
0 ponto tem jmportancia pr>.tica, que não póie a. NOnADE 'GYEIRA. 1z, em resposta a 
ser desconhecida em presença do avultado nu- e~te aparte, que rcce.ta. mult:J que pelo m?do 
mero de reclamações pendcnt"!s. Jl r que? agente brazdetro fot tr•1tado no C.ntle, 

• . . não se ctme~ltem e~sM relaçlhs, não se av1vom 
St o 2overno do ~razll propo~ ao do .Chtle a as. symp:ttnH•s que ja nos ligavam áquelle 

nomeaçao de um untco _agente ~1plo~ahco, não I pa1Z; receia que o modo por que elle considerou 
consta ao orador que tlVesse s1do fe1ta. igual- o proc·~~limento do agente brazileiro, seja, pelo 
mente essa p:opo3ta á França, á Inglaterra e contrano, parte p~r.~ que se aggravem as sus· 
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peitas e as antipa~hiaa tt·adiccionaes que infeliz
mente nos separam das populaçõ·Ja das repu
blicas vi~inhas. 

Tenho concluído. (Muito bem.) 

O !Sr. Affonso Celso Jun~or: 
-A' interpcllação que se discute,assiste inccm
testavelmente, entre outros, um merecimento: 
-o de haver attrahido, ainda que por momen
tos, a attenção da Camara, absorvid11 de ordina
rio por peripecias mesquinhas de estarei~ por
fias, pat·a a região elevada onde pairam o-; 
grandes interesses collectivos, a~ aspirações 
aolidarias dos povos e os ideia~s progressivos 
da humanidade. 

Aproveitemos, senhores, o ensejo, que tão 
raro se nos dopar:J., de di.;cutir poliüca inter
naciónal. 

O Sn. DEZAM.\T dá um aparte. 
O SR. A!'~'ONso CELSo JUNIOR:-Verdade à que 

em difficuldade ver-se-Íl quem fo~se p3rguntado 
sobre o em que consiste ella entre nós. 

Rigorosamente não a temos, nem cogitamos 
de a ter: vivemos rctrahidos, isolados, som 
amisades, nem relações, excepto as do trivial 
etiqueta, deslembrados de que as ligaçõe> 
amistosas a os laços de symp~>thia cnn;;tituem 
elemento tão essencial ás nações como aos in
divíduos, para o desempenho da sua mis>ão 
social. . 

Desse retrnhimento dimana, em magna 
P.arte, a seria de incongruenr.ias, de faltas, de 
sacrificios inuteis, que nos aponta a histoda, 
e, o que mais é, a desconfiança, a prevenção, 
que geralmente existe r.ontr.\ nós no estran
geiro, avultando , infelizm'3nte, quando se 
trata dos nossos vizinhos, os quaell, em condi· 
çõos an:Jlogas ás nossas, luctando com pro
blemas identicos, habitando o mesmo conLi
nànte, deveriam manter comnosco a cohesão de 
intimas affinidades. Longe disso, porém, o que 
se'dá. 

Para que !le não me acoime de exagerado, 
citarei,d'entrc innumero~,um facto significativo. 
A convenção democt·atic:l, rr.unida o anno pas· 
sado em Chicago para o fim de formular o pro
gramma das futuras eleições presidenciaes, e 
que triumphou com a es~olha de Cleveland. in
screveu na sua bandeira este trecho : c Préga
mos uma política continental americ:J.na, bfl.
seada nas mais intimas relações commerciaes e 
politic:1s dos Estado3 Unidos com as 15 republic:~s 
irmãs da America do Norte,<lo Centro o do SuL>> 
Por que motivo,senhores,osta odiosa exclusão da 
nossa patria que por si só, entretantc,representa 
mais eonsideravel somrna de transacções com
merciaes com a Confederação Americana do que 
todos os outros paizes da America reunidos L. 
Sabel-o-iamos si mais a miudo discutíssemos 
política exterior. Tentar examinai-o agora acar
retaria enfadonhas digr<3ssões. Prefiro occu
par-me exclusivamente com o objecto da inter
pellação. Applaudo-a, repito, pelo seu intuito ; 
-vi, porém, com magoa no seu alias brilhante 
desenvolvimento, graves erros de apreciação e 
desconhecimento de occurrencias, que attribuo 
á indicada falta de applicação sobre o assumpto, 
e que cumpre de prompto rectifiear. 

Indaguemos, senhores, os factos, estude moi-os 
á luz do criterio historico, pnra, em seguida, 
applicar-lhes a critica. A questão é simples. 
Havendo concluído a memoravel campanha em 
que anniquillou as fot•ças da Bolívia e do Perú, 
inv,1dindo este ultimo paiz, achou-se. o governo 
do Chile a braços com numerosas reclamações 
de sub di tos italianos, f•·anceze3 e inglezes, que 
exigiam indemnização de prejuízos de guerra. 
Para resolvel-asde modo satisfactorio, deliberou 
fit•mar convenções com os paizea alludidos, no 
intuito de submetter taes reclamações a juizos 
d(J arbitras. 

Das convenções cobbradaa re~ultou que se 
formariam tribunaes arbitraes ou eommis
sões mixtas internacionaes, compostas de tres 
membros, um do3 quaes nomeado pela. nação 
dos reclamantes e outro pelo Chile. No al'L 3° 
de todas ellas se determinou que competiria 
a Sua Mageatade o Imperador do Brazil no
mear o terceiro arbitro, por si directamente, ou 
por seu agente diplomatico acreditado no 
Chile. Recahiu a e~colha sobre o Sr. cons:
lheiro Felippe Lopes Netto, ex-deputado geral, 
ministro em \Vashington, cavalheiro distin
cto e conhecido. Havia uma razão es;Jecial 
para sua designa<;>ão: S. Ex., de regresso de 
uma excursão á Bolívia, estivera no Chile. 
onde se dizia haver contrahido numerosas 
relações. 

S. Ex. estabelecera então no Brazil uma 
verdadeira propaganda em prol daquella re· 
publica, dando a conhecer seus homens mais 
eminentes e contribuindo para fomentar por 
ella decidiJas sympathias. 

Reunido o tribunal, funccionou menos de 
um anno, julgando trinta e uma reclamações, 
supponho, das novecentas apresentadas. Algu
mas decisões suscitaram vehementes artígos 
na imprensa chilena. Contra o Sr. Lopes 
N.-tto especialmente desancadeiou-se gt·ande 
animosidade publica. S. Ex,, allegando mo• 
tivos de saude, reti,·ou-sa de Santiago e soli
citou a sua exoneração ao governo imperial. 
Este, d'3 accórdo com a convenção, acaba de 
sub>tituil-o do modo por que a Camara sabe. 
Eia os factos em sua exacta simplicidade. Agora. 
os commcntarios. 

Sobre tres pontos tem versado a discussão do 
incidente: 

i. 0 O amor proprio nacional foi offendido 
nas manifestações hostis ao Sr. Lopes Netto; 
2•, não se lhe devia, portanto, aseignalar suc· 
cessor ; 3G, este não podia sei" um senador 
e conselheiro de Estado. 

Convém examinar cada ponto de per ai. 
Senhores, como brazileiro d'!ploro e profligo 

os dercatos de que foi victim.~. o Sr. conse
lheiro Lopes Netto. Tratava-se de um cava
lheiro re~peitavel, carregaclo de annos, digno 
de acatamento por muitos titulos, quando 
menos pela sua qu:!.lidade de hospede. Estou 
convencido de que os hom'ens sensatos do Chile 
hão de repellir toda solidariedade com seme
lhantas manifestações brutaes, desapprovando
as energicamente. 

Esmerilhemos, comtudo, imparcialmente as 
circumstancias, para fazer rigorosa justiça. 
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Tenho ouvido dizer que o Sr. conselheiro 
Lopes Netto representava no Chile o Brazil ou a 
pessoa de S. M. o Imperador. Vai neste asse r to 

. uma inexactidão. S. Ex. não tinh~ a !li o menor 
caracter representativo, como cont:isamente de
monstrarei. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O ·sn. AFFONSO CmLso Ju:-~ron:- Ouça. o 

nobre deputado. O Sr. conselheiro Lopes Netto 
não tinha caracter representativo porqu? não 
pertencia ao corpo diplomatico de Santiago. 
Cumpre conservar bem presente a posição do 
Brazil. Não havi:lmos celebrado nenhuma con
venção com o Chile, de que proviessem para o 
nosso paiz direitos e regalias. As convenções 
foram effectuadas simplesm<Jnte com as naçõfls 
reclamantes, estipulando-se nella.s por defe
rencia. e gentileza para comnosco, que compe
tiria a.o nosso monarcha designar um de ·tre3 
juizes a.rbitros •. Nossos i uteresses não se acha
vam em jogo, nada implicando a compartici
pação do Brazil. 

Eis o unico artigo das convenções que nos 
diz respeito (lê): 

«Art. li La commissiou se compondrá de trcs 
mieü:bros: uno n.ombrado por Su Excelencia el 
Presidente de la Republica de Chile, otro por 
Su Majestade el Rei de Italia i e! tercero pJr Su 
M'lj'lstad' el Emperador de! Brasil, bien fuere 
directamente o por el intermedio de! ajente di
plomatico que tu viera acreditado en Chile.-, 

Fica bastante cla.ro, pois, que não havia por 
\>arte do Sr. Lopes Netto representação de es
pecie alguma. S. Ex. tinha assento apenas 
em um tribunal arbitral, na commissão míxtn 
internacional,cujos membros não se cons1deram 
do corpo diplomatico. 

O SR." ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CmLso JuNIOR:- Não me in

terrompa o nobre deputado. Tomarei em con
sideração todos os pontos da sua interpellação, 
mas é impossivel faze l-o simultaneamente. 

Dizia eu, senhores, que o conselheiro Lopl's 
Netto não representava o Brazil n > Chile, não 
era seu agente diplomatico, porém apenas 
membro brazileiro de um tribunal arbitral es
trangeiro. 

Agente diploma.tico é tolo o individuo que 
tem por missão representar, de uma maneira 
geral ou permanente, uma nação perante 
outra nação. E' a definição de Carlos Calvo, 
auctor da mais recente obra sobre direito inter
nacional. As funcções dessP.s agentes consistem 
em negociações de Estado, p;·otecção a seus 
compatriotas e legalisação de certos actos, etc. 
Segundo o regulamento adoptádo pelo con
gresso de Vianna. ue f9 de Março de 1755, 
rectifica.do pela proto.collo de Aix-Ja.-Chapelle 
em 1818, os agentes diplomaticos dh·'dem-se 
em quatro grupos.: fi>, embaixadores e Ie;'l.dos 
ou nuneios do papa; 2•, enviados, ministr.,,. 
plenipotenciarios ou outras pessoas a.creditad:ts 
junto ao• soberanos; "3<>, ministros residentes ; 
4<>, encarregados de n:egocios, acredita.dOI!I·pe-
rante.-os ministl'98 de estrangeiros. · 

O Sn. ANortADlli FIGUE!ltA e outros senhores 
dão n.partes. 

O Sn. At'Fo:-~so CELso JrrNron:-Rogo aos 
nobres deputados não me interrompam tão 
frequentes vezes. D(lssjo responder-lhes ponto 
por ponto. Iniciei, porém,. agol'll. uma d~
monstra.ção qu'l oxige ence.de1amento. Dema1e 
a hora vai adiantada. Ós int"erruptorea rece
berão um castigo:- a prolongaçlo da minha 
presença nesta tribuna. 

VozEs:- Estamos ouvindo com muito prazer. 
O Sn. AFFONSO CBL!IO JuNIOR : - Pr03e

guirei. 

O Stt. PngsmENTE:- Permilta-me o nobre 
deputado dizer-lhe que a. hora eatá finda.. 

O Sn. At,FoNso CELSO JoNion: _:.Neste Cll'IO, 
eu solicita.rd de V. Ex. a graça de consultar 
:i Camara si me conce:ie uma proroga.çlo de 
hora. para. continuar. 

(Gon.~ultada, a Camara resolve pela affir
mativa.) 

O Sn. PnEsiDENTB::- O nobre depntado pódo 
continuar. 

0 Sn. AFFONSO CELSO JUNIOR: -Mostrava eu, 
senhores, que ag!"lntes diplomaticos, represen
tante'! de Estados, segundo ae convençêies qu'é 
regulam a matel'ia, alto unicamente os funccio
narios clas~ifit.'atlos etn quatro class<~s enume
radas. Ora, em nenhuma. desllllS clas<es podia. 
entràr no Chile o Sr. Lopes Netto, simplel!l 
membro de um tribunal a.rbitnl. 

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA : - Internacional. 
O SR. AFFONSO CEL'IO JosroR .: -Sim, inter

nacional. 

O Sn. ANDRADE FrGUII:IRA:- Ah! 
O Sn. AFFONso CzLso JUNIOR : - Nlo Uie 

aproveit:L a roctifiea.ção, como verá. Tribunal 
at·bitra.l ou COIJimi<;~ão mixta internacional 
foram os nomes empregados nas convençõel!l do 
Chii•J com a~ nações reclam&ntcs. Essa deno· 
minação não mQuitlca a natureza da missão do 
Sr. Lopes Netto. 

O Sn. ANDRADE FtGUEllU. dá um aporte. 

O SR. Ar'FONso CELSO JUNIOR :-Eu já o 
teria d·~monstrado si me n!o interrompessem 
tanto. Deixom-me completar o pensamento. 

O Sn. ANDRAD~: FtGUEmA:- Está. f<~zondo 
uma prelecção que eu dispensava.. 

o Sn. AFFoNso CELso JuNroR : -·v. Ex. 
t'lmbem a f ·z o eu nlio o int••rrompi, apeza.r de 
v~ r na sna, :~ssáz maltrAtado, em pontos comcsi· 
nhos, o dir.~ito internacional. · 

O SR. BEzAMAT :-V. Ex., como mestre, deve 
ter mais condescendencia com ·os seus disci
pulos. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Discípulo 
sou eu e doi! mais modestos. 

O SR. ANDRADE FtGUEIRA:- V. Ex. está 
agora tratando muito bern esses pontos, mas 
por ora. ainda não me adiantou idéa alguma.. 
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O Sn. AFFONSO CELSO Ju:-~ron: -Porque o 
nobre deputado não m'o permitte, quando aliás 
nas prelecções não se adulittem interrupções 
I:..onge de mim vir fazer prelecções ; mas pre
lecção ou não, deixem-me continuar. (Cruzam
se <0a1·ios apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE :-Attenção! Quem tem a 
pa111:*a é o Sr. Affoneo Celso Junior. 

O Sn. AFFONso C.Er,so JuNIOR :-Diúa eu, 
ltenhores, que os membros dos tribuna.es at·bi
t'rafl'S não são representantes de seus paizes, 
n4o fazrmdo parte do corpo diplomático, cujas 
fancções divergem radicalmente das daquelles. 

A arbitragem, como sa sabe, constitue uma 
innovação, um progresso, praticado ha apenas 
meio saculo. E' umajurisdicção especial, con
ferida. a. simples particulares pela vontade das 
partes ·ou pela. lei, para julgar certas ques
tões, Em direito internacional é o acto pelo 
qúal, por analogia ao que se faz entre par
tictr1âl'es, em negocios de caracter civil ou 
commercial, dous ou mais Estados, não se po· 
dando entender, para liquidar questões liti
gióM'S, delegam, de commum accórdo, a um 
o;:. ::nais arbitras a. a.ttribuição de decidir como 
juizes em ultima instancill. 
. Antes da arbitragem llXiflte a convenção, 

elll qne se traçam os limites do p:;~.pel dos ar
bítros, cujos poderes dimanam apenas da von
tade das partes. Assim, o Sr. Lopes Netto 
não repre3entava o Brazil, nem mesmo Sua 
Magestade o Imperador. Sua. missão não era 
uma delegaçãl> nacional, mas uma incumben
cia de estranhos. 1\fartens, \Vheatoo, Heffi;,•r, 
Ferreira, Fiore, não reconhecem direito de 
representação t>enão em embuixadores, quanto 
me.ie em a.rbitros. (Cn1;;wn-se apartes.) 

Perguntam-me os nobres deputados o que 
era. então o Sr. Lopes Netto. Senhores, a. sua 
missão encontra denominação especial e conhe
cida no direito inte.rnacional. S. Ex. não pas
sava do quo se chama-commissario. 

~ Em diplomacia. diz C. Calvo, designam-se 
como commissarios certos agentes e~pccia.es ou 
foncéionarios mandados ao estran~eiro para re
gularem aesumptos particulares do Estado ou do 
soberano, taes como uma demarcação de fron
teira, a Rolução de um litígio, a negociação de 
um emprestimo, uma. liquidação, a conclusão 
de a.j ustes pat•a. o serviço dos correios e dos 
telegraphos, da aclministraçã0 e dos dominios 
privados do soberano, situados em paiz estran
geiro, etc. Em geral es~es commissarios não são 
Considerados como fazendo parte do corpo diplo
matico ; não communicam directamente nem 
com o soberano, nem com o ministro ; não go
zam de immunidades inherentes ás missõe~ pro
priamente ditas, quando mesmo estejam reves
tidos de titulo de residente ou conselh" iro de le
gação. Só se lhes garantem as facilidades neces
sal'ias para desempenharem seu mandato es
pecial, ao abrigo de violencia e sob a protecção 
do direito das genteB. " 

Em rigor, nem mesmo nosso commissario era 
o Sr. Lopes Netto, .que foi ao Chile decidir 
questõ1s alheias ao nosso paiz. Si S. Ex. po
dia. cdnairlerar-se superior ao· encarregado de 
demàrca'r fronteiras ou ao delegadó a um oon·-

gresso scien tifico, não podia aspímr a repre
sentar em Santiago um estado. 

Representante tem-n'o lá o Brazil na pessoa 
do seu distincto encarregado de negocios, ao 
qual, seja dito de passagem, foram sempre tri
butadas as maiores deferencias. 

Mas, vão talvez os nobres deputados objectar: 
mesmo como um méro commissario assistia ao 
Sr. Lopes Netto o direito de ser respeitado. O 
Brazil não póde ser indifferente aos desacatos 
commettidos em paiz estrangeiro contra um seu 
filho illustre, quando mesmo seja elle simples 
particular. 

De accôrdo. Deploro ~ censuro ainda uma. 
vez a~ aggre!lsõ~s alludidas. Mas, (e é es,te o 
ponto capital) si as houve por parte da popu
bção irs·esponsavel e por parte de alguns !>e
riodicos, já mais as houve por parte do governo, 
do contrario seria outra a minha attitude. 

A imprensa de Santiago, livre como a. nossa, 
publicou acerbas queixas contra o presidente 
do tribunal arbitral. Estava no seu direito ex
ternando os seus juizos. Nenhuma interfe
rencia official dava-se em taes esc ri ptos. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Foi um jornal 
do ministro do interior • 

O Sa. AFFONSO CEr.so JuNIOR: - Quando 
fosse, o que cont>sto, não era o orgão dos po
deres publicos. O governo, expressão do paiz, 
só se podia manifeetar para com o Sr. Lopes 
Netto ou por intermedio dos seus ministrJs na 
tribuna parlamentar, ou pelo do ariJitro chileno 
no tribunal, ou pelo Diario OtficiaZ da Repu
blica. Qual desses deixou de tratar o Sr. Lopes 
Netto com a mais apurada polidez '?... For
m,ram-~e meetings contra S. Ex. Um depu
tado accusou-o na camara, respondendo o mi
nistro. Pódem-se, porém, com justiça lançar :i 
conta d~ um governo e de uma nação inteira 
essas manifestações Í8oladas ou anonymas?! 
Tenho commigo, senhores, a collecção dos ar
tigos do jornal que mais se aasignalou no in
cidente-Los Debates. Percorram-n'o os nobres 
d~>puta-los e verificarão que, ao lado de cenau
ravel odiosidade contra o Sr. Lopefl Netto, 
setnpre respeitou o articulista a nossa nacio
nalidade e o nosso soberano. Possuo tambem 
os numeros do Diario 0/ficiaZ em que se pu
blicaram os discursos do Sr. Barazarte, que 
interpe!lou o governo chileno sobre a questão, 
e o do Sr. ministro das r~lações exteriores. 
Primam ambos por notavel dhcl'ição, sobrie
dade e polidez. Eis alguns trechos do Sr. Ba
razarte : 

« He dicho que 'mi aiento molesto por mas de 
un motfr'vo al ocupar-me de este asunto, por 
las seg ientes causas : 

«i."' E! cabalero que ejerce el cargo de· pre
sidente de dichos trtbunales, si no puedo lia
mario amigo mio, ha tenido rehciones cor ... 
diales conmigo durante los primeros dias que 
llegó a Chile. 

2." Desde mucho tiempo atras he sentido, 
como creo ha sucedido a la mayoria de los chi
lenos, vivas simpatias por la. nacion brasilera 
&si. -:como por ·el ~eradr1r {}oll ·~r-o 2'. . . 
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3.• Ser este un asunto que reveste suma 
gravedad, atendidas las consecuencias que por 
su caracter internacional puede traer apare
jadas.)) 

Vede a resposta circumapecta e digna do 
Sr. Vergara. Albano, ministro das relações ex
teriores: 

« Voi a contestar, seíior presidente, la in
terpelacion que me ba dirigido el bonorable 
diputado por Copia.po, en los terminas que el 
gobierno juzga adecuados, atendida la circun
speccion, con que de hemos siempre proceder 
en h direccion de los negocias internacio· 
nales. 

:&1 Seíior diputa.<lo me permitirá. que, to
mando sn conjunto las diversas perguntas que 
contiene su interpelacion, las conteste asi: 

Instalados los tribunales arbitrales, el go· 
bierno ha considerado i estudiado convivo in
teres cada uno de los faltos que, a virtud de 
las reclamaciones interpuestas, se han pro
nunciado. Es evidente que observará. la misma 
conducta respecto de los que se especlieren en 
a.delante. 

Como consecuencia de este estudio, el go
bierno ha tomado particula.rmiente nota. de 
aquellaa senteRcia.a en que ha podido sorpren
derle la. aplicacion de alguma doctrina o la 
apteciacion equi'Ooca!la de algunos hechos. 

• No obstante el juicio formado sobre algunos de 
estos fallos, el gobierno espera que los tribu
nales arbitra las se esforzaran siempre por inspi
rarse en los sentimientos de elevada equidatl 
que dieron orijen a las convencione~ internacio
nales, como el medio mas seguro de reflejar la 
impa.rcia.lidad i de la justicia de los soberanos 
que represent:m. 

Confio en que la ca.mara i el Seííor diputado 
interpelante me escusarãn, si por la contli
cion misma del asunto i por el natural res
peto que debemos a. las comisiones mistas in
ternacionales que funcionan en nuestro tnr
ritorio, omito otras esplicaciones que no 
conducirian a ningun resultad util i pra
ctico.-. 

Onde nestas palavras uma expressão otr.m~ 
siva 1 Nem o mais exigente amor proprio pó I e 
enxergar nos termoa-apreciacion eq?Jivocada 
de hechos, mataria para susceptibilisar-se. 

Não hamuito, nesta capital, havendo um mi
nistro americano, o Sr. Hilliard, emittido pouco 
lisongeira opinião sobre a desgraçada insti
tuição negra. que nos envergonha, desenca
deou-se contra elle desenfreada grita em al
guns jornaes, grita que encontrou éoo neste 
pg,rla.mento. Melindrou-se acaso com isso a 
União-Americana~ ... Não, certamente. 

A c cresce .na hypothese que a amizade entre 
o Brazil e o Chile é j:i um facto tradicional. 
Sem mteresses antagonicos, solidamente con
stituídos, os dous povos sempre entretiveram 
sympathia.s reciprocas. Que o attestem os offi
Ciaes dos nos11os vasos de guerra que têm fun
deado em Valparaizo. Que o atte11te o mesmo 
facto de se haver nomeado o nosso monarcha 
designaáor do terceiro arbitro. Posso eu tam
bempessoalmente assegurai-o, senhores, pois, 
percon-endo quasi toda a America do Norte e 

• 
do Sul, emquanto que em toda a parte encontrei 
a nosso raspo i to prevenção 011 ignorancia, ve
rifiquei que só nas costas do Chile o nome 
de brazileiro era equivalente a uma apresen
tação. 

A imprensa chilena revelou conl!ltantemente 
predilecç::io pela. nossa nacionalidade .•• 

0 SR. ANDRADlll FIGUIIIIRA :-Cham&ndo-nos 
até de macacos ! ... 

O SR. AFFON8o C.EJ,so JUNIOR: -11!1110 foi em 
periodicos a que V. Ex. mesmo el!ltenden a 
denominação do celebre e triste pasquim que 
vegetou nesta cidade, o Gorsario. Pois quer 
responsabiliear um paiz pelo que estampam 
Corsarios ~ ... 

O Sn. ANDRADE FrGU:s:IRA:-Eu nlo os qna. 
li fiquei de C o1·sarios. 

O SR. AFFON.~O C.B:.r.bo JuNIOn:-Eqnip~rou·os 
ao GorsaYio. Pergunto de novo ao bom aenao 
da C·tmara: -devemos tomar como insulto 
irrog!l.do :'t Nação aquellee ultragel!l Y Nio póde 
haver hesitação na resposta. 
Al~m disto, é o proprio Sr. Lof1es Netto, uni co 

competente para aquilatar da procedencia. e 
da gravidade dos doéstos lançados á aua pes
soa, quem allega, para exonerar-se, méros mo
tivos (!e sa.ude. Nlo tnmos o direito de ir mais 
loage que S. Ex., de preacrutar as suu inten• 
çõea, tle attribuit·-lhes moveis não manifdsta
dos, guian<lo-nos por presumpgõea. 

O Sn. ANDRADE FtG!llURA :.-Temos os 
fctctos. • 

0 Sn. AFFONSO CELSO JuNIOR :-E' com elles 
que eu argumento: 

O SR. ANon.ADE FiGUElRA:-0 que os chi· 
lenos querem é escolher juizes. 

O SR. AFFONSO CBLSO JuNroa:...:Eil!l uma pro
posição injusta r1ue V. Ex. nunca poderá pro· 
var. 

Dadas as condições expostas, devia ou não 
o g()Verno substituir o Sr . Lop:)a Netto, ex
onerado, rP.pito, por lhe nlo consentir o estado 
de s1ude permanecer em Santiago Y 

O Stt. ANDRADE FrGUErRA : -Fique V. Es. 
aaben<lo que foi o governo quem o mandDlt 
vir. 

O Sn. AFFONso C.lliLSo JuNIOR:- N4o ha tal. 
O Sr. ministro de estrangeiros leu-nos tele
gramiras e officios explicitas. Entendo que ao 
governo não se antolha.va outro caminho sena:o 
o que seguiu. 

A convenção arbitral cogitou expressamente 
rla substit"ição no final do art. 3•. Quando tal 
não se désse é obvio que ao íunccionario en
fermo cumpre dar successor. Enganam-se os 
que suppõem que a substituição trará como 
consequencia a perempção dás reclamações, por 
causa do tempo consumido. Segundo as con
venções, devem funccionar 1)1! tribunaes arbi
traes durante dous annos, prazo que longe está 
de esgotar-se. Determinou-se ainda um prazo 
addicional de seis mezes para. os caeOI!l even
tuaes de força ml'l.ior, como o de que se trata. 
Além de tudo1 não •e interromperam completa-
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mente os trabalhos com a ausencia do Sr. Lo• 
pes Netto. O preparo das causas ... 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO JuNIOR:- Perdão! 

V. Ex. confunde o prazo marcado para o pre
paro das reclamações, com o indicado para o 
seu processo no tribunal antes do julgamento. 

Este ultimo, chamadoJtramítacion, em hespl-
• nhol, não se exting1liu e prosegue na ausencia 

do 3° arbitro. 
Em chegando o sen substituto, acha1·á muito 

simplificada a tarefa e tudo prompto para o 
julgamento. 

Aiada um argumento importante.- Esta
tuiu-se, claramente nas convenções, que o tri
bunal do Chile seguiria os precedentes de tri
bunaes analogos. Entre esses, occupa Jogar 
saliente o que funccionou em virtude rio ac
córdo celebrado pelos Estados- Unidos e p~lo 
Mexico, a 4 de Julho de 1868, afim de decidir 
recla.ma.çõos mutuas, o qual serviu de modelo 
ao do Chile. Houve ahi igualmente longa in
terrupção originada de desintelligencia entre 
os arbitros. Prolongou-se ella até a extincção 
do prazo, de sorte que o tribunal deixou de 
existir de direito. 

Nenhum prPjuizo, entretanto, soffreram as 
partes, pois firmou-se nova convenção e en
traram as cousas em seus eixos. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-Não póde argu
mentar com uma nova convenção. 

O Sa. A~·FoNso CELso JuNIOR :-Porque não, 
si me baseio em clausulas expressas 1 ... 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA :-Está excluída a 
prorogação. 

O SR. AFFO':'iso CELSO JuNIOR : -Onde e 
que.ndo, si é autorizada pelo precedente e de
pende a pP.nas i! o co ri senso das partes ? ... 

Tanto direito tem o nobre deputado como eu 
de argumentar com o quo pó:Ie succeder. Ha. 
igual plausibUida.de nas hypotheses, 

R'.lsta-me, senhoras, tomar em consideração 
as duvidas que se suscitam quanto á legalidade 
da nomeação do Sr. Lafayette. derivadas da 
inter,Pretação de um artigo da lei eleitoral, quo 
me o lembrado pelos nobres deputados pela. 
Bahia e por Pem:tmbuco. 

O SR. GA>PAR DRUMMOND :- Pergunto si o 
Sr. LafayeUtJ vai como agente diplomatico. 

O SR. AFFONso CELso JuNIOR :-Não, vai 
como commissario. 

UM. SR. DEPUTADO :-A lei eleitoral o pro
hi9e. 

O Sa. AFFONso CmLso JuNron :- Perrnitte-o 
o art. 34 da Constituição. 

UMA Voz :-Isso é quando* o bem do Estado o 
exige. · 

O SR. AFFONSO CELSO JuNIOR:-- Exacta
mente, e dá-se isto agora.. 

O Sn. CARLOs PEIXOTO :-No Brazil ·~! .. 
O Sa. AFFONSO Cm!.llo JuNIOR: -- No Brnzil, 

sim, pois no bem do Estado e no do povo está a 
manutenção das boas praticas internacionaes. 
(Apoiados.) 

O SIJ.. ARAUJo GóEs JUNIOR :- O Sr. La
fayette só podia ser nomeado em missão espe
cial. 

O SR. AFFON~O CELSO JuNIOR:- E' equivoca 
de V. Ex. A Constituição ... 

O SR. Au.uJo Go:Es JuNIOR:- Marcou os 
casos. 

O SR. AFFONSO CELso JuNIOR:- Perfeita
mente e nesses casos está comprehendido o do 
Sr. Lafayette. 

O Sa. ARAUJo Go:Es JUNIOR:- Não diz isto. 
O SR. AFFONso CELso JUNIOR:- E' uma 

questão de facto que póde ficar resolvida. já, 
Rogo a V. Ex., Sr. presidente, que me mande 
trazer a lei eleitoral e a Constituição do lm· 
perio. 

(0 orador e satisfeito). 
Diz o art. 14 da lei eleitoral (lendo) : " Não 

poderão os senadores e, durante a legislatura 
e seis mezes depois, os deputados á assembléa 
geral, salva a disposição do art. 34 da Consti
tuição, nem os membros das assembléas legis
lativas provinc:iaes, aceitar do governo geral 
on provincial commissões ou empregos remu
nerados, excepto oa de conselheiro de estado, 
presidente de província, embaixador ou enviado 
e::.traordinario em missão especial, bispo e 
commanda.nte de forças de terra ou mar. » 

Diz agora o art. 34 da Constituição : « Si 
por algum caso imprevisto de que dependa a 
segurança publica ou o bem do estado fôr in
dispensava! que algum senador ou deputado saia 
para outra commissão a respectiva camara o 
podará determinar. » 

Não póde ser mais claro. (Apoiados e apar
tes). O Sr. Lafayette foi muito correcta.mente 
nomeado commissario . (C ontimwm os apar
tes). O Sr. ministro de estrangeiros no seu 
discurso não o qualificou de outra fórma. (Con
tinuam os apartes.) 

O SR. ARAUJo GóES JuNroR:~ Si isto tivesse 
acontecido com o tribunal de Genebra! 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Ahi estavam re
presentadas nações sérias. 

O SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:- Não ha mais 
sérias do que o Brazíl e o Chito. 

O SR. ARAUJo GóES JuNIOR:- Mas a França 
pagou immediatamente a indemn.ização .aos 
Estados-Unidos eem dizer que os julgamentos 
eram errados. 

O SR. AFFONSO CEL~o JuNIOR:- Mas que 
facto autoriza V. Ex. a suppôr que o Chile não 
fará o mesmo 1. . . Seja justo. Alli ninguem 
aindc1 sustentou que o Est·tdo se deva eximir 
aos pa~amentos legitimo3. 

Sen~ores, o procedimento do nosso governo 
nesta emergencia foi dictado finalmente por 
ponderosas considerações de conveniencia in
temacional. O Sr. ministro de estrangeiros in
dicou-as succintarnente. A política exterior do 
Bt•::t.zil só deve mirar dous escôpos:-firmar o 
principio dos tribun:tes arbitt·aes, para resol
verem quaesqucr conflictos, e fomentar a. appro
ximação dos povos americanos. Convém-nos 
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concorrer para n. aceitação get·a.l do at·bitt·a
mcilto, effica:.: garantia de direitos, es!!udo dos 
fracos, obstaculo da ju:";ti~.a á. invasão céga da 
forçà. O:s:alá. todos os nossos litigios tcn
desse~l á solução arbitral! Occurrencias podem 
sobrevir que a constituam a nossa salvação. 

T • • • 
r- .... • -

nhores, nos desvarios da politi~a colonial na 
Eurona e na.s idéas pré~ad·1s pelo Sr. B!ainc 
nos EstaC.os-UnUos. R,..flecti. Não des resti-
giemos os tribunars internacion:1es, ~e que 
o do Chile foi o primeiro ensaio ser10 na 
America do Snl. Não lhe perturbemos a mi:";são 
civilisadora, sob pretexto de que o nosso amor 
proprio foi ferido em falso melindre ! (.4.poia
dos.) 

Appro:ximar as nações americanas - eis 
a· outra pedra angular da nossa polltica inter
nacional. Entre ellas destaca-se notavP-lmentc 
a republica do Chile, ei:ise aiz ue·, no dizer 
de Gervmus. occupa um log-ar de pmnazia en
tre os est:1dtJs bem equilibrados. Gloriosa na
ção.! Ao emancipu.r;-se.et':l. a ~ais atrazada e n. 

~ o·- .. . ' 
sõ possuindo uma imprensa em ·1812. Entt·e
t~nro~ jã em -1820, emurionar~a ainda por·~ as-

P 

dra libertar o Perú. Des.fe 18:30 que là n~o se 
aponta o menor tumulto na successão do po
der. 

Sobria, pratica. laboriosa, animada. de um 
profundo sentimento nn.cional, comprimida 
entre duas gigantE-scas expressões da llature
za, os Andes e o Oceano Pacifico, impõe-se a 
rêpublica chilena ao respeito elo mnndo, sus
citando não raro a ndmil·ação por brilhantes 
e:xem )los. Foi a :-imeir h • • 
dã.o na America do Sul.:t dcsen volvm· a instruc
ção publica e os telegraphos. Com nudacia 
beroica. p"'netrou n? deserto ue Atacama. d u-
ran e secu os cons1 era o como mac~cssl''e . 
implantando a industrb naq u~llas regiõe<> des
conhecidas c maldictas. Bem haja o Chile, em 
nome elo progresso nmericano ! . . . Convem-
-nn.~est~:eitar. .re!a.ções _com esse povo viril e 

sympathico. A par delle, a nossa intllxencia na 
America pode tornar-se altamente c:ivilisadora. 
e benllfiea, terminando, quando menos. com as 
vell"! idades de militariSmo que nos anniquilam 
a todos . .. : 

O Sn. A::'\D!UDE Fu;uEIR.-\. :- l\iilitari~~mo ~ 
nós·~ com t:~L50ll hom.;n ~ . 

O Sn. AFFO::'\SO CeLso Ju::-;ron : - Refiro ~me 
ás excessivas desp<'!7.as com o o1·çamento d ~~ 
m~•rinha. e do exet·ci·lO, por V. Ex. mesmo 
as-;;ignahldas com~ a principal c:1usa do nosso 

. O SR. A::'\DRAnE FrG~EIRA. :- Não é a prin-
Cl pai, mas tnua das mats graves. · 

O Sn. AFFoxo;o Cm.so Ju::o;ron:- Pois bem 
podemos axtin~uil-a si nos unirmos ao Chile: 

U:.r. Sa. DEPUT.~Do :- En tiro é uma alliançn. 
offens1va. e d(!fensml ~ · . 

O Sn. AFFoxso CELso .Juxron:-N:io é ~> sse 
o ~eu pcm amer:to. mal traduzido pela palavra 
fat1gaJ.a •. Apro:umar t(Jdas a.s naçües a.m'!rica.
nas, -c1s o que su~tento constac.temente. 

(apo1:ar.los).Appro:dm.emo-nos. sem prevenções, 
sem su~peitas. como . bons vizinhos, como ami
gos, como irmãos. Haja ao menns no Novo 
Mundo a solidariedade do progre;;so, a co-
hesão da justiça e do bem. .:. 

: Senhore;:;, n.os estados america:nos, represen-

' . I' 
uma nohre Iicç:Io:- a de mostrar-lhe que o 
seculo XIX. não é, como escreveu alguem,uma. 
estrnd;l ti'ío e ri,.. · · 
que os povos sô possam andar nella com armas 

~ I na muo ..•• 

. ( .:.1I uito bem,; muito bom!... O orador re
cebe numerosas e calorosas felicitações da, 
rnai01·ia e da opposiçti:o.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

O SR. PaESIDF.:\TE dà para amanhã: a se
guinte ordem do dia: 

Continuação da eleição das commissõcs. 

Continuação da discussão do parecer n. 122 
de i885 relativo á eleição do 4o districto do 
Ceará. 

Discussão do parecer n. 125 de 1885 rclath'o 
à eleição do 2° distt•icto do Piauhy. 

1 a. discussão do projecto n. 1 A de 1885 sobre 
o elemento servil. 

Levanta-se a sessão às 4 3/4 da. tarde. 

Presidencia da Sr. F1·arthlin Doi·ia. 

SU~BL\1\IO - it I' • . ;" 

du holl' em.- ~:x l'~ lll!;~ I'E.-l:Of(U~I'ilu~uto ,f o ~~· . Soa1:e3. 
O Sr. Duarte do Azcyedo t rata 1lc uo:.:ocio~ de seu Jis
triclú elci ~oral.-0 Sr. ~lnrti111 F1·aneisco JICUO IJ'o· de hora. 
de u1·g-~nc1:l l:<tra. tra.t:u· do 1110~ 1110 assu rupto .-Discurso 
dO lll ~.SIIIú:'~l~ltO :· .~liiiU-".11 liO lliA.-Vo l.:l!;.:l ll do (l:li' CCOI' 
11. U;, A-IS!:\.,.-IJncs tao u ~ Ol' dCIJI 0111 f{llt~ lO!IWm parto 
os ::'I'S, ~] ae-llo)Wo!ll ;·- j\ ra.UJO Gtior ·J lliiÍ OI', c ;·- Pcixot l) . .. 
~._Pimcnt .. c!. Car111iilo t!C Úli\'CÍI'a, A. Ju Siqucirn, Fe: 
l!t:IO Jos :Sautos (J l'l'Ci!ldoulc.- HOtilllht!CÍIIIO II lO ol o Sr. 
Antonio Hc7.crra.- P1·opostas Llo Poder EJ.:ocuth·o.-
.t::Jci\·ão uo couuni~:;ücs. · 

A's 11 horas acham-:;;e presentes os Srs.: 
Ft·anklin Dor ia, Affonso Cdsll Junior. Valia
dares. João n .mtas Filho, Co:; ta RorlrÍ'"U~S 
José Pompeu, Diogo de Vusconc :llos, Fred~ric~ 
Borges, L~itão da. Cunha. B·!~arnat , Dr metrio 
Br~zet·ra,João P~nido. Gomes de Castro, Br!rna.r
do de Mendonça Sobrinho, Silva Maia,Aristides . . . . 
Cu.minha. AnLoni0 Pinto, Cârneiro da Cunha 
Zama. uias Carneil·o, A1naro Bezerra Mot·eir~ 
~~·:md::i-t, Sch ·.ü,Jl. Alve~ de Ara ujo: Padu.a. 
Fleu1·y. Masc<ll'a nhas, Lout·enço de Albut1uer
que , Soares,_.Juvcncio Alve<:, Ratisbona, Co·!lho 
e Ca~pos.l\hguel C:1stro!Bariio do Gunhy,Prisco 
~~~·at;.:o. Leandr·o :i\Jactel. Gaspa t' Drummond, 
\ ta nna Vaz, Pt•uJente de .Moraes, Br:ntc Ramos 

.. Carl~s Peixot~, Barão de Anadia. Chag.:ts: 
Cot•rrJa. .de Ar:.LilJO, Adriano Pim~ntel, Castt·ioto. 
Olympto Campos, Barros Cobra A ntonio ele 
Siqurira, Ribeiro de Menezes, Al:ncida. Olivei-
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ra, R.odrigo ~ilva, 1\Iaciel, Uaefonso de A-rauJo- · tar . de sua saud.e-.-A~ommiasão de pensõ~s e 
e Cruz Gouvca. _ ot•denados. 

Comparecem,d.'3pois da chamada, os Srs.: La- E_' lido, apoiado, e adiada a disc.ussão por· ter 
c~rda. _"'Wernerck, Duarte de Azevedo, Cruz, ped1do a palavra o Sr. Candido de Oliveira o 
Euft·asio Com3a, Henriques, Ulysses Vianna, Mguinte ' 
Alvaro Botelho, Ita ui. Arau·o Góes Junior 

ar 1m ranc1sco, <.!beiro da Luz, F. Belisa
rio, Rodrigues Alves, Cunha- Leitão, Mac-Do
well, Aràujo Pinho, Segis~undo, Dantas Góes, 

' l:>~ , ( ' ~ 

Ghav~s, Accioli Franco, Henrique Marques, 
Antonio Prado, Candido de Oliveira, Gonçalves 
Ferreira, Maz·es Guia. M~moel Portella, Coelho 
de Almeida, Fern1mdes de Oliveira e Alcofora
do J11nior 

- O Sr. presidente declara aborb a. se~são. 
Comparecem,depois de aberta. 1t sessão,os St·s.: 

Co.stello Branco, Carneiro da Rocha, .Jos.é Ma-
i n Mo eir· B ·r 

Bezerra de Meneze:;, França Carvalho, Fr:J.ncis
co Sodró, Sinimuti. Junior, Joaquim Tavares, 
Co•ta Pereira, Montandon, Joaquim Pedl'o.Fe-
1c1o os an os, u oes, 1a.n:~., atyt·o 1as, 

Campos Salles e Paclua Fleut·y. - . 

Falta, com causa participad<t, o St·. Antonio 
ar os. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : 
Barão Ja Lepoldina, Delfi.no Cintra e Va:r. de 
Mello. 

E' lida e approvada a acta da sessão de 
hontem. 

O SR. fo SECRJ:TARIO dá conta do seguint.e 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Ministerio do Imperio, de 25 do corrente, 
em rcspos a ao e .. .: o mesmo rnez. par tcl
{Jando que Sua Maget·1de o Imperador ficou 
inteirado das pessoas que compoem a tnesa da 
Camara dos Srs. Deputados. -Intcit·ada. 

Do Ministerio da Agricultura, de 25 leste 
maz. remettenrlo informações concernentes à 
resolução tomada pot• aquc c nu i~ · · 
vament~ :i.suspen~ão de passag!mS por conta 
do Estado a immigra.ntes, e visto achar-se es
gotada a verba- Terras Publicas e Colonis:1ção 
do co,·rento exercicio. e não compo1't:1rem au
gmento de despezas as criticas condições fi
nanceü·as do paiz.- A· com missão de orça
mento. 

Do :Ministerio da Guerra, de 2.3 de.~~-1 mez, 
remettendo, competentemente informados. dous 
rec uerimentos em ue o 2° tenente do f o ba~ 
talhão de artilhal'ia -a pe. ~ ano e .losé Alves 
Hodrigucs. e o !!.lferes do 3' de inf:.mteria, An
tonio Luiz de Almeida Junior, pedem dispensa 
rle id<~ de, para se poderem matricular~se na 
Escola Militar.-· A' commissão de marinha e 
guerra. 

Do Minjsterio da Justiça. de 23 do corrl3nte. 
tra.nsmittindo o req11erim~nto documentado, em 
quo:.• o amnnuense extf.!rno da. Secretaria. de Po.; 
licia da província do Rio Grande do ·N,wte,Ame
rico Xavier Pereira. de Brito pede sei.; mczes 
de licença com todos os vencimentos, para. tra.-

v. I.- '1'1 

Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura, 
se peçam informações ao governo, dos motivos 

... - - . 
dq_ correio urbano na freguezia do Engenl{o 
Nóvo, que está dentro da ·demarcação da deeima . 
urbana., e l_.lor consegu:nte com o direito igual 
ao das de mais freguezias, que jà gozam de~s~ 
melhoramento. Sala das sessões em 26 de Maio 
de i885.- S o~r~s. 

O Sr. Duarte de Azevedo :
Sr. presidente, começo por pedir i cama1·a 
dos Srs. deputados c ue rne releve a im-
pert1nencw. de entt·eter a sua attenção 
sobre negocios especiaes de um munici
pio do districto que represenb. Quando na . - . 

O Sn.. M.mTr~r Fn..-1.xcrsco :- Niio opoiado. 

O Sn.. Du.~nTE D.E Azznmo:- Allt a autori
da·l~~ set•vc a.os caprichos de um mandão. 

O Sa. Pn.unENTE nE Mort.\Es:-Apoiado. 
O 811. DUART~ DE Ar.r.vEoo: - Alli como SI'\ 

aninha uma feira que n~o ~u.l';lS vez0s .faz ou_vir 
de longe os seus rug·idos, e mostr!l. mesmo d ~ 
vez ~m quando a sua pata s:J.ngrenta. 

R. : ARTI:\1 'RA::\'CISCO: -.!. aO ap01a O. 

O Sa. DUARTE :DE AZE\'Eoo:- Senhores, eu 
não quero r eproduzir nesta camara o liiJello que 
foi aprc~sentado á assembl~a provinci:l.l de S. 
Paulo ~ pelo d istincto Sr. Dr. !-tforaes Bat·ros , 
irmão do noss_o estima.do collcg:t o Sr. Prudente 
de Moraes. 

O Sn. l\IARTDI FRANcisco: -Historias de 
cinc') annos atrazados. 

'-o SR. Du.tRTZ DE AzEl"EDo:-Aquelle honrado 
ddadão, urn dos luseiros do fôro e da represen-
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tação politica da. provinci::.:. de S. Paulo, des- 1 Corrê~ de Iviello -que forneceu o instrum9nto 
creveu com -cores, se bem que carregadas. do eríme. Dous di .s ant"s do homicídio, era. 
mttito verdad •ir~s~ o estado do munbipio de Bo- contraLado pelo capitão Tito de Mello o si
tucatü; e sobretuJo :.1 malefi.ca infiueneia que cario Antonio Pedro para feitor da f -1zenda de 
exerce :;obre aquclle municipio um homem que Ferreira. Gordo, m;:~.ndante do crime. 
infelizmente tem merecido o a oio da situa\~ão . 
liber:1l e do::; nossos adversariiJS uaqllella pro- exacto ; jã foi e~plica.Jo perfeitam·~nte perante 
vincia. o poder judicia.rio. 

O Sn.. 1\I.o\.R'rnr FnANcrsco:- Tem tido o a 
un sua legitirua intlu"n:ia. 

O S:1. Dü.-\.EtTE DE AzEvEDO:- N;io ha nega 
que o hom•·m a quet~ ~ne ref ro • t~m ~a;;tante 
talelltO e ,.,.1•ande ac:1v1da .e mas 1nfelJZlllente 
t:io 'Jr.:•ci-J~os dote.; dH espirito são pastos ao 
ser;i,~o ilo ma.l. a ponto dH obrigar· muitos cid':!.
dãos ·de tlitlerentes pa.r·,~ialidades polttic:1.s a 
con!!reg-arem-se pOI' puro iH<i;:cw de c •ns~r
vação. 'áfim _de uppór a ne ~ess;uia res:.stencia ao 

Alli c1·eou-se o chamado Club da Lavoura., ou 
0 partido da lavoura. composto de todos os c~n-
so?v~ dl)re~. · · · 
p:lrte dos li\leraes di~tinct,,s do lu ar. Não é 
a idêa. lJOl:ti ~a t[ilP. .::erv11 de laço áquelb. união, 
é sin1 l••smonte a 1dr:a. àe resistencia. de defe;;:::~.. 
de con;;ervação contra o capitão orrea e 
Mello. 

O Sn.. Z.oL\: -Esse Tito com certeza. não faz 
as oelicias da lOCéllidadC. 

O SR. PauoE:\TJ!: DE MoRAEs:- E. uma. ver
gon ht~ da. p1'0VI ncia de S. Pa .lo. 

O Sn.. MARTDI Fn. .... xcrsco:- Não apoiado. 

O :-;LL Du.>..RTl~ nE :\Zl~VE:DO:- ~o Iibello a 
. o 

s . breca1·r~ga.r de lõnspeitas muit:J vohemente.;; a 
pessoa do capitão Tito d·~ ;\'lelln, e mostrou q• ,e 

esavam sob1·e elle os indicios mais f.,rtes de 
que houv:!sse concorr·ir1o para. o as:;assinato do 
infeliz Dr . .Tose Gonç;tlves da. Ro)1.a. 

O Sn. ~L\!.\TDI FRAXClsco:- .Tusti:ficou-se 
perfeitam ~nte com a deeisão dos tri !Junaes con
dewn:\ndo o ill'l ndant~ o o mannatario; urn 
dell·' e esta sot ren o a pen:~. c ou ro u;;1u a 
prisão. 

O Sn. Du.m.TE DE A zEYBDO:- Não ha. du
vi.da de que fora.w condernu;1dos mandaute r• 
man !atario. mas é verdade ou nã 1, que f,Ji 
o capitão Tito de Mello quom furnec·~n ao 
mandante o instrumento do crime ·~ ( .-i1Jo!a
dos) . 

O Sr •. MARTDI Fiü~crsco :- Não apoia lo. 
O Sr •. Dt.iAl'I.TE ng Âí:EYEDO :-E' 011 não Vllr'-

u o ("a;.irao ir o ••e i':l o, ornecen o 
o inst1·uwen.to elo crirue, prutegeu o as~as-
sino t · 

O Sn.. M.unnr FaANCiSro dà muitos apartes. 

O Sn.. DUARTE m~ AzEn::oo:- V. ·Ex:. me 
respondera depois, pnrr1 ue é unpossivel que 
eu f:~ç:l. n m discurso a par do seu. 

O Sn. MAnTnr FRANCisco : -- Não pO::!so 
chixa:· do protestar. 

:. O Sn. DU.\.RTE nF. AzEVEDO :-Não r~st:• du
VIda, Sr. pr(}:idente, que foi o eapitão~ Tit~ 

. . . 
era homem que já tinha re!'pondido ao jury 
por ditferentes ~rezes, e reconhecido como capaz· 
de matar• por dinh,~iro. (Apoiados). 

O Sa. l\f..\.1\TI:.\I FitAXCrsco:- Sobre Antonio 
PeJr·o não ha •luvida., tanto que foi coudem- c 

ni.ldo a gal•s perpetuas. 

O Sr. DUARTE DE AzEVEoo:-Jã vê a camara. 
que o capitãu Ti.o de ~~t~llo n;to se exonera da 
I'e~ on"abili 1ade moral ao men()s de:-;te d ~u .. to. 
p~· a. razão de ter sido condernnado o man !.ante 
e o manda;al'ÍO. 

O mandão de Botucatú. continuou a libera-
1Sa.r i.l. sua pt'oleç:io ao sic;;.r-io, assa.~sino do 

O r-. Rocha •. Protegeu-o na prisão, e consenti:!, 
por interme:1~o de um ~eu filho yue er·a. dele-
~ 1 · , • u un w o, qu 
suppl,nte do jui~ munici1)al, quP. ayuelle as
..a-sino tiv sse a cidade pot· m~na.ge111, l'ahisse 
· 1 pMseio e fosse até assi-;tir a corridas de 
Ca.\' 1l10s ! 

Tal era o escand~lo qu~ a p.Jlicia moveu-s~. 
d~u provi lencias. ch0goú n s ·r d~mittili" o de
le.;ado. tomanJo-se ener·gicas merlid s para qtte 
o assus::;ino não esc:Lpasse ao j ul::Ça.mento me
r ~ ci LIO. 

Honr::~. seia feit:t ao honrado paulista o St·. 
ConJe de Tres H.tos. quG então se ac;hava. à 
t1•sta da a.dminis ~rn . . à.; da. 1rov .ncia a oiados · 
honr·a seja feita ao distint: to m<~.gistr:J.do que 
dit·igia. a repartição da polic.ia o D1·. Pisa a 
Ahneida •. 

O Sa. PnuoENTE DE MoRA.Es :-Um dos mais 
Jistinctos magistra.dos deste pa.iz. 

O SR.. DUAU.Tll: DE ZEVEoo:-••• um 
ornnmentos de su:l dassr! . 

Tal era o inter •sse que tomavam pelo no:;ss~s
siuo, que a notici t da demissão do deleg-a. lo de 
p(J licia, trazida. pelo pr·omo:or pu Jlico~ d<-'sper
tou por ta.l fórma as rras dos protectores de 
.-\ntonio Pedro, que resolver:J.m intimar :~.o 
tn smo promotor c ao juiz d"l direito para que 
se retirassem da. comarC:l . Retiraram-se r>sses 
funccio11ai·ios pal'a uma fa.zenda pro~ima de 
Botucatü, e de ois de!:i&a retirada ... 

· O Sn. PnunE~TE DE MoaAES:- No mesmo 
dia. 

= O Sn. DUARTE DE AzEVEDo:-••• poucos mo
mentos depois . o t•apitão Tito de Mello en·rava. 
na cidade de Bot11catti, á frente d~ 50 capan
gas. em companhi:1. de seus íilho<1, e.ntre os 
quaes um •i · ~ verd··s anno'>. que as!"irn educa
va-se na. es::ola tr·istissima de seu pa.i. (Stm sa
çao . lia muitus az)al'tes.) 

O Sn.. Pn.uoE~TE nr. Mon:-.E~ :-Apoiado, 6 
uma triste verd.aqe ~ 
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0 Sn. DUART.E DZ AzEVEDO :-Ivfru; .não Ítli só 
a e;;:pulsão .;o Dr.· Luiz Erne.ta · -Xavir•ro. juiz 
de dit·eiw da. comarca, e a do Dt·. 1\1areeÚ2Do 
de Carvalho. promotor publh:o; o <·apitã.o Tito 
Corrêa de Mello conseQ-uiu t:\mbem e deternli.-
nou a ·. e-spul$ãO do Dr. Bart·os' Barr.-eto, jaiz 

ni · 
Sr. presid ,nte. ainda ha bem pot1co tempo, 

~ma acena. de violeneia e de sllng'ui3 P<'E-saa-.stJ 
em Botucatü. No à ia o de J&.nciro ultimo, tres 
e Ol Ores, per r•nCentes ao U a 9-VO>Ifl't~ Vl
:nham da.r os seus votos. na cidade, q •Jíiff la fo
ram detidos pot· homens di~farça<ios.. Passava. 
então um aruigodo capitão Tito Corrêa de M ·llo. 
que pror11roi.1 da.;emba.t·a.çar-lhet:; ~L pa~a-a.:;r?m, o 
c1ue não obtev~', pt1rque 03 ombosc;ldos disseram 
que tinham em contrario m·dem do capzUlo. 
Reln.t:;.rlo o f1cto ao dele~adn de policia, qu~ era. 
um offichl do corpo policittl. est~ não lhe pre
stou attençà·· ~lguma.. pot·quu dizia ·qne não 
· · o uca u '' m e i:\?.et> a l'lÇHO 

Sr. Duarte de Azevedo, mas "· do Sr. La.nrindo 
de Brito. · 

delegado de pvlicia, e o delegado de polida não 
se move r. 

Foi então ue seis mo .os, )ertencentes ..• 
O Sn. . PRUDl:NTE DE MoRAES :-0 proprío 

juiz de d:reito da COlliRI'C8, f?Ue e liberal, está 
em luta. com o c11 pitão Tito de !\lello. 

O SR. MAnTtM FnANCTSCO :-Qu~ foi lil~~ral. 

O Sa. PRUDZNTE DE MORAl':s:-Que é Uàeral. 
O Sa. DOAR"tE DE AzEYEDo:-Foi então. Sr. 

pr,•si lente. qut? seís moços pertencentes às 
fa.milins mais ~r~vlas do luga1· quizeram fazer 
o gene\'oso s tt!rificio de lii)crt<~rem. os seus 
com(Jan eu·os CUJO passo eril emb:>.rga o a me1a 
legua da ci!ade . 

Ao encontro dell"s sa.hit•am não mai..; ti'P.S. 

~ . "' 
·f I":lm ret~onh·•cirias <:omo escr:wos do pruprio 
c::~.pitão T ~ to de ~íello e d() d e.l~P:n~o de po
licia eile eti ,•o João Pereir~ à.i S.ih·a.f ou adhe-

• rente~ dcst.<>:~. 
r::· O Sn . MAR.Tnr ttA:->czsco:-
d•z isto . 

O ~R. DG.-\J<TE DE l~ zr,:v~M - V. 'E:t, n ;Jç·•
me átó o fi ' '• i iiF • hi~i de convencd -o d.; ' tuc 
não ctmhec•e os f:v:.tos. ·· 

(> ~n. ~hn-ri:-.t Fr;. ,\::-;crsco:- S11a p:d~vt·a ~ 
mui to C' r.iHia ;.a. m~ts V. E: '€. não a.d.inz do
cum ·n;os p · r~ provar os factos. 

O Sn. DUART R M Az~n.:M :- o, fn ctos de 
que e<tou t.ra.; an.lo esl.iio em s :bs~.anc!ia no r ,,_ 
h lorio do ch !fe , lf~ wli ·~Ía r ue V. E x. de\· era 
ter Jido ; s e qn.iz.et•, pM··m. uma fonte m ' ;~ 
prnl:liD!\. leia. um do~ \Üti.m.ns dir;cu t·so: pr<rfe
r:do;; pelo Sr. co·:se lhcwo Dantas no Mnado, 
e que refere os factos t~es qun.es os e:~tou re
latando. 

O Sn . MAI\'n~t FRAN Cisco dá um :.l-parte . 

O S11. DuARTE llt: Aimvmoo :~:.-V. Ex. m~ 

Sahiram ao en0ontro de;;ses mot;os e dos elci
bres, que oram constt•an'-'idos, ;)0 á4v capan
g:>s; e como urn dus qu~ se oift~r<'ceram ~o ge
neroso sa.criftcío ín,isti,;se ern for~;ar a pas$a
g m, fni immedbtamente victima de um t1w 
por tJMtc àe um do~ s!carios. AO.. ?a:hir. S:·. 

lJ Al','t'E DE Z!!:VIi!DO :- C e e e 
policia. S1·. p~"esLient~> , não tratou de in lagar 
da. r rincipal res!Jons hilid;ide nes..:.r•s f :;cto5. e 
chegou m··smo a. ôeclarar (ist() está no rebto
rio) que não Qab a qual f(IÍ o motivo do confli
<!to. DEl modo que no dia ô de Janeiro. no cti~t 
e U:'l. n()ra da e1eição, tres Ol.t quatm eleitores 
s:1o de ti !oa na ~~stradn. para não virem votar , 
e não :se ~abe ao monos, diz o chefe, qu11l o 
moi v o es5a d.~tençRo t · 

o Sa. PRüDEN'tE DE nioRAES ~- N;I(J quir. 
saber. 

OS . DU.">. TE DE Az1:nr~DO:- Na cidaà' de 
Botocatti niiD se move uma p l1h vor par te dos 
adher· ·n~!'S do capitão T ·to Corrêa de Mello, 
tem o conselho. s•·m a. nutorid:~J0 ou sem a d~~ 
ter: n : na<,~ ito ddlc; A no processo. ::t· ·~zn.r é!e 
s e:·ou1 s i Lo i nq ·te:-i .ias tn!- . f~->t"mw1b; !" . qa~ 
:t nQ . r~~m •ll•·• , · "''

IJre o cn,,, : tão Tito Cnrrê.t d·~ M:: 1 lo. o ·hef• · d<i 
P'' li<'ia. P.m ve1. de .c ·.!l~ irl~r~d-r, {) ~,.im ·•i r • '.!9 . 
Ji n.1uente. o · drn ít.JU n'~ :suw;w. :·,c· ;1l'l c ·; ;•:~ 
cmtFt :1 IV'Of!">t•lo d ~ um .;o , pr·~;~t · •nsn,q réns. tple 
a.:li at: enc9i:vm 1)~r~'l. justifiear a pro'tHlÇ . do 
m<:stno c::rpt tiio Ti to . 

E a cbef') 1le p h~ia. !li'ivou C'ltn r>ll t> na nn
ni P.llcb ~ t~nn :ta qn <> 1'(\~f~{)f\l':l Cl :U _isn tar '' U!n 
baH . {~ s·1n sa.hi b e pnbli~~mente em ~, P anlo 
W'!din · 'escnlp:t de não o hM'IH visitado a.o sahir 

> ' • l 

O SIL ~hn:rnr F!t,\:o\'C1;;co : - r:!'.s:' chefe •ie 
poli~i:l. é um 11m pr"'gano dt" ~r:~ nà~ m · ~reci
mento; V. E~. c~t:i. l h(~ faz(.) ud11 lD.JUStzça. 

O Sl~. CAnLns PF.IXIlTO : -S;'\ria bom saber 
o nome do ~:hefe de policia . 

O Sa . MART l i Fn \ NC!Sl:l) d:t outro <l pm·tc . 

r GS!lOnda depois , t->:nha pacirmciâ. gs~ O Sn.. DüARTE: Dtl A zEV EDO :-Eu .r"SP011· 
tranho que uw 11arlameatar tão provecto não do já ao aparte ,lo nobre. ú.ept.ttacio ~o:u a se
t~nha a pacienda p:·ecis~ ))Ma ouvü·, ao me.nos guiute dccbraçã ' nos Srs. Joso Rolrtgu~s Cr.
deíxe·me continuar. l zar l tencnb coroud 1~ma.e1 Motato de Çarvn"' 
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lho. capitão Arruda Camargo e João 1\Tor;üo da 
Conceição, pesso:1s das mais gradas de iioto-
catú.. . : : 

O Sn. Pn.uDE~TE DE 2\ioll.-\.ES :_:E ainda 
ha o dcpoim0nto de Antonio Carvt~.lho de Bar
ros ue é liberal. 

O Sn.. DuARTE DE .:\zEY.EDO:- Sim, :!lenho r. 
Dizem elles (18): 

.. ". :;, ' 
c1ub attribuímos a responsab1.li fade do hol'ro-
roso att,:ntado rio dia 6 de Janeiro ao:capiiàO 
Tito Corrêa de Mello. · 

·«ou S. Ex. não leu coro 3ttenção o inquerito, 
f1U os nossos depoimentos foram adulterado,;;. 

E' proya.vel qur• se dê a ~egunda. hypothese, 
porque o Sr. chefe de policia, de,o:de a sua che
gada. aqui mostt·ou-se politico apaixonado. como 
se e~tá revelando na (;a::eta, j~: restrin$'indo o 

gumas do inqnerüo mt fonnaçi;o da culpa. 
«Houve t1~stemunha que, ptlra d•pôr declarou 

ao Sr. chefe de )Olicia t uc , ou lwvia de dcpór 
tudo o que :-:on esse, ou rct1ra.va-s~, nuo se su
jeitando ás pergunta,; rostriclas do Sr. Arn~ldo. 

« A txcl us.i'1o da testemn_?ha capitão A.nlonio 

" falln imperdoa.vel. 
«O ca.pit~o 2\Ionteiro é t1•s!emunha. de vista: 

c liberal. intimo amigo do Sr. Tito e muito 
nonesto :· nf:o sabemos por qu:\1 destas quali
dades foi excluído ele testemunha na formnç~ão 
d:.1 culpa., tendo sido do inquerito. 

4Serin por ser testemunha de vis: a.~ Por 8Cr 
liberal? Pot· ser intimo amigo do Sr. Tit(l ~ 

.._Si nito foi por nada. disro, foi por ser muito 

«Conteste-nos e nó~ poremos os pontos nos ii. 
S. S. sa.criticoll ~ puresa de sua toga aos 

interesses do seu partido. 
Eis ahi quatt·o testemunhas do processo que 

decbra1•am ter attribui<lo a responsabiliiade 
do facto ao capitão Tito CorrGa de Mello. 

O Sn. Jolo PENmo:-E'· magistra.io muito 
digno e incapaz de prevaricação. 

s . 
ele :uocio inteiramente contrado: 

0 SR. DU"\.RTE DE AZEVEDO :·-Não duvido 
da dignidade do Sr. Dr, Arnaldo de O li v eira 
o q uc digo é y_ne não cumpriu com o seu. dever.' 
(Apa_~·ta.~.) Co_:Istrangido talvez por interesses 
part1darws.- nao poudc ou não quiz descobrir 
em Botu1!atú a verdade dos factos. · 

O SR. FRANCISCO SODll:E:-0 Sr. Dr. Àrnaldo 
dr; O li veit':'l. é nm optiroo magistrado. 

O Sn. CAnLos PEIXOTO :-E' um partidario 
e nc~ rg llr.:eno. 

(' . ~ 

reclama siledcio). 

O Sn., DuARTE DE AzEvEoo:-Sr. Preside ntc 
' . . . . . . ' ' 

a pretensa imparcialidade do Sr. Arnaldo de 
Olrveira no inquerito policial e na formaçiio da 
culpa a qu~ prúcedeu em Botucatú: 

--\desditosa müi de ~oaquim Rodr:gLH~s de 
Fr8Ltas, q_ue pereceu v1ctim.a do seu ~enm·oso 
sacrificio,, r~quereu ~o. chef~ d~ policia. que 
Joss1~ adn_u~trda a auxl! tara JUs laça no inque
nto pollclal, p:n·a o de::;collrimen to da ver
düde • 

c (' i . 

<(Por qt:.e não foi inniJi:rido o SI'. t rmente o p_z·etexto d0 qua o art. 72 do codi""o do 1)fO· '\ . . 1 o • 
Fonseca. m(\mbro dn directorio do Clnb? c~sso cr.'wllna r :}cusa á mãi o dir·eito de (1ueixa -

· ue é · ue nãoa.droittindo o Sr. pelo filho qllc não fôr de menor ida.Je. 
que :\ssistisse ao inquerilo o pz·ocurador da O Sn.. CANDtDO DE OLrvEm .... :-Eelle já res

mãe do a.ssassinado, ::tdmíttiu na fimuaç:To da pond~u na i~1prensa á censur:.t que V. Ex. lhe 
culp:1 o Sr. Tito como n.dvogado do celebre fez b pelos .Jornaes . 

~aquim ,ÇhristoYam '? 
<C'Xfio sabia. o Sr .ArnãlC!o iFte o :::,r. 'I 1to han:1. ~,::=::-::c::~~=i~t--'ll:E'dA~z"-l·'~'·v~F.w• ~nL.;_: =~Vl:._. ~E~x~· .~sa~b~e~

de arnendonlt'Jl' a1gmn:~s t~stemunha.s. ou foi q~tc 0 art . 72 do codigo do processo não sane
por :;abel-o que o ~,dmittio '~ · ctona. semelhante dout1·ina. (upoiar.los), neffi 

(<0 Sr. chefe be!,cu informações ern fontes na ~~w. letra., nem no seu e.spirito. 
irr~p~.lra.s e suspeitas ; não quiz ouvü· 0 .i uiz :\~o conso.g-I·a esta dout1·ina pela lett·à, SL· . 
l l J t l t d pr-c:-;l·lcnte, porqu~ o art. 72 do codin·o do llro-

< •• ( u·ew~~ : •. ccns• 0 cs '.lj).( a :ucn ·~ e clttl;i.~ta cesso não. s_c. re_f.•.:re. i idade <lo tilJ!'to qtta.rtdo 
pelo celeh:-e (l:Jlc:;ado. o fez do .iu i :~ Juuni-
eipal s .:a iutiuw conlldentc o :t.l.e co:u panheit·o ~011.~~~u\! a ma l o rh:\.:lto d · tJue1~a. . 
do t>olo. [~:ll. t·et ;ttltu o S r. ~:1 ef<.l s:d.>i~~ LJ Ue 0 _Nao a cons:.1gra pdo_ esy~ritu, porL1uc a. mãi : 
ltachar~l Henja:n i n. pda. ma i..: vc1·..,.onhosa n:w teaJ rcpr·e:;entaçào JUI'ldica do filho m.:nor. 
subs ~ r\"i (! nci:: . fabricou na vespcr·n. da 

0 
eleição Si 0 filh o wenor é filb.o-f,mi1ias, o lJai é o seu 

e de afoga:lilho, nma justific::tção e e-xpediu r epresentanle; si é pai de familia. o s (·U tu tol.' 
, :' - o-.:: · O representa int~iramente até certa icbde. G 

cluh. flUe foi rJl'l~so no corpo d~t igreja, impc- p e a a~sv; enCla c ~p01s (e a, pei· tuton~m (;tt 
dido de votar c recolhirlo á prisão infecta de azu;tontate tutons, a ntes on depois dos 14 
ondo s:~hiu g-r::wcment9 doent ~. annos. 

((S . S. nCI.o ignorav:J. ístu, por que. poucos Não é, pois_, a idad0 do filho qtle legitima a 
mjnutos d~pois da sua chegada. sn.hia do hotel pessoa da m1i1 para dar a queixa, é o vinculo de 
em r1ue S. S. so hnspc Jou a pubr0 victima con- sangue ou o interesse oifendido da familia. 
du2iJ:~ em um::~. camn.. como acontece com a mulher casad:t, que 
~O pl'cCeilimr~nto do Sr. chofe r! <L man.~ira n'.mc:t repl'csenta o marido . 

por qu1! tratou o Sr. Tito, anim:u·a.m este a E~ta doutl.'ina está firmada na resolu~o de 
dar um jantar e u111 luile no úm d1~ conuni~-são con'i\ulta do Cons<1ih.o de Estado de 18 de l\laio 
de ~~e~tilns de Btclthazar ! "" do 1866, referendada pelo distin.cto juriscon-

::mlto NabU('O d~ Araujo. 
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Mas qu':lndo o art. 72 do codigo inhibissl) a 
mãe de dar t 1 ueix<t por seu til h o, q i.1ero não vê 
q u~ aq uelle artig" trata do direito para o exer
CIClO '.ia. acção criminal, em que a l·~gitimidade 
das peasoas quei:xusas é uma das condições ex.
cenciaes do · uizo ~ 

Mas, no inquerito policial, quando a policia 
procura simplesmente informações, que autori
dade bem intencionada pode dispensar o con-
curso a:pe~soa ma1s mLeressa a no con ecl
mento do crime e Jo delinquente 1 

(lv[ uitos apoiados.) 

Poi!'. bem, o chefe de policia dG S.: Paulo 
não consentiu que a mãi do infeliz Freitas as
sistisse ao inquerito policial e entr<:t:mto con · 
sentiu que o capitão Cot·rêa de Mello fosse ad
vogado no summario da culp:t, e se sentasse ·pe
rante clle para dirigir o inquerito. 

OZES:-

0 Sn.. DuARTE DE AzEVEDo :- Hav11ra im
parcialidade em excluir da forma .ão da cul a 
a. tesLemun n. c V1sta. que a.~s1stju ao constran
gimentn de José Custodio Pereir~ de Almeida e 
seus :filhos, qu~ levou ~ Botul'~tLt a noticb 

' as pessoas que embargaram o passo a .José Cus-
todio e s:eus filhos ? Entretanto, o capitão An
tonio Lopes !\'Ionteiro que sn.hia de todas essas 
circumstanc1as foi excluído do processo da for
mação da culpa, incluindo-se nelle individuas 
que não sabiam do facto ou que podimn depôr 
no sentido das conveniencias partidarbs. De
mais. si as victimas do deli~to foram Freitas e 
um filho de José cu~todio, tendo sido apenas . . . . . . ; , 
quando este infeliz c:1.hia quasi moribundo. não 
é evidente que a pronuncia claquelles r1ue foram 
sllvar ·,Tos0 Custodi e s lh .'-

Freitas quando esto cahiu, já se vê, portanto, · 
que se houve algum delinquente no ferimento 
de Firmino en1. Freitas que tinha morrido ; mas 
os outros que não feriram a ninguem, que 
foram exercer o direito de defesa de terceiL"os 

elo meio mais facil, unico · ue tinham á sua 
disposição. que exerceram portanto um acto 
legitimo indo em soccorro de seus compa
nheiros, como são estes homens pronunciados . . . 

O Sn.. PRUDENTE DE MoRAEs:- E' que em 
Batucatú ó crime contrariar as ordens do c~

itão Tito. 
O SR. DtJARTE DE .4ZEVEDO:- Jã vê V. Ex.. 

que o municipio de Botucatü. acha-se em cir
curnstancias e:x:cepcion~es. Alli a lei não im
pera, e os capl"ic h os dos mandões têm tal força 
gue até os magi~trJ~?s super~ores ~urvarn-se 

bailes dados por elle:; ou por seus 'amigos, e 
pedem desculpas publicas pOI" terem sahido de 
Botucatú sem havel-os vesitados. 

Senhot·es, o poder do capitão Tito é tão 
g-rande, elle merece t:'l.nto do governo e dos 
amigos do governo, que va.rios magistrados têm 
so rl o por m 1uencu1. essa pressao. 

Alguns for::.m obrigados a sahirem de lá, o 
o governo aceitou-lhes a remoção forçada, ou 
a exclusão da C:•arrcit•a. Outros cahiram no 
de;:agrado politic·o, como o Dr. Pisa e Almeida 
que teve a coragem de arear contra os assas
sinos de ... 

O Sa. Pn.UDE:'\TE DE MoRAES:- Soube ser 
magistrado. 

qne soffl'i:tm foi uma grave injustiça. ~ Qunes timentos provenientes do termo de Botucatú 
são os que o senso commum indicava como do- onde elle queria fazet· imperar a lei ... 
linqueutes? .Tosó C•:stodio c seu-: filhos vinham 
votar' foram impelidos por C:tpangas desfarça- o Sn. nL\RTDI Fn.\:'\CISCO:- Não apoiado. 
dos e armltdos quP. assim commetter:1.m o crimo O S:t. Dl.jARTl~ D~ At.En::oo:-.. • e parece 

prev:sto no art. 100 do-C'odigo pena-1-;-se-~s-:·H;:::;!~t~l~cdo~s~·~r.~B~a~r~ã~o~d~c~Gru~:.~~ja~r~!i~d~e~ix;o~u~a~p~r~e~s~i~d~cn~-:_ 
vieram em soccorro de Jo~ó Custodio; um dessos cia da provwcu pe o m · ' · 
moços é assassinado, ferindo ao morre-r o seu d:is.) 
::q;grc~s~r. Como é possi~\-ll que todos ~Ucs s ·-j:\m o s1,. A~un,\ur: FrGu1wu : -Elle o d~cl:l.t·ou 
J•ronnncwdos por trntatlV:\ de mot·te? Tent:ttiv:1. em uma co1-re,;:pondencia. 
(1e rn,.,rt') de Firmino To::rc::tc1ot·. <jtlC é ::.p é' n~lS 
fc1·iJo por Fro ! ta~, 0 ass;1.;;;;i 1:aclo. O ~R . Du.utTE oE .Az.v.n:oo: ·-Sr. preside nte. 

si o t1~ 1·mo de Dotuc:ilÚ é tul qual o tenho d~-
l-'ois as victim:.;.s da. 01uboscada são conside- ··ct·ipto, não se udw ii·e V. Ex. do que vou di r. '! I' 

f <llt\.S ~l'l ; uÍllOS;1.S '{ a-cerca do juiz wunicipal que la serve, o bacha-
O SR. ZAllrA:- Isso não ó caso novo. En iâ 

fui roccssado como mandante e man:latario ele 
morte de amigos meus. 

O Sa. DuARTE DE AzE·iiRDO: - Isso é um des
proposito. 

O Sn.. CAllNEIRO DA Co~arA:- V. Ex. prove 
isso? . 

O Sn.. ZAliU.:- Pois eu que fui processado é 
que hei de provar ·~ Isso é pergunta que se 
faça~· _ 

O Sa. I:um-rE DE AzEVEDO:- A unica pes
soa ferida de: entre os amigos ou capangas do 
capitão Tito, foi : Virmino Toreador, e o foi por 

rel Bcnj<tmim Soares ele Azcved:), creo.tnra, on 
como dizem nn. província, :::abugo do capitão 

i to Corrua o r 10 o. 
O Sn.. Pal~SIDENTB : - Lembro ao nobre 

deputado que o tempo cstà preenchido. 

O SR. DuARTE DE AzE\'EDo: -Nesse c~so, 
peço a V. Ex.. que con~ulte a camara si me con
cede urgencia de i/4 de hora, para concluir. 

(C 01t-'iHltadci, a cama·ra concede a. m·gtJncia 
pedida). 

O Sn. DUA1:TE DE AzEVEoo:-0 bacharei 
Benjamim Soares de Azevedo, juiz municipal 
de Botucatú, .. d~ve ser muito conhecido ·dos 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 31 - PÃjgina 7 de 30 

~s···----·- · Séssiio -ci1T 2H de ·Maio de-4885-

representantes da pro\·ineia de :\Hnas. :l\loron 
em Q11eluz. d"onde foi expellilo e çle onde fu
gin e111 um carro pu:t<>.do por bois. · 

O Sa.MARTOI FRANczsco:-Peço licença para 
dizer quq si o carro foi puxado por b0is, devia. 
andar muito devagar p:1ra quero tinh:l. necessi-

.,.· 
• 

O SR. DuARTE DE AzzvEno:-Pac;sou-se para 
Ma.nhuassti de on Je tamhe:!1 f?i c:s::pel~ilo. 

diz o seguinte. (Lê) 

O Sa . CANomo DE ÜLIYEIRA:-E· escripta de 
Manhussü ~ 

o SR. ·nu ..... RTE AzEvEoo:-S!m. senhor; e 
pos.so c:1mmunical-a ao nobre deputado para 
saber quen1 a •·screvel.l. (Pas:w a cm·ta ao Sr . 
Canrli.do de Oliveira, que depois de a lar ~·es
tittte.) 

D ois déstes factos o bacharel Be-n·amim 
So:tres 1e Azevelo Í•)i no:neado p!!.l"a o termo 
de Xiririca na pro~vincia. de S. Paulo. onde sof
freu pt·ocessos de respo_nsabilida.Je: e ma~:ruis-

' • J 

indign ·çiio de todos os seus juris·licionados. 
D•~pois . d;-;;;tes t!i~tissitnos prcc~dentes, é 

V. E:c., Sr. presidente, não imagina a serie 
de desatino;; qne tem pratic;tdo arluelle juiz, 
indigno da toga q 11e veste. 

O bach:.lrr:ll Benjatnim, tão lliff .. rente rlo s~u 
homonymo, h,., meredrlo cen~u;·as acerbas. ate 
pela. percepção de cu~tus indevi:las. 

No· dia ds. el ição, 'sse jniz, attenriendo a 
p1•etençii.o que tinha um credot• de justificar a 
conveuiencia da pri~ão de um seu dev ·dor, ( ue 
era e e1tor, tev A a r.orag-em de m::~nJar e:r.ecutar 
o mand •do de prisão, quando a el••i tor· se :~chan. 
à br1cca -la. urna par~ depos~tur ~elie. o seu vot~l. 

. • o 
de esbino~ ~ b anh:1do de la:;ri!llas . 

Não é turlo. 
·-·-·li1Lerp.-:;sto -õ1lg g;i;ivo da. ·de-ri isão que d;~c ·etou
a priiiã.o. foi o ngg1'U \'O prov:d<'; mas yu::tndo 
devia s"t' execnt •do o provirn ·~nto. em ve1. de 
cumpril- r) o juiz m unicL jJ:· l mandou ch:l.war o 
justificante c o convid· Hl :.1 fazer ontra justifica
ção s"bre o m ·smissimo fa. ' to, expe ünd" no~ra 
or .. em de pris:io df.l mod:) qui-! A lw~s do..: Su11tos 
recebeu a 11m tempn na c~dêa n. ordem <le sol
tura pa<sada em virtude de d··ci~ão do ju'iz de 
Jirei to e nov t orchlm tlc prisi o e-s:pedida. pelo 
juiz munic ipal. 

Sr . ··.resid ntr:, o d~'c;·eto d~ i de JanAiro d~ 
J8:)5 dech.ra qu·· OS juiM;; e pr ·sident••s uo:; . . 

"' . 
cnrrec~c i onal dos offici acs de juizo o y u~ ~'Sti 
disposto nn decr,.to das corr ições rle 2 d i!! OuLo~
bro d ! 1 ~5l. no •JUals ·~ determi na qr1e os .iuizes 
não po wm suspend r corre<~r· io nall11"nte os ot~ 
fici:iGS lo juizo por mais d~ GO dias . Pois oba
charAl Benjamin de Azeved '• po't' si o pelo seu 
sup .. lent •, homem ignorante e y11asi s ·•m impu~ 
ta!;ão, <Jssess or"dn por elle e q1le Ih'! é inteira 
mente su •mett.ido~ tem SUS{)en.:iido p:1r quatro 
ve~es con·~ecuti,·as, ~em inter :uittencias, o Ps
cnvão de orphãos <te Botu~:atu, capitão Alberto 

JuFo Ribeiro de Barros, um doe:; ~ei·ventu~rios 
de justiça ma i,; dignos da província. d~ S. Paulo. 

O SR. PRUDENTE nr: ::\Ior:.AEs:- Ap01a.do. 

O Sn. DuARTF. nE AzEnmo: - . .:~· proporção 
que se t· rruina uma. suspensão, no meswo ·lia 
ou no Jia imruediato, é novam•.mLn. su.:pensu o 
eseriVao e orp a :s, ora a pr(~ ~:s::.to ~que mos~ 

trou-se orgulh:Jso em não compare·~er ~erant~ 
o jui~. or:• p~r menos fundad:1s razões amda. O 

' dr\ orphãós de Hotucatú tem sido sospenso por 
240 dias consecutÍ\'l'lmentB. ' 

Senh ;f · s. eu p rdia ir longe na expogição dos 
factns que perturb.~m a a.dlll_inistração da ju_s
tiça na: c:rm<it'ca de Botucatu; mas t~nho llto 
ba--tante pat·a que a. camara <' o governo :1dqui
ram a convicção profunda. d·" que é preciso 
vlhar pat·:t aqu~lle lado da província de S.Paulo, 
que é um escanda.1o, é urua vergonha ... 

VDE::-tTE DE ORAES: - p 
O Sn. DuARTE DE AZEVEDo ••• no r.sta io do 

~ivilis ·•çito e de progresso a que ten.t chegado a 
{Jrovlnc1a 11ue represen o. 

(Muitos apoiados ela deputaçtio de S. 
Paulo) . 

._en nres. a .. ~sem ~a prov1n~'1a • trat1n o 
de negocias de Botucatú, relati ''smenr~ à pess~a. 
d0 c:t;ritào Tito C. de Mclln; .. voto•l por unam
mid ··de a S"guintf.! moção: A Ass •mbléa provin
cial. :-.ttenden lo a 1s fa.ctos J•fllatádns· p"l•) no ,r .~ 
tlep•1tado. pede ao go•·~rno e â poli~ L::t. as p1•ov5-
dencias neccssarias e pa~sa á ordl!m do dta. 

O Sn.. MAnTni FRANCISco: -Que compe
tr-~nci' tinha a Assewbléa provincial para fa

. - 'l 

O Sn. DuAnn DE AzEn:oo :-Oh! nilo d i !:Ça 
isto o nobre deputa1lo ! Não se pó·le ne!!ar ~~ 
.. .• .. .. "' !ll-

sump.tns de-ta ord.•llll o proce limento do corpo 
Le!.!"il:ll::tth·o pr·,wi nci :~ I. 

En vou :-ealar-rn••. pedin·1o mn.is uma. vrz ao 
·ifóvi•rti•l<! üi~· não-de;;vip- ~r-stta· --a·t"'"r<-rtÇ:i+Hi.a--co-
m:trca de Boi.Ut';-Ll ú. Allí b it. r.-.me c sede de 
justka. Sr·. pr•}:o:irt~>n te . . . 

O Srt. Pn.uoK::-;n :: DE :\1uR.:. m; :- H:t mui t.os 
an li OS, Í t1 relízmt!Il t9. 

0 ~R DUARTE DE AzEnmo •. :lJJj a admi.
IIÍ:'tnHiÜfl da j•l~tiça é um ••sc·anr~o . é a r on
t<>tle •i um lpnnem.e., c•apricho dr• um mandão. 
A jll .- tiça, Sr . pre:-:ilen te. t•·m ,-~~~~~~) IJ"i ~cir~al 
prec·eito. ~egunrlo a fórm<J dass11~a do d1re1to 
civil . o ho ·•cstP vi1,crc, istll é. o 1·espeito :l. di
gnid;trle, ú pe·sona: idade h11mana . N u hn, . ~ . . . . 

,j 10 J I t ~ tJ" . , ..: 

!!n Venl•l innral isndo do q tH' o da e'\ttc ta ad uti
ni~Lnlçàu da ju:;tka . (Jlv.itu bem , mttito bem.) 

O Sn. MARTDI Fru~c sco: - (Pela o1·rle';'. 
Peç·, ã Ca.m··l.''a q ne me conceda um quarto de 
hora p:1r~~ negocio urgente. re~nti vo ào mesmo 
a.~>sumpto, qu~ ac ,ba. de ser di,_:·~utido. 

ALGUNs Sns. DEPUT.lDOS:- Para amanhã. 
OuTROs Sas. DEPUT.A.nos:- Par.a. hoje, não. 

O SR. M ARTnr FRANcrsco:- Seria melhor 
agora, porque j:.\ eetava encarreirad~ <!." dis-
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pedida p ·lo Sr. Martiw Fz·ancisco .. 
O Sa. PRESIDENTE:- Tem a palavra o nobre 

deputado. · 

COIOO uma cidade con iemnad·.~ por todos que 
têm opinião do que é moralidade, c onde qna.si 
qua se não encontram cx~e:1ções ao !Jrin~ipio 
do d~~conhe<~lmen~o .la lei. Sr. presideute. o 
nob1•e d<>putado nã1 foi simpleswent"! st3vero. 
foi sob~ranaruente iuju .. to para. a povoação de 
Botocatú. onde elle ,~onta numerosos e dis
tinctos aul!gos e onde o partirlo liberal à c•t~t.a. 
d•• uma luta Je t•~dos os dias, de ~odas as horas, 

prelio elHitor·al, não jâ nos dias de victoria, 
mas no<> dias de de.:graça., todos Bl-Ses elementos 
que ~e t~m cungTegado contra seu di.stincto 
c c e. 

Tito Corrêa de Mollo. que o nobre dr!pu
tndo\•eiu aqui pintar como um erJt~ a parte, 
como uma dessas con!!epçõea monstruosas, 
parto ria. imag1 nuçüo escaldada dos d1·amaturgo:3 

-mode!!nos,_asseg:_u_r_o_~ casa que é um homem •·s
timavel, essencialmente serv1çal, mu1to m e -
li:;ente. · 

O Sa . Ou.\RTE DE AzEv-Eoo:-Pergunte ao Sr. 
Barão de :;ouza Q11eíroz quem eilc ó . 

O Sa. MARTI!\r FIUNC sco:-Vê o nobre de
putado que os apal'te,; não se po··lem· deixar do 
da.r, e eu, em vez de me magoar com os do 
nobre deputado~ pelo contt·arin os solicito. 

E' possivel qu"l no partido liheral,(·omo acnn
tece no partido do nobre deputado, em muitus 
pon os se apresen em 1ssH eac1as. ' eu Dal> 
contesto o facto da : dissidencia liberal que 
ex.iste em Botucatü, que foi até_ ao ponto de 
soldar-s~ com o grupo republicano ujos in
tere"ses aliàs muito lHgitimam(>nt~ repr~~P.nta 
o nobre di·putado que acabou de e~t.-•rnar o 
meu d atincto colle.!;a. pelo 5° districto, e com 
um grupo de con-..ervadores. 

Ma.-. ifltO me·:tno d(lmon-:tr.t a intelligencia. 
a influencia. do Sr. Tito Cor'l'êa de MelLo. E' 
elle que luta e luta victoriOSiltnCnLe, como hei 
de ~9:-trar corp. esse ~rupo congregado ... 

5° rlistricto de :::; . Paulo. 
Tito C(Jnêa de Mello. a.c~>lto pela grande 

maioria do partido liber~l como ~eu chefe no 
municipio de Botuc tú e seus circnmvisinho~. 
cumpre o ~PU dever LfUando pugna p·~las suas 
idéas e pro ·ura q_ue estas saiam trmmphantes 
das urnas. 

O Sa. DuARTE DE AzEV'EDo:-Não ha duvida, 
_mas deve fazel-o pot· outros m'lios. 

, . 
em que·tões poltticaa, V. E:t. é tãl> suspeito 
como outro qualquer P';litico. 

·Por consequencia, precisa acompanh-rr as . 
s•1as assevera~õe;; cOnl documentos. Estimo 
muito o Dr. Souza Queiror. e sou SBU allligo ; 
mas..--ain.da_mesm.o_q_u_e elle affirma.ss~ o que 
V. E~.diz, eu Itão sou obrigado a jurar em suas 
p3lavras porque a srd~ pi"inc ·paL da. inth1encia. 
do Sr. Souza. Qu~ir·oz é o 7 ' distri ~t,, e não o 5o 
1o qual eu entendo mais do que V. Ex .• do que 
.., Sr. Souza Queiroz e d0 qua!<i todos os 
politicos da província. (:lpa1·tP.s. ) Tanto o Sr. 
Souza Queiroz não se pron·mcia dl?sse modo 
radic 1 cont!"'.l o Sr. Tito, que lá estão as auto
ri lades de Botaca tti de perfeita harmonia cc•m 
elle. 

s pnme1ros :te os n.presen a os pe o no re 
deputado pelo 5° districr.o foram os que :oe re
fe.rcm ao assa&sin:tto do Dr. Rocha e à expul<:ão 
do juiz de direito de Botucatú e S" U promotor. 

Começo por declarar á Camara que estas ar
g"lliÇÕ'\S são dq cinco annos atraz. A resp••ito do 
p1·o·~e!'SO de Rocha. deu-se o seguinte: E' ver
dade que imputa.ram a Tito Corrêa de Mello 
cumplicidade no acto, por haver, dizia-se en
tão, auxilia'Jo Rocha. e lhe fol'necido o instru
m~nto com qu l foi praticado o assassinato. 

. Es~s ~r~ui9qes, porê$, passar,lm pelos trami-
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tas de todos o~ tribuna.es, e. afinal, neste pro
eesso nem ao meno'> Tito foi pronunciado. Por 
consequcmcia é uma que~tão julg tda. Foi prJ
nunciado o man:lante. nm homem poderoso, 
pertencentr~ a. uma das famílias mais importan-. 
tes d:l. rovinci:l. de S. Paulo. Não se_ pôde, 
porém, a.cre.:iita.r que h ou I' esse sunu ação e um 
mn.nd 1ntc, porque este, que terid. sido accusado 
injus~amente~ era de fo1·ça a defende,·-se, ~ra 

, 
em conta de abastado, defrmdeu-s~ quanto 
pôde~ mas foi condemna lo a galés perpetuas. 
L:i •'stá na casa. dr! correccão de S. Pa.ulo, b.a. 
mui tos n.nnos, sofft·endo a pena. 

Foi condemnado o mandat~>rio, Antonio Pe
dro, a quem S. Es:. se referiu. e esto man
dab.rio que S. Ex. disse que foi sempre pro
tegido pot· Tito, foi á. barra do tribunal ac
cusado por um filho de_ Tito que até cabalou 

. ' -~ 

Tito Corrêa d" Mello era cumplice neste as-
sassinato ! Tito Corrêa d•3 l\lello não tinha 

ta alo-uma com o Dr. Roch~'- Tito era tão 
estranho a ~~;:te delicto, que Rocha logo que 
foi ferido~ não havendo me:l.ico, o mandou 
chamar p:;-ra o c~:-::tr, e ellc a isso se prestou 
com o mat o , 
Tito retirou-s::l e o medieo não impugnou o rra
tamento que rstava sendo feito ao doente. Si 
Tito qnizesse dar cabo de Rocha bastava com
metter um erro de medicina ; mas o que é 
verdade é que em •1uanto o doente e..:teve em 
poder de Tito foi vivendo e quando chegou o 
medi ·o, morreu 

Não accuso o medico por falta de cuidado, foi 
uma circ!lmstancia occasional ; mas o que c 

sobt·e e~tes factos. 
Como, porem. Tito é um homem de lucta, c 

eu sou o pt·imeiro a confess~l-o. · pot·que eu 
gosto maí::; dar1uelies que. quando loutrin:lm o 

po,·o, a ·- ·o • · · · 
frl?nte, do que daquelle;; que proeu!"am sempre 
a rectaguarda como log-ar de melhor abrigo ; 
como, porém. r.~piro, clle ó um homem de lu
cta, é ac.cus:~do d i :u·iament~. 0 S"ri tal vez ain
da ac<m:.;ado pelo peccado oríginal r1ue nã:o 
corruu pJr sua conta. -

O Sn. Du.:U'l.TE DE AzEvEDO:- E' o 11ni!~O 
mandão que temos na provincia de S. Paulo. 

O SR. 1huTt:.r FJlA~ctsco:-Eu creio quo 
temos outt·os em outt·as p<wtes: c si istu ó ser 

o ... o o -

faz concessões ao - allversarios no c~t~po da lu
ctr: eleitoral é mandão. enti"io confesso que Tito 
o e. E' um homem d .: lucta., e creio que conti
nua:rà. a sel-o, e não serão as caricias nem as 
blandícias que o hão de fazer mu.ia.r de idéa.~. 
V~m?s ao segundo facto. expulsiio ~~o j ,ôz 

de dt_rel_to e do promotot· . Fora?l contar ao juiz 
de ~1rello e s.o promotor c1uc Ttto os qu~ría. cx
pelhr do Jog-ar Elles atemorisaram-.;,;e e reti
ra.ratn-1"0; ma.s. maistarde, elle::> mesmos de
c.Ia:·:ua.m. pela. impr~t'lsa d:.~. provínc ia que lhes 
t1nnam 1do contar 1sso, mas que n :"io tinh.:tm 

recebido in.tima~ão alguma pessoa.i de Tito ou 
de pat'ClHO SOU. . - . 

Ora, quando nr.stas povoações centraes EC; 

encontra um individuo achacado da fraqueza 
do medo. ordinariamente, como não ha muito 
que fazer. os inJividuos pouco atarefa.:los se 
occu pa.m eru t'>trl tu r oatos: e quem acre lta 
nos bo:1tos faz !!lal. Podia-se applicar a. este 
c:tsO o dito da o~er.cta: (< T_ot't n~ ce sont des 

ditfl.do nestas histc)J'ia~, h~ muito tempo que 
estaria mc,rto. Durant~ 15 dias, recebi cartas 
anonymas, em que se me dizia que, si eu não 
larg;~ssc o minist\wio antes do fim do rnez, 
mo1·ria por força, mas eu não me deixei im
pressignar por isto. 

o· SR. C.U!POS SALLES:- E' por causa dessa 
incredulidade que muita gente tem sido assas
sinada r•m Botucatü. 

O SR. MAn:rm FRAxcrsco:- V. Ex. sabe que 
Botucatú estú a t:·es dias de S. Paulo, e é facil 
a viagem. A respeito desse supposto covarde 
çaso, como se quer p1n ar o ucatu. eu crew 
que faço mais justiça a essa povoação notavel 
d~ millha. pro'?'~ncia, .acreditando que ha mui~o 

- a . 
em Botucatti, factos que se dão em muitos ou
tros logarP.s da nossa provinci.a. Quando lá 
chegar a estrada de ferro que se projecta. 
quando o telegrapho clectrico là chegar, por
que o nobre deputado sabe que no 5{) districto 
não ha nem uma legua de estrada de ferro nem 
uma. braça de telegr-apho· electrico; quanlo 
estes grandes melhoramentos lã. chegarem, as 
influencias locaes _hão de, de !acto, ir. perdendo 

, ' 
djstribuir o set'l poder por muitos outros. 

Portanto. o que é exacto é isto. A respeito do 
rimeiro facto odcrn contestar-tU c ue o c s 

p~>ssou em julgado nos tribunaes ·~ Si Lêm meio 
dG descobrir novos criminosos. f:1çam novo 
processo. voltem nos tribunae.~ e mostrem que 
alúm dcs rP.us descobertos ha outros. 

• r • :'\TP;:- Lembro ao nobre r1.:pu-
tado que esti esgotado o tempo da urgrmcta. 

O SR. MArt1'DI Fr.A~crsco:- Eu pe('o :i C<l.
mara que me conceda. mais um quarto de 
hora. 

O Sn. PaESIDE~TE:- Si V. Ex. podesse adiar 
o seu podido p!l.ra amanhã. 

O SR. 1\l.mTDI FrtANctsco:- Não posso in
terrompr~r o meu discurso; trato de factos se
g-uidos. 

O juiz municipal e o promotor fora!n avisa.-
.o:: ' l que Lam ser- o:s:p P. 1 os. e1xaram-se 
impt·essionar pelo boato e sahiram ambos da 
cidade, d ·'Clarttndo pela impre nsa, posterior, 
mente, que não haviam recebido intimação al
guma de Tito n'3m de parente seu. 

Não discuto os actos do actttal juiz munidpal 
de Botucatú, porque não tenho conhecimento 
dos factos nern con hecimento intimo do indi
viduo; o abstenho-me, nãJ o accus.; nem o con
demno. _ 

O Sn. . Pn.un1-:~-rE DE MoR.-\Es:- V. Ex.. nã1 
devo incl!mbir··sc dess:t defesa. 
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O Sn.. MARii:\I Fn.ANCrsco:- Quanto á reti
rada desse juiz de Queluz, em um carro de 
bois. não Vf!io que tenha a intenção e a gra
vidade que lhe q ue~cm dar. 

~··g n·lo a m~tn.phora moderna, a junta de 
bo1s demonstra a imrnobilidade. e não é possivel' 

ue uem tza ~ ~>' 

ter a pre~sc: de quem quer fugh·. 

UM SR. DEPUTADO:- E' que S:J.hiu ás escon-
ili~s · 

O SR. PREsrnENTE:-Si V. Ex:. não pàJe 
concluir já, é necessa.rio prorogar a hora. 

O Sn. MARTili Fn.Axcrsco:- São duas pa
lavra;;; ~o; é mf'lhor te:·minar. 

Quanto <'O inq uerito f\\ i to pelo chefe de po
l"cia. e ao proc•:s~o em que pronunciou seis 
1 bel'aes e sete conservadores, isto só póde 
significar a inteira isenção ae espírito dt::ss~ 
magi"tr >do. (.:lpoiarlos). . 

, • 1 no es-
ct·ut1nio. não tinham int'~rcsse em pertnrbal-a. 
no ;.?gun~o. 

reito ctti p1'1Jdest ? a quem aproveita.'? (Apw·
te.~.) 

N:in attribuo a. intcnçiío de comm,..tterem o 
crt me o ass~sstnat~t aoc; amigos o no re e
putaclo. mas podi ·m ter· ZJ intenç:io ,!e assustar 
alguns eleilo1'es Jlara qne não votassem. 

Nes~e como em outros lagares. quasi todos 
nndt~m armado;:; ; encontr:,r:1m~se O:' grupos, 
tr~:W<lram luct<~ e dahi funestos resultados. 

O SR. PnunENTE DE MoRAE'>:- Em Botocntú 
é muito-natural. 

O S~:t. DuAnTE DE .Az~vEDo :- O que está 

o .. , 

· o ::, q q" m 
affirma prova, e~- Ex. nos f.-..z uma narração 
ult1·a-dramatica dos surpostos factos, mas não 
nos exhibiu a prova delles. 

Tenho terminado • (1\Iu.ito bem: , muito 
bem.) 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇ::\o DO PARECER N. 115 A -1885 UELATlVO 
A ELEIÇAO DO...,' DISTRICTO DO PAU1 

O Sr. Adriano PilnenteJ (pela 
orrlem :- Sr. re i lent~ m i • 
tentes e da praxe estabeleciãa. me parece que 

V. Ex. deve submetter á votação, em primeiro 
lo!.tar, as questões particulares eon.;tanta;; das 

Ít e· c :;o o vo . s parar o. 
para, si for •m app~ovaoias estas conciusõf's~ter 
Jogar a votação da enicnda que tive a honi•a de 
apresentar. (Apoiados.) 

0 SR. PRESIDENTE:- 0 que O n.obre deputa
do p!'opõe_ é justamente o que eu iâ fazer. 

Procede-se á votação ~ymbolica da {a. con
clusão do voto em sep:1rado que diz assim: 

La. _Que seja; anuulla~a a el"i.ção de Vizeu 

n:·•o é nota.\'el que em Botncatú só os liber:1e~ 
sej:~.m ct·iminnsos, e que o partido iiberal, que 
á numeroso, fosse escolhe1• p:l.ra seu cltefH um 
homem condeamado pela opiniüo publica. O Sa. PnEsiOENTE.obser\'a que, tendo já sido 

j(~}t;1p~a:Ur"1.T<'V'c~~· .~)~=--=---:-~-::-::--:--=---::-:--~fe~i~t!a1a~v~o~t~a~ç~ão~s~J_y~m~b~ulica, não J:!Óde mais ter lo-
O capitiio Tito Corrêa dP- Mello é uma inte- gar a nomtna . 

li gene ia notavel com applienç:io a di verso,.; 0 Sr. Mac-Do~ell (pela ordem) 
r;~mos. E' phl:!l'!"rna.ceutrco muito di~tinctn, cu· acredita l[Ue decisão do Sr. presidente é per-
rio-o ··m m"dicin:~, curioso em wlvocaci:t. feitamente regimental. 

E-ct'e\·e s1 ·us a.rti!!os para jornaes mui to re-
guh1.rawnte ; mas argu tdo p:1r do:ts bachareis O SR. PRF.SIDENTE :-Estimo muito que o no-
f,lrmu.dos: em d;r..::ito, não soube b.üer-s~ com bre deputado o reconhrça. 
elle.:;. O SR. 1hc-DowELt, continuando, diz que, 

Isto aconle :!e com Qualquer. entretanto, o precedente ha poucos dias havido 
Si o nobre deputndo manrlar õs seus L"oneis na casa com relação. · · 

.e Piedades homens aliá.;; im ortantes no ar- O SR. CAND!DO .Dlll OLI"VEtRA :-Isto foi com 
tiio consr!rva.dot· do 5o di::tricto pnrá discutirem outro preJidente . ( h! oh !) 
coromigo. nào se sahirão bem. (l?.i:so. Apm·tes.) o SR. ZA:.O.IA :-Cvm um pr-esidente. que era 

Não po<:S'I dizer que o cfl:1itão Ttto discntiss~ muito bom para os senhores. (Out 1·os a1Jartes 
victori<•Samen: e corn a.•1uelles b tchare1s ; mas e sus.~ttn·o.) 
fel-r) com grande vant:~~em na iwp1·ensa. ; de- o S;t. l\hc-DowELL não vai insistir. Apenas 
fendeu-se -e rebateu todas as a.rguiç-ões que lhe qu"r dizP-r q ne o pr~cedent" d:.do aqui na ca,:a, 
foram feibs. com relação i eleição do 211 di,tricto do Rio 

O SR. PnuoEXTE DE :\IoruEs:- Os c··lrreli- G1·ande do Norte •J que met·eceu o applausode 
gionariúS de V. Ex. al>andonara:n a defes~ na toda a b:mcada :liberal, é contrario ao que 
~ssembléa. prodncial. . iJ,caba de appl !Ulir a mesma bancada.. (AJJOia

Y. L- 12 
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deputados 1 Tenham a paciencia de ouvir o ora
dor e hão de ver como elle é cordato em as· 
sumptos-desta ordem. · 

Começou dizendo ao honrado presidente que a 
Slla decisão havia sido pel'feitarnente regimen
tal; desejava, porém, 6 deseja que S. E:s:. se 
mantenha. nesta cadeira sempre coherente em 
emergencbs semelhantes, para. que a. c~tlll:l.l'a 
não testemunhe factos,como aquelle a que acaba. 
de alludir. .4. oiados da bancada conserva-
do~·a.) 

O SR. ZAl\!A: -Sim, S. Ex. ha. de ter cohe
rcmcia. comsio-o mesmo, e não com o Sr . .Moreira 

e arros. 

O Sa. MAc-DowELL entende que aquella enti
dade não se intert·om c, a uclla entidade é 
sempre a eon ança. da maiorta a Ca.mara, 
cujasolidarieda.de rosponle pelo acerto de suas 
decisões. (:lpoiados.) • · 

O Sn. JosÉ :MAIUAN:'\0 d:i um aparte. 

o Sn.. 1-IAc-DowELL pede ao honrado depu
tado, que o interrompe. que ouça o resto, po1·quc 
tem de concordar com o orador. P~ra que essa 
soífreguidão? . 

E' perfeitamente regimental, e, d') accôrdo . :"' . -· .. 
- , 

com a vot::u;ão dà casa. requ~r Yotaç.ão nomin:ll, 
não só para a segunda, comn paJ·o. a terceil·a 
conclilsâ:o do voto em se arado_ 

O Sn.. JosÉ 1\l.'>.ItL\NNO E O!JTII.Os SEN!IOREs:
Contcntissizuos. 

O Sn.. Aa,\U.JO GóEs JuNron., obLen.lo a pab
vr<l pela ordem, pe e que se e m orme 
quantos deputados comp:u·ecer-am hoje à sessão. 

O Sn.. 1° SECRETARIO infmna que i07. 

ô Dias Carneiro. 
7 .José Pomp:•u. 
8 Ahraro Caminha. 
9 Ratisbona. 

10 Ca1·neiro d!l. Cunha. 
11 Henriques. 

:30 Accioli Franco. 
3L Costa Pereira. 
32 "' 

' . 

3:~ Castrioto. 
34 Francisco Belis~rio. 
:35 Coelho de Almeida. 
3G Bezamat. 
3i Alfredo Chaves. 
38 Lac·~I·da. \Vei"neck. 
3·.1 Andraa~ Figueira. 
40 Cunha Leitão. 
41 Diogo de V ~sconcellos. 
4~ Ch:1 o-as • 
· ~ Ribei1·o Ja Luz. 
44: Barros Cobra. 
45 Soares. 

N<!O: (Alguns Sts. deptaados l"Cclamam. contra 
o ?'esultado da votação.) i Satyro Dias. 

2 Adriano Pimentel. 
Posto a votos o requerim·.·nto do Sr. ?-.Iac* 3 Demet1·ioBezerra. 

Dowell é approvado. 4 Altueida Oliveira. 
Procede-se á votação notuinal da. seguinte 5 Costs. Rodrigue;. 

conclusão do voto em separado : ô Vianna Vn.z. 
Castello Branco. 2.~~. Que scj-1 annullada a de Quatipurú, po" Mizud Castt·o. 

não estar authcnticada a · · ~ 

!e, grosseiramen t.e emon·lada. e ser arguida de i O Mot-~ira B ru.~dão. t. 
1a~sa, como uuanuuem~nte entendeu :1 jttnta 11 D t G · 
apuradora. an as o~s. 

12 Jos~ .Marh-..nno. 
Feitfl a c:uun .. da. respon ~cru: 13 .Joaquim Tavares. 

t4 Segismun·io Gonçalves, 
1.5 Antonio do Siquei,·a. 
1() Ribeil'o de Menezes. 

Sim: 
i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dow.·ll. 
4 Silva. Maia. 
5 Gomes de Castro. 

17 Prisco Pa:-aizo. 
18 Fr:mcisco S0dré. 
19 Ildefonso de Araujo. 
20 Carneiro da Rocha, 
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21 João Dantas Filho. 
22 Cesar Zam!l.. 
23 Juv~>ncio Alves. 
24 Leopoldo Cunha. 
25 Valdctaro. 

_ 26 B ;zer·ra de Menezes. 

31 V ::1lludares. 
32 Mares Guia. 
::33 Aflbnso Celso Junior. 
34 Martim Francisco. 
33 Padua Fleury. 
36 BulhõNf. 
37 Alves de Arau;o. 
38 Schutel. 
39 Silva .Mafra. 
40 Sal ado. 
41 Itaq~i. 
42 Maciel. 
43 Diana. 

43 João Pcnido. 
43 Aristides Spinola. 

J 1 

vadn. por 52 votos contr<l. 46. 

O Sr. Carlo~ Peixo-to (pela or
dcm):-Pedi a palavra para l!on;;igD:lr o facto 
contt·a o qu:tl nós reclama.rno.;; ha pouco. Nós 
tinhamos dito que a rncsa havia-~e enganado 
na contagem dos votos. 

O Sn.. Z.\1\IA:-Não tinham razão. 

O Sn. CArti.OS PErxoto:-0 resultado :J.'"'Ora 
mo~;trou que effectivament•3 houvera engano, 
pois, acabam- de vota1· 98 c não 101 como o 
nobre i 0 se;retal'io annunciou p:Jr occasiüo da-- .. . ' . 

.: , . ' .L 

deputado Je tão pouco ci·itc1·io q uc,doran! e uma 
votação, se ratire, o assegnt·o que ncuhuu1 se 
retii'Ot<. (.·1poiad os.) 

Vota~;.ão ela seguinte conclusão do voto em 
--se.parado · 

3. a que seja annulbda a elci~ão de Ou1·em 
por ser fats~'l. a ac ta d·L meswa e sua tran
scripçüo. 

Feita a chamada responderam 

Siu~: 

1 Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dow('ll. 
4 Silva Maia. 
r:: ~ 

G DiM Carneiro. 
i Ratisbona. 
8 José Pompeu. 
9 Ah·aro Cnminba . 

iO Carnairo da. Cunha. 
lf Henriques. 
12 C1·uz Gou,•õa. 
1:3 PortrJlla. 
1(1, Corrêa de Araujo. 
15 Gaspar Drummoud. 
16 Al~oforado J urtior. 

i7 A. de Siqueira. 
18 Bento Ramos. 
1~ Gonçal1·es ForNira. 
20 Henrique Marques. 
21 Bern1.rdo de Mendonça Sobrinho. 
2 ~ Barão de Ana dia. 

ourenço de Albuquerque. 
24 Sinimbú Junior. 
25 Leandro Maciel. 

-
27 CoelÍ1.o e Campos. 
28 Barão do Guaby. 
29 Araujo Pinho. 
:-.;ü Araujo Góes Junior. 
31 Accioli Franco. 
32 Costa Pereir;t. 
a:3 Fernandes de Oliveira. 
34 Cac:;trioto. 
35 Francisca Belisario. . c . 

44 Ribeiro da Luz. 
45 Barros Cobra. 
46 Soares. 
4i Carlos Peixoto. 
48 Antonio Prado. 
49 Rodriguett Alves. 
50 Rodl'igo Silva.. 
51. Duarte de Azevedo. 
52 Prudente de Moraes. 
53 Eufrnsio Correia. 

Ndo: 

.l 

3 Demetrio Bezerra. 
•1 Almeida Oliveit·a . 
5 Cost1. Rodrigues. 
6 Vianna Vaz. 
7 Castello Branco. 

1\l-i-g-ael C·)stro __ _ 
0 B ·~zamt Cavalcanti . 

iO Moreira B1·andão. 
i :l...Dan t:ts Góes. 
12Josó Ma1·ianno. 
13 Joaquim T<wares. 
14 Sigi;;;mundo Gont;a lves. 
15 Ribeiro de Mcn:)zes . 
16 Aris tides Spinola. 
17 Prisco Paraizo. 
18 Francisco Sodrà. 

20 Cn rnei ro da Rocha . 
21 JoãoD:mtas .Junior. 
22 Cesar Zama. 
2:3 .Tuveneio Ah·es. 
24 Lnpolào Cunha.. 
25 Valdr~taro. 
26 F rança Carvalho. 
27 Candido àe Oliveira. 
28 Mascarenhas. 
29 Valladares. 
30 Joã~ Penido. 

Di 
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3l Carlos .:\fionso. 
32 Mares G11ia. 
33 Affonso Cels1 .T unior. 
34 1\lartim Francisco. 
35 Padua Fleury. 

1 honr:1do deputado estaü no seu direito d~ f..tzer· 
1 a-1uella dccl:trn<;ão, a casa ... 

37 Alves de Araujo. 
38 Schut,_.l. 
:39 Silva. l\hfra. 

a ga o. 
41 Itaqui. 
42 Maciel. 
43 Diana. 
44 Joaquim Pcdr·o. 

A 3a conclusão do voto em s0po.raào é appro
"ada por 53 votos contra. 45. 

coHse;·-vadorcrs} .•. 

U:-.r Sn.. DEPUTADO :-Está üiscutindo o pa-

VozEs:- Não é discussão. 

O Su.. AnRIAxo Pm1~xn:L .•• como ainna dd:
se uma perfeita in\·er:;ão na orcl~m da votação : 
o candiJato m•;nos votado pa sa a ter· mn.ioria .•. 

U)r Sn. DEPUT.\DO:-.:\ Camara é quem hn. de 
deciJir. :c ---

Ou mo Sn.. DEPU1'A.DO:-Istonão é questão de 

O Sn.. Pn.t:sroE:"Te:- A qucst?lo c pu~·am"nte 
cle ordo:n ; '·' nol1rc r\opul:\uQ pret"ndc regular 
a 

O Sa. AuRL\.:\0 Pmr:::-;TEt.:- Estou iío m~u 
pleno dir··iLo; sejam roler·~nLP.;; 0-:J meits nobres 
collegas_ d ~ b.mca la con~c t'\-:Hiora. 

O Sn .. Tosg 1\IA-uA;.;:-;o:-E d·•m:1is õl1obre de
·putado e11tá danJo nm t·scl:trecimento :\ Cam·1ra. 

O Src Pr,E;roe:.:n·::- Est:'t perfeitamente na 
ordem. 

O Sn. Jo .. ~r: ~~L\HL\:\:\0:- Sej:lm lolerant~: 
matem, mas deixe:n fallar. (0!W·o~ opa1·tes.) 

O Sn.. AnmANO P,:~rE:\TEr.. cont~nua.ndo in
sist<? em qur~ o candtdato menos votado, em 
\'Ísta .da. annnllaçflo ácssas duas el.~ições, pa"s~ 
a ter 450 roto~, c a maillria abs 1lu t<t ó de 455. 
Dà-se, por cons '!q uencia.,pcrfeitamenle ~ hypo
these do urt. 20 da lei eletwral. A oiad 
~uio apoindos.) 

Neste caso pede no Sr. prCisid::.nte cfue sujeit~ 
:i votaç~o a sua emenda, para a qual pele 
tambero votação nominal. · 

O ~h·. 1\:Iilc-Do"'\.vell {pel(~ oJ·dem) 
lembra 1l Camara. o modo ror tlue se pronuncio1.1 
em relação :-~ o procedituento da m sa; sentindo 
agora ter do di:5cordar do Sr. 1·resi l13nte, por 
entender qu~ o bomado d<~putada pelo i'' dis~ 
trict(J .•ló .Amazonas n:1o se ma. 't tev·e na. ordom. 
C:1mo: põrém; ó Si'. prc~idént'o Ettôntlbú ~úiJ ô 

O Sn.. f>rtESrDENTE :-S.?m duvid:1. 

O Stt. ~L\c-DowEI;_L • :. dirà, pela mesrois-

O SR. 1\I.o\.c-DowELL diz qu~ fica, portanto, 
eleito o Dr. BezArr·a por· 20 v11tos de maioria 
abs••luta. tendo :38 vntns sobre seu com etidor. 

Esta é a infor·mação que o oradur dà D. casa, 
com o conh"ciroento das ele-ições e na qualidade 

l 

o...;R. •A~DIDO DE LWEHI.A :- sto e que G 
um sophi:Sma, que està al.uixo do seu talento. 

O Sn.. l\V .. c-DowELL :-Ora, e~tá. abaixo do 
seu talento! O aparte está abai::.:o do talento de 
V. Ex . São lagares communs que nada dizem. 
(Apa;·tes.) 

Continuando, diz o ot•.1dor que não tem inte
resse em protell:ti.' a discu,siio. 

A Camara, como sempre soe fazer, ha de 
decidir COm )Cffcit e. k ··w • I sa 
com toda a inLie!Jendtmt.:ia c isen~·ão; para que 
t'3:t.er inju~t'iça à Camara? 

Tem o d~'''~r de d 1r estas ox ·,lica ões, or ue 
foi rel •Lor do Yoto ~c:):lr do, P';rque exatu1non 
os pa.pci.:, e as suas infurmaçõJs não sl10 tlc 
oiLint, como as '-iue acal.Ja de d<i.t' o hom·ado Lle
P· t:tdo IJelo Amawnas. 
-·H-Er:.tencliftjli7Jo-St. pr 1'1!1ident'3 nia pód,~, !lll- __ _ 
furma dr) regimento. Sll.Hta.1· á votação uma 
em11n la p1·cj , di,~arl ••, por· in, a i'lla. cundiç:t•J não 
s':\ r ·ali~nu .~oru. l'cfcrcn .. ~ iu á primeira couclu~:1o 
.:o "·uto separado. 

Al6m dísso tr.tta-se de dous cnndidMo~ que 
não ti\·eram diploma; c o :trt. 2U da l~"~i refere
se ao cast) ela. cxclusiu du candiriato diplomnclo. 

(C ;·u;;am-sc divcJ·sos rt[J(J;·tcs). 

A lei é exprcss::t c t~>rminantc; não . admitlc 
'ophisn:a de O~.lem alguma. v1pai·tes:) A Ca-. . . -
puLados liplomadu:>, (a . al·te~) e o mais votado 
é pr ·· cisam~ntc aquelle que, sem ~m~argo das 
votações prot:edentes, ficfl. com ma10na. 

A1nrla h:L noucos dias a Cam.:-~ra, com rcfe,·en
cia o.o 3o distril'to de Pernambuco sem ern
bar,!.!·o da annullat;ão dt~ pa.rochia de Itaroarúa, 
votou aqui •.• 

O Sr ... ULIS 'E~ VL\N~A:-Não fui uma infr.:Lc-
çli.o positi v:t da lei tolr:iloral'? -

O Sn. 1\IAc-DowELL:-Niio foi infracçno, a 
Cam::tr:t ~tlttiu muíti~inr.:r bem, 
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Portanto, Sr. p1·esident~. não pód~ su!.>rnetter I meu voto não e:::tá pl'•?eo a nenhuma destas 
á votação, no~ termo::; do reqimento, a emenda duas opiniões. Pouc:> im porta ao rn .. u mo !o de 
que e~tà pr .. ,judicada. votar que a. verdade se ach·~ do lado do honra. lo 

Está. certo de que a Ca.ronra Yotará como en- deputado pelo Pará. ou . do lado do nobre e::t
tend.~r; será. apen··s questão d ~ dem~·ra; é, min:stt·o da g-u"rr:.~.. Tendo eu vot.ado contra a 
porem, de grande jmpl.rlancia q·te se observe nullidade das el, ições de Vi--eu e de Guati irü, 

· e vo an o agora pe a nu 1 a e a e Ourem, 

O Sr. Ca..n.clido de Oliveira 
nota que o parecer da commissão diz o se
guinte (lê) : 

c Dr. FP.lippe Lima 457 votos, Dr. Antonio 
Bezerra 452: · 

A Ca.mara. annnllou as seu-uinte::: eleições : a 
à~ 0 .Irem, e~ que figur<LV:lm :39 VOtO.S àa~JOS M 

qu~~ ha. 7 votos, 5 dados a. um G 2 a outro can
d.dato. Conseguintemente, dednzinlo-se este8 
votos, a. maior votação pa.ssa para o ue era 
untes menoa vota.Jo. poiar os e 
apart~s.) 

A razão que a commissão deu para annullar 
a elei;:ão é a fabifir;açào d 

Si a Carnara tivesse procedido, corun fez co!l:l 
relaçã-, ao 6o districtu do Cearà. 12 districr.o do 
Rio d·, Jan"~ : ro e outros, poderia perf~i:.ament13 
consitiera1· como mais votado o Dr. Bezerra, e 
da.r-llte ing-resso. · 

A Camara. porém, annullou a eleiçãc1 de 
Ou r m, ou, ante~. fez desapp tr··cer esses JO vo" 
tos, o esta. d~tl.ucçi'ío faz perder a. maioria 
áqu<>lle c:Lndi :ato. (Ap·Jiod.os e apartes.) 

•. • - · • . {)> 

O Sr. Antonio de Sictuc1rn .. : 
-Sr. presidente. :~ invocação do art. 2·1 da 
nova refot·ma olcitol'al para. re;er o cuso que se 
discllt~ foi qU 'l me obrigou a perlir a palavra. 

Entendo que. na vel'dade. o at·t. 20 t\ urna 
da<~. ga.rantia~ mais effic~zes d'l. oov~ reform,t 

' ' .. 
explicação seguinte: votei contra a nullida.dc~ 
da. eleição te Vis:•u ; coruo esta votaçã;, foi sym
bolica, ou o declaro p•Jr,,ue muiio-s não terão 
delh conhecimento. E--taya. a meu lalo o meu 
distincto am go, o honrado Sr. Lourenço de 
A1buquerquo, que votou , m ~entido CI)Dtr:J.~io. 
Votei contra a eleição Je Gutttipirú. Esta vota
ção foi nomin :1 e alia. Mnsta da acta. Ago•a. 
Vt>lei pela.nullidade da 1•leição de Ourem. Pois 
bem. qualqllérque seja a vord tdJ d<~.s opiniões 
q~ 'Sti "ilétf!ifur·axn -~ut\"tl aqttctr~ a ·~st~ !a'tl6~ o 

que 1ue importa a mim que este voto tenha des
locado a maiori:t no sentido ••m que p ·n!>:tm o no-. ; ~ 

p!•]o P;.rá 1 O meu vôto é conse'!uente contra a 
nullida·l~ de t"da a e!e:çã:o e està perfei~.iirneate 
d1~ accórdo com a adh··são que presto á dispo
sição do art. 20 da ref(Jrrna eleitor<•L 

o SR. FRANClSCO BEL!SARIO:- v. E:t .. já 
votou a-:sirn em caso identico, o da Parahyba 
do Norte. (.;tpoiado~) . 

O SR. A::-iTONIO DE S:QUEIRA :-Perfeita
mente. 

O 'Sr. Felieio dos Santos pediu 
a palavra. p r a dolls fins. Em primeiro Jogar 

prece !ell em que o modo de votar em cert •S 
occMiõcs constitue um embara«;o sério p3.ra. o 
ciepur. do ue se t··m pronunciado nas cob.clu-
SQes an tnnores. 

Não ~a.b:~ !';i se deve votar de accôrdo com o 
mot1o de pens:u· antet·ior ou de accõr lo com o 
ar·•sto da. Cawara t irando a conc1u~ão d •l/e. O 
embarnço a que o nobrd deputado alludiu é 
real, (não ~a be o orado( porque houve um 
Ct~rt" su,;urrr> ua C~mn.ra quando O nob1·e de
plltv.do fatlava. Acha-sr~ e•n ig11al "ll•bara,o. 
Ab, tevc-se de votar por não estat· suffici~~;lle
mcnte informl:ldO. Pur (~on.::equr •ncia, acceit·1 o 

, · uo uma. rPa 1 a e 
aqu: llo qne a C:unar~ acaba do vetar, c uma 
,•e·1. acceito o.:; te ar•l:.:to, a d.outri na do nobt·e 

n ~ • 

Des iC que se va. reconhecP.r um can Hd to me
nos vot .do, ó u <.:: so da applicação do art. 20 
d>t. I •i. T•wl o orad•·r votado scmpro por esse 
arLigo, n continuará. a voto.r . 

O S1t. Pnt~s:DI!!:sTE: - Arlmi tlindo os nob1·es 
-a ··p-utado~nttt• ·-"tOIDat .ttn pa:rte uo debate a f:..tllar... 
pela orJcm, não fiz wais do que ob~crvar o 
re~imento. 

lnju,;tamcntc, poi:::, ::;e me ai"guiu do eon
tr·ario. 

O al't. 10;:) do rcg-im~'nto p"rmüte q11~ o dc
putarfo pro onha o nzelbor modo àr• est: belecer 
a votação. E a hy·.oth~'sn que se tem lado hoj~ 
metimo e que fr.~q11entementc S l:! tem repelido 
em B"SBões anteriores. 

Quanto ao ponto espr.>cial de que S" trata, ·- . . . .... .· -
tação :>. emenrla do nobre deputado P' lo 2° dis
tl'icto do Amaznnns, respeitando assim os pre
ccdr>nte~ e cnhercncia na dec são. 

A pezar doa termos em q • e a emenda se acha 
redi:.,dda, pela su:>. suhstancia <>lla preeiea de 
.soluçiio, visto haver opiniã: di verg•··nte sobre 
os cifeitos das votações que acabam de veri-
ficar-se. , . 

Portanto, v011 pór â votação a e~enda do .· 
nobre deptit•1do !'elo 2° di,~tricto .do Amn~l>~s,. 
etins'izlt'an"io p'rimtlirauiànto · ·t ·e:uri:!l-f'J. ~~'ato ·o 
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requ(\rim~nto do mesmo nobre deputado, p:-.ra 
que seja nominal a vot::ção rebtira á emenda. 

Consultada, a Camar~~ :resolve que a votação 
seja nominal. 

Votação da seguinte 

Em,enclcr, 

:3 flhc-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes d~ Castro. 
6 Dias C:1.rneiro. 
7 Josó Pompeu. 
8 Alvaro Camin-ha. 

10 Henriqtles . 
Caso s~jam appr_ovada.s as conc~usões do vo~o 11 Ct'LlZ Gouvca. 

:) 

puni, Vizeu e Otlrém, proceda-se a nova elei
~ão. S . C., 20 de Abril de 1885.-Adriano Pi
mentel. 

Feita a. chamada. re;;poudem : 

Sim: 
1 Satyro Dia>::. 
2 A riria no P irn.: u tcl. 
3 Demett'io Bezerr:;~.. 

5 Costa. Rodrigues. 
G Vbnna V:~z. 
7 CJstello Branco. 
8 Miguel Castro. 
9 Amaro Bez:er1·a. 

10 Mo:·cira Brandão. 
' . 

:1.2 José I\Iarianno. 
1:3 Joactuim Ta,•ares. 
14 S~gis:nundo Gonçah·es. 
:1.3 Ulysses Vwnna. 
f(j Rib ,'iro de ~lenezes. 
17 Prisco Paraiso. 
1S Francisco Sodré. 
·19 Ildefon~o ch .Arau,;o . 
20 Carn.dro da. Ro.:ha. . , 
22 C •sar Z.tma. 
23 Ju\'enr: io "\l.,.cs. 
2.1 L·'nJ,oldo Cuaha. 
~5 a otar.J. 
:?ô B··'l.et·,·a de i\Icncl.Cs. 
27 Ft·au,::l C:H'\'a lho, 
2·"' C:wc H.o ( o 
~n ~la se.; rnn h as. 
30 \'all:dn.t·cs. 
:Jt João Pcnido. 
:)~ C:~l'los A!l'o: ;so. 
:-::3 Felicio rlo~ Snuto,, 
3'1 ~brcs Guia. 
:f.) r\1fuuau CelarJ .Tun:t·r. 
:36 Moreira d ., R'l.l"rOS. 

:37 Pt·ude n te de I\1orc..cs. 
38 p,~dua Flcury. 
::!1 Bulhüos. 
41 ?ll:l.rtim Francisco. 
4.2 Alves d·) Araujo. 
l · . c 1ute . 
4·1 Silva 'i\:Iafr'a . 
45 Salgado. 
4 !) Itaquy. 
4i 1.\lacicl. 
48 Diana. 
49 Joaquim Pedro. 
50 Ari,; tides Spinola. 

~ Ni'io : 

i Cl'UZ. :;7 • 

2 Leitão da Cunha. 

13 Rati;;bona. 
H Gaspar Drnmmond. 
1~-:? Alcoforado Junior. 
10' Correu. de Araujo. 
17 Bento Ramos. 
18 Gonçalves Ferreira. 
[!) Hcnriqnc !\[arques. 
20 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
2t Barão de Anadia. 
22 Antonio de Si ueira. 
23 Leandro Maciel. 
2-1: Olympio Campos. 
25 Coelho e Campos. 

' 
27 Ar:1.ujo Pinho. 
28 .Ara~j~ Góes Junior. 
9 

30 Costa Pereira. 
31 Fcrnn.ndes de Oliveira. 
32 Castrioto. 
:13 Francisco Belisa.rio. 
:~4 Coelho de Almeida. 
35 B~zamat. 
36 Alf~'cdo Chaves. 
:37 Lt'LCCI'da. "Werneck. 
38 Andrade Figucit"a. 
:3'3 Cunha. Leitão • 
40 Chng-as. 
41 Diogo de Vasconcel!os. 
42 Ribeiro da Luz. 
• o) 

4.! Soares. 
4::> C:\.rlos Pci~olo. 
40 Antonio Prado. 
, ' tõdriguos Alves 
-18 Roclrigo S.il va. 
.l'J lJunt·Lc do Azevedo. 
00 Euft·r.zio Correia. 
31 LOllJ"enço de Albuquerq uc. 
32 Sinimbú Junior. 

A em ~n·la r lo Sr. .Adri:mo Pim·mlel c rc
jehJ.da pot· 52 ,-ot'ls ·cJntra 50. 

O Sr. Ãd-riano Pilneutel:
(Pela ordem) rosp.cii.a as deliberaçõGS da C.t
mn.ra, e, si hf'lm que a votação fos!e nominn.l, 
não póde entretanto privar-se_ do di1·eito de 
man ar a mesa a su 
oh!). 

Está nos estylos : ainda ha poucos dias fez o 
nobre deputado pela Bahh, o Sr. Zama. Não ha 
portanto motivo para as reclamações d:1. oppo
s:ção. 

Nessa decbn<;.ão ó acompa.nh~'l.dO p ~lo seu 
nobre colloga, o Sr. Ponido dístincto deput,tdo 
por l\Iinas. 

. Procede-s~ ã votação aymboliea da. ultima. 
conclusão do voto eU?- separado, qu.e 4it assiln .: 
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« 6.a. Que, a.pprovadas as demais e1eiçí:5es, 
seja. reconh.~cido deputado pelo 2° districto da 
província. do Para o Dr. Antonio Bezerra da 
Rocha .Moraes, vist0 reunir maiol."ia absoluta de 
20 votos, tendo mais 41 do que o seu compc-

E' approvada. 
Ficam prejudicn.d_~s 

parecer a ma10na ' a comm1ssão,e e1xar<1.m. e 
ser consideradas pela camat·a as conclusões 4a. 
e 5"- do voto em separado, religida.s assim : 

« 4.a Que s"jam naanda.los responsabilisar os 
mesarios da eleição de Quatipurú. · 

<.< 5. a Que sejam igualmente mandados res
ponsabilisar os de Ourém e o escri\'itO de paz 
que transcreveu a acta da eleição. >) 

. O ~R. PRESIDE~TE àeclara de~utado pelo 2o 
. n o ezerra a 

Rocha Moraes, o qual. sendo introduzido no 
:ecinto, cow as formalidadõs Jo e.stylo, prt·sta 

> 

Vem á mesa a seguinte 

Declaramos que votamos pela annulhr.ção da 
eleição do 2" districto do Pará, em face do art. 
20 da lei eleitot·al, visto não ter nenhum dos 
candidatos a maioria. absoluta de \·otos exigida 
na. lei pa1·a ser eleito deputado no primeiro es
crutínio, e ve rificar-s~ uma i·tver.~ão de votação, 
em cons <:quencia da annullação das eleições das 
pat•ochias de Quatipurú e Ourem. ~~~ .:1driano 
Pimcntel.-Jotío Penido. 

Achando-se na sala immediata o St•. minis
tro do imperio que vem n.pres~>ntar uma pro· 

os ta em nome do )Odet· executivo, o ~r. Pre-
Sl erltc nomma a segulte eputação, para 
acompanhar S. Ex. ao t•ecinto : 

Padua Fleury. 
Cada.-. Atfonso. 
Joar1 uim Ttwares. 
Bezerra Cavalcanti. 

---=E~~ u.t: •. . • 
O Sx·. ministl'o 1lo imperio é re.!ebido no 

s:1.Lão com as fot•malidadt~s do ~~sty lo, e toma:1do 
as!Scnto ao lado do Sl' . Présidentc lô a seguinte: 

PROPO~T.\ 

Augustos e Dig-nisshuos Srs. Representantes 
da Nação. 

Para a construc .ão de um lazar~to e outras 
despezas com as medidas preventiva3 da invasão 
do cholera-mo.rbus que graçou t:om i!ltensidad~. 
em alguns pont·•s da Europa, foi con•!cdido pel:1. 
lei n . 3228 de 3 de Setembro do anno p tlS~allo, 
um credito extraordinario de 500:000$000. 
. Conforme y ereis da demonstração junta sob 
n . 1, existe des te cre li to. na presente da t·t , 
apeaas um saldo de 85:905$4.83, insufficicn te 
p:1ra occorrer .a. continuação das obras d :) 

mesmo la.zar·~ to. que o governo, depois de mi
nucioso estudo sobre a melhor localid 1de, man-

- dou comtruir nn Ilhn. Grau do. 

A construcção do rcfel"iuo estabelecimento 
foi orça la em 588:371875 7, como tambem v e reis 
uo documento sob n. 2. 

Com as obras propriamente ditas tem-se 
despendido ate hoje a_ qua:nti~ de 15~:40ô$~i4. _ 

J 

tracto celebrado pelo engenheiL·o ao serviço do 
Ministerio do Imperio, precedendo concurren
cia ublica e outra arte Jor administra ão. 
O fornecimento elo material necessario par<L as 
obras tambem tem sido feito por meio de con
currencia. 

Da. sobredita demonc:>tração consta igualmente 
o que se tem desp:•ndido, não só com as medi
das preventivas na côrte e l}as províncias, mas 
ainda com acquisições de terL·enos, predios, 
lanchas, etc. 

A paralisação das construcções, no e~tado em 
que se acham, trariam grande p1•ejuizo para oso 
co res pu tcos. 

Sendo, pois, da maior conven\encia a. con
clusão das obras do lazareto, não só pelo motivo 

venho, de 01·dem de Sua l\b.geetede o Imperador, 
submetter á vossa consideração a segui.nte 

Art. 1.° Fica elevada a 850:000$, o credito 
extraordinario de 500:000$, concedido pela lei 
u. 3228 de 3 de Setembro de 1884 ao Minister;o 
dos Negocíos do Imp~rio, afim de occorrer as 
despezas com a construc~.ão de um la:.:areto e 
com óutras ~rovid.encia.s para pr·evenir a inv:~.
s'ã.o do cholcra-morllus no Imperio. 

Art . 2.0 RevoganH:::e as disposições em con
trario. 

e 

fJOI" c"nta do ci·edit o concedido pela lei 
n. 3228 de S de Scte111bl·o ele 188·1 com as 
?i'!.~didas zm.:V~nti'UctS d!T. ÍltiJ(($à'J d >J ch'Jie;·a-
1n0J"/;tt$ no Imp~l"io e elas que se leí'iZo 
ain.dct de l "tHtli;a;· com a COrLcl-usa.a ~lns 
oú;·as do Lu:a1·eto na Illut G.·a11d~ 

~· ns íeit:\i;: 

Acq uisi~iío das fa
zcnJas d:\ Uha 
Gt·a.nde denomi
nadas J.o (<Hol· 
londe~» e dos 
«Dous l~ioS>) .. ,. 

Idem de uma lan
cha, um.: saveiro 

- 1-:\ 

p:~ra as obras do 
L a z a. r e t o na 
mesma ilha ..•. 

Obt·~s ex. e cu tadas 
com o re fei·ido 
hz:treto .. . ...• 

Anncxo n . :3 .••.• 
A cquisição de um 

casco pa1·a. n p-
plica.t·-se a ma
c hina de um~
lancb~ da In-

22:500$00J 

152:466$274 
--- 216 :936$27,1 
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s p e c ç ã o de 
Saúde, que sos
sol.Jrou e inuti-
lizo . .t-se.... . . . 12:600$000 

DBspezas f e i ~ a. s 
• l 

preventivas.... 33:802$~00 
.Ann•3XO n 4 .• . • ----
Despezas f~itas P''lo .Mini~tGrio 

J. r ar1n a com ansp r s 
em div"rslS commissões •. . ..• 

.. i\.nnexo n. 5 .. . ............. . 
Credito;; :is pt·ovincias : 

Anne:s::o n. ô .•... . ...•.... •. • 

Credito da lei ... •.· .. . •·· .. ··· 

46 : 402.~209 .. 
21:538$275 

i29: i8i$759 

414:094$:)17 
500: ooo.~ooJ 

Grande edificio p~ra pass:-~ge:ros 
de f a. e 2a clasa~s.-Ha um pa
vil!lão quasi prompto, outro 
muito :•diantado; em obras o 
rcfeitorio e os dous pavilnões, 
u ·~ com:,Jetam 

d~sse edificio ................ . 
Casa do Almo:tarif:,do.- Está. 

muito adiantlida .....•....... 
" a p a < e c r.~a~ . -

Está. em obr~ts, de paredes c 
alice t·c:~$ •..•••. • ••• • •..•••. 

Enferrna1'ia .- Em obras de pa
rede:3 e alicerces .•••.•..•.•. 

Quantia del3pendida até a pi"e
sente d~ta ....• 15~:4oü~274 

60:850$00 

6:000$000 

,f;0:491$0H 

2:000.~000 

152:466$27 4 

Sal· lo nest·' data ... : · ; · : .. • · · • 8:5; 9J5$4 ):3 Rio de Jano.iro, em 16 de Maio de 88 
L' ••• de Po.ttla Freitas. Obras já co~tr~cta.d·u~ ·,~ em anda

mento n .L llha Grande (annex:o 
') 

J.V. :!.- Otçame;1to dns obí·as mai.> w·ge"!-tes 

.. Grande 
Credito preciso............... 350:000$0UO 

Terceira Directoría da Socl'etaria. de Est:1rlo Casa da antiga fazenda do Hol-
dos ::-\e·•o.:ios do lmp••rio ·~m 9 ' d!'l !\laio de e 8 · ra o, con-
1885 . ~ 0 dir.3:;tor interino, .:.V. ~1Iiclosi. tendo neste, uma graa le sala, 

N. 2.- Re.~umo demonstmtiv1 das de.çpezas 
com, a constr"'ecçcio do La:;a~·elo 

Orçamento geral das obras mais 
588:37i"-:i 57 urgr>ot!'IS, . • . •• . •..•. · . . . . . • , 'tt' 

Quantia despeadila. até a pre-

seis q11arto;;, B la de jantar, 
disp"'ns:~, cozinha. e no pavi
m·~ tlO t"rre •, arrnnz0ns. Fi· 
z(~ram-•e grand·•s reparos e 
reconstruiu-s3 um corpo ao 
lado ..•.. • : . ..•.• . • ••..• . .•.. 

senLe data .••...•...•.....•. Arm, zens de car~as e ba.l!'ag-ens. 152:466~74 ~ ~ J 

- Cu!JJ pt•eh•:ndeiiJ sei.~ arma-
Qu1.ntia d. de;:pender ••.. .. .•..• 
Saldo exist·mte do Cl'e lito e:t

traordinario de 5Q.J:000$, (se-

Augmento de credito, t'reciso 
pa.ra compl~tar :is ref·jt•idas 

435:905$i83 

obt·as. . . . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . 350:000$000 
Obseryar.ão ~mentO-dl}-cr ... dito •. 

serão suspensas ns obras do pavilb<to de :3a. 
clas~r>, o graude refeitorio, dotts pa.vilhõ ·s de 
1"' e 2a chssf', a casa da cn!'erm:tria e outras já 
colUeç tdas, ns q ·:aes necessariatuente muito 
sofft·· ~rão eorn cst:1. int~rrtlp~;1o, fh:anrlo alé:u 
dis~o, muit~'~S materiaes orn deposito nas obrâs, 
e sujeito:;; ú t•uina e ao <·~tt·~vio. 

Rio de Jane!ro. em i ti de Muio dt~ 1885.
Dr. A. de Patdn Fn~itas. 

de, e qua/tias despend idas 

O estado das obras é o se~uhüe: 
Casa da nnti!.!'a f znn.i.a do Hol

landez.-For,m feitos os con
certos c os acct·escimo~ m·~n-
.cion·tdos no orçau1cn to geral. 0:825.$263 

Arm:·z~ n s de carg-a.c:;; e bagngens. 
-Edtão quasi p.:-.1mptr1s qua
tro armazen,;, 111as devom ficar 
todos o aJo plano geral, 'breve-
m~ n te ... . . ...... , . . . .. . . • . . 33: 300.)000 

r cat·gas 
su,.ceptivei , dous outros para 
cargas não susceptiveis,e do_us 

como casas par.·1 o~ empreg:t
do.~ c vigias, um telheiro para. 
guardat· os ol>jectos do ae1·viço 
dos armazeus . •..•...• . .. · ... 

Est.ufa para. bagagens. -Uma. 
cas::~o CO;uos .tppat dho( pn:ci• 
sos para a de inf·cção po1• 
1uei-o do a r aquecido pc lo va-
por d 'ag-u t .••••••• • ••••••••• 

Graude ~~dificio pat·a passageit·os 
de f:t. c 2a. cla;:ses.- Co111põc
se :e um corpo central e qu:.t
tro la terar!s. dispo'ltos estes ·~m 
al •S p~rpendiculares áq11 ·lle. 

O cot·po C)ntral é de sobra lo, em. 
uma parte, e a<>sobrada.d• ' em - . 
tnvel para. deposites. O sobra
do é destinado ao refcitorio, di
vi .lido em quatro sal.s. in
teiramente incommunicaveis 
0.ntre si,rnas com communica
ç:'io ~ada. uma (•om um do~ pa
vilhõ"s. O pavimento tcrr.:o, 
contem. vario,., commoins, d ·a
tinados aos de ..:ositos de manti
mento~. cozinha e <'Ópa: o po
rão ao dcpo."ito "arrecadação 
de objectos de serviço. A co~ 

9:8:25$263 

99:500~000 

20:000$000 
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mida é transmittida da coú
nh:;~- parg. cada uma rias salas 
do refeitório por meio de ele
vadores, de sot·te que entre os 
emp_reg?-dos j-a coúnh,\. ~ do 

cont;lcto. 
Os q ua.tro pavilhõ~s ~ão : dous 

à esquerda. do r,·feitorio, em 
um so pavrm!Jnto, com pot·ao 
sufficientemente alto e arejado 
tendo cada um accommodações 
para 56 passageiros, em 12 
quaTtos: OS dOUB a direita., em 
dous pavimentos, tendo ossu
periores, cormnodos como os 
precedentes eosinfe1·iores para 
5-1 pass::tgt~iros : o que da em 
sornma _commoilos l).:tra 332 

~ n 

(A differença no numero dos 
pa•·imentos é d-:!vida. ú fót·m~ 

montanhoso.) 
Pela disposi~ão do plano g~>ral 

do edifi.e_io e?l pavil~õcs ih-
c mu vets, r• 1 c 
seis qua.rent'lnas de datas dif
fe ::- ontes, sem prejuízo d:-. com
mo<lidade dos passageiros de 
cada qua1•entrma. _ : 

Os passageiros hospedãdos nos 
sobrados fazem a refeição nas 
sn.la<> do refeitorio ; os do.::; pa
vimentos inferiores, em salas 
dispostas nesse pavimento • . 

Grande edificio parn. 500 passa
geiros de 3:~. classa .-E' con
stt·uido em um só pavi1uento 
contendo vastos salões com aa 
condições hygienica.s necessa
rias: t~m porão em toda a sua 

- - c·xtíTIRit . · , . 
com vidraças e vene;;ianas. 

Permitte duas qu:l.rentenas de 
d a t as differentes e ·formar 
commodos separados para ho
mens e mulheres .. . .. . .. . .•. 

Co.sa. destinada. ao almoxarifado. 
- E• canstruida no mesmo sys
tema que o pavilhão prece-

Enfermaria para. 30 doontes da 
moles tias communs. -E:' con
struída. no mesmo systema q UG 
os pavilhões d0 1u. e 2:1. classe~! 
contém commodos pa ra a bo
tica, a cozinha e moro.di:l. dos 
respecti vos empreg:1dos . .• • . . 

Construcção de pontes e even-
tuaes ...•. . •....•.. . . . ..•.• 

v. r.-13 

Orçamento das obr.?.S mais ur-
gentes par- a a constl-ucçã') 
de um la z a r c to na ilha 
Gran lc .•.• -...•.. 588: 371s757 
Rio de Janeiro, ern i6 de ·Maio de 1885.-

N. 3.- Relação das despe::: as fc itaf; com a 
acquisiçao de duc's (a:;end_(J. .~ _na Illta Grcm-

, 

na mesma ilha-
Custo das fazenda'> denominadas 

<< Holbndez » e dos « Dois 
Rios » .........•.•••..•..•••• 

Idem de uma lancha um saveiro e 
um cscaler para as obra:;; do b-
Z:\roto ..•... . ..........• • ... 

Obras •.•. • ... . •.....•...••... 

Terceira Directoria da 

4 :z : 000.:)000 

22:500$0)0 
152:46j$~74 

N . 4 _- Relaçüo das despc:;as feitas com a, 
~ ... . - . 

-
dídas pte'l)entivas cont1·a a invasa:o do cho-
lcra-motbtts nesta capital 

~· Construcção de uma lanchà ...•• 12:600$000 
\):Oli:?$145 
6:t39s654 
1:490suoo 

69:935$000 

33:000$000 

Pesso:tl. de dcsinfet:çãG ........ . 
Idem da h.n•:ha ............•.. 
Ca.1;vão para. a lancha ......• . ... 
Di versos objectos ....•..... • •.. 
Aluguel de lanchas •.• . .... . ... 
Concertos idem ... . .... . : ..••.. 

...................... 
Teleg-rammas ...... . ....••..... : 
Gratificações e:x.traordina.rias ••.. 

11:817$G50 
1:22U~OOO 
2:742$000 ; ~.- :-l 

iOSsOOO 
1:100$000 

4<} :402$209 

Terceira Directoria d<1 Secretaria de Estado 
dos Negocios do lm.perio em 2:3 de Maio de i885. 
-O director interino, N. 3Iidosi. 
N. 5.-Relaçüo d as depc;;w; feita.~ pelo J.Ii

niste,·io da JI,L?'i nha com medidas p1·even-
t· • cr o-worhus 

nesta capital. 

Iropor tanl.!ía despendida com os 
transportes P~tJ·ús e llf adeira 
e cruzador Guanabara com as 
viag0ne feitas para escolha de 
local de:';ti nado a lazareto o em 
observação de navios proce
rlentes de portos suspeitos . •.. 

erce1ra irec or1a- f a e r , 
dos Negocios do lmperio, ern 2:3 de Maio da 
'1885.-0 director interino, N. ~llidosi. 
N. G.-Relnçao das despc::c!s fei tas na~ lJrO

'D i ncias com rnediclas preventivas c ~ ntra a 
invasão d o cholera-m .. o1·bus. 

Rio de Janaíro.-Saneamento das 
bnrras do Fonseca e de S. Do-

25:657$494 mingos .•..... . ... . .• . . . . .. . 
Pernambuco.-.Melhors.rnento sa-

21 :536$340 

24:000$000 588:37!$757 nitario da capit:~l . . . •• .• . •... 
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AlafÔ:ts.-De:-:pezas com o bz::l
. r;.Jo do Francez e gratifieação 

ao inspector de sau(:J do porto 
Sorgipe.-Impressão de prescri

çõe" :'a.nüarias .............• 
Pa.rú.-Acouisi .ão àa ilha dono-

no.;; cofres dos oito Bancos do Rio de Jant?iro 
6.:3:2:000$, c não ó pre--umivel que esse saldo 

2:366$:367 a~c-::.~ente at6 o fim de Junho. 
E' neos:~ o~casião q.ue o Thesouro, aiém de 

500$000 outras scmmas, precisa. te::- dieponivel em seus 
cotres uantia eu erior a 8.000:000;!; ara sa-
tisfa;:n.r os juros àn. divida interna fundad.t. minaJn. ds. Tauoca.. 2.?: 000;;000 

Idem de uma lancha. 1lí: 000~000 
Desp'';r,as diversas. . i: 2:;:2~800 

Vai dai•-,:c, forçosamente, a escassez do meio 
42:232$800 circulante, e te'!.":i o Th•!Souro à e estm·v~~r as 

Cead.-De"p'·zas diversa;; ..... 
l:iahi.a.-Dcspczas com o lnzareto 

e~tn.belecido ·na fazenda Bom 

I 
N • • •• .... • d . OI operaçol!s, .Ja crunceis,o commercio, cu úe ser 

1:727$105 por est~ cmba!'s.çado. 
A crise monetaria, a que havemos a'=si~tido 

nos ultimo~ semflsCres, poJ.·~rà,p01s, r~petir-se, 
e desta. vez. si se det·, deverü. ser mais grave, 

30:0009000 em consequencia da pel'turbnç:1o existente, 
eausada pela baix:a nos preços doa prnductos · 

383$600 da nossa industría, e outras circumstancias que 
seria superfi uo a.ssignalar. 

. D··sp <.cho ........ 20:000.~000 
:1\IeJi la:> preventiYas 10:00U$000 

il!at·:: nhão.-Despcz:t~ di versas .• 
Espirito S::.nto.-Publil!a\\ão de 

annuncios .....•............ ,. . ') 
40$800 ~ão nos resta a esperança de q~e aft1uam_ao 

Londr0.'õ.- Tcleg-rammas ....•.. 317~177 

i29: iSí$759 
Terceira Directoria dn. Secretaria de Est:1do 

dos Neg-ocio!'; do Imperic, em. 2:3 de Maio d~ 
1SS5.-0 dircctor interino, N. ;[ído::;i. 

O SR. Pn:ssmE~TE decln.ra 11,ue a propo~ta. do 
goverr-o ~erá tomada na. deYidn. considera.ç:!o. 

çame:r:to . 

O Sr. minist~o do imperio retira-se com as 

Achando-se igualment" na sala immed;a t"l. 
o Sr. ministro da f.'1.zenda qlle Ycm apres'lntar 
uma pl'()posta em nomr~ do p,,d·:r Executivo e 
ler li relator·io da r(\partiç:1'o a seu c:1.rgo, o Sr . 
~-l e n t " B:al+l e ia 3.--..~uinte_dep tttaç_:XQ,__pa.ra. 
rec,·bcr S. Ex. : 

Pad ua Fl<)ury. 
Carlo < :\.ifon ~o . 
Jo·u:p1im TaYarrs. 
Bezerr::t Cavalcanti. 
E 11 fl':tsio Correia. 
o s t•. lll i nistro d:l fazond:t e :recebido com as 

formal\rbd"s elo estylo, totua as,;ento a direita. 
do S1· . })resiàentr! e lê a seguinte : 

Au g ustos e Digniasimos Srs. Ren!'esentant(\s 
da N:tção . • . 

1cr. o corren e e:rerclclo, aggra.va o 
pelo d•·crescimento d~ renda. publica, creou ao 
Thesonro nma sit1Jaç:i:o ditficil. 

Appro:dma-se o ultimo mez do semestre, isto 
ê, a occ 1sião das liq1:i la~:õ~s. e conseguinte
mente dos p1gamentos: os devedores previden
te;, prep 1rarn fund03 para saldar suas contas no 
i~terior, P rernettem, par~ as provincbs do 
Norte, eleva.J:ts somma.s afim de obtar cambia"s, 
com que se exonerem dos compromissos no ex
terior J.o Im i 1erio. 
:.: Ao terminar o r.aez de Abril existiam apenas 

~ ' 
sufficienles para conjurar o m<tl. 

Um emprestimo e:!:terno seria hoje muito 
oneroso . 

Um emprestirno in.terno consolidaria a divida 
fluctunnte, e, recebendo-se bilhetes do Tbesouro 
em tt·oca de apolices, não ~e creariam recursos . . . . . . .. 
1 ' 
cnldades do governo. 

Em tnes circumstancias, p;lreceu ao governo 
de maior necessidade, como medida prepara
teria de outt·as, que tragam o augmento da. 
renda, o equilíbrio do _orçamento e a cunsoli
rlar;~o da divirr.. flnctuante, o restabelecimento 
da lei n. 2.Sli5 de 29 de Maio de i8i5, com a 
altGraçii'.n constante da proposta que, ele ordem 
de Sua Magest:Jde o lmperadol.", tenho a honra 

. . , " . 
A emissão de que ahi se trata não é um pa

gamento de divida do Estado, nem um recurso 
consumivel ela des eza ublica · m~s antes 
um empt·estimo de credito, caucionado por ti
tolos ·:aliosos, e que serú solvido o mais promp
tamentc pos.siv~'l, retirando-se e inutilisan lo-sa 
em pmzos àeterminados as notas, em que fõr 
effectua,do. 

--- - E' 11m meio de adaptar, como já s~ tem P?n
d·'r·ado, ao systema do pl\pel-rnoeda, a que, m-

1 felizmente, est:1mos presos. a 11exibiliJade que 
tom a t!!oeda tnetallic:~. no tluxo e refluxo, á. 
medida que ;;e l.orua escass:~. ou abundaute . . 

No restabelcdznento dessa lr!i encontrn!"á. o 
govet•no os clamemos p~ra, ser.1 faltar:•m re
cnrsns ao Th•·so:tro. proporcionar ao conli!lCrcio 
e :i industria os que lhe poss:;.m ser ut~~is. 

P,·oposta. 
Artig-o unico. O govnrno é aut~rizado 

emt rr a c a auan 1a e vm e e cmco m1 con os 
d<1l'eis em m~eda c~m·ente, app1i~avel a auxitiar 
os Ba.ncos de deposito da côrte, ~ob a garantia 
de títulos rla divida publica fundada ou de bi
lhetr)S do The3ouro. 
-- O eapit:ü e _j,n·cs pagos peloa Bancos serão 
dee:tinados ao resgata do n!eio circulante. 

O g-o,·erno prestará á Assen:bléa Geral Le
gislativa. cireumstanciada informação do uso 
qu8 fizez- <.!a presente autorização. 

PaL\cio do Rio de Jan:> iro ~m 25 de l\Iaio de 
·1885.-Jose Antot~io Sa1·aí1Ja. 
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Augustos e Dignissimos ~enhores Re~resentantes aa Na~ãó 

~I cumprimento do que determin-a a Lei n. 2887 de 9 de Agosto de 1879, venho 

• apresentar-vos a propost-a da Lei de orçamento para o exercício de i886-1887 : 

PROPOSTA DA llESPEZA 
Art. 1. o A despeza geral do Imperio para o exercido de 1886-1887 

que serú distribuída pelo modo seguinte : 

O Ministro e Secretario de Estado elos Negocies do Imperio é autorizado a despen
der, com os serviços designados nas seguintes verbas, o. importancia de 9.398:095~797 

A saber: 
1. Dotação de Sua Magestade o Im.perador ...... . ... ~ ........ . 
2. Dita de Sua Magesto.de a Imper-ntriz ....•.••............... 
3. Ditn -ia Princeza Imperial a Senhora D. Izabel. ........... . 
4. Alimentos do Príncipe do Gram-Pará o Senhor D. Pedro ....... . 
5. Ditos do Príncipe o Senhor D. Luiz ......•..•.....•........ 
6. DiLos do Príncipe o Senllor D. Antonio ...................... .. 
7. Dotação do Senhor Duque de Snxe, viuvo de Sua Alteza a Prin-

ceza Senhora B. Leopoldina ............................ . 
8. Alimentos do Príncipe o Senhor D. Pedro . ................ . 
9. Ditos do Prlncipe o Senhor D. Augusto ..................... . 

10. Ditos do Principe o Senhor D. José ...................... .. 
11. Dilos do Príncipe o Senhor D. Luil ....................... . 
12. :Mestres da Fnn1iUn. · Tm pel~ial-.. -.-. --.-.-. ._._._. __ . .. L~~- • • 

13. Gabinete Imperial ......................................... : .--
14. Subsidio dos Senadores ..................................... . 
15. Secre tnrií.:. do Senaào ........... ......... . ................... . 
16. Snbsidio dos Deputados .................................... . 
17. Secretaria da Cnmora dos Deputados .......... . ......... .. ... . 
18. Ajudas de ccrsto de vlndu e volta dos Deputados ......... . 
19. Conselho de E~Lado ........................................ .. 
20. Seceetnrln àe Estado ........................................ . 
21. Presiden.cius ãe Drovincia .......................... ~ . . ...... . 
22. Ctllto ptll)tico ... .•. f;., ••• , •• •••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

23. Seminu rios Episcopues ..................... .. ............... . 
24. Pessoal do ensino das Faclildades àe Direito ................. . 
25. Secretarias e bibliothecas das Faculdades de Direito .......... . 
26. Pessoal do ensino das Faculdades de Medicina .............. . 
27. Secretarias, bibliothecas e laboratorlos das Faculdades de Me-

dicina. . . . . . . . . . . . . . .. . . .·:.:. . . . . . . .. . ...... . ..... .............. . 
28. Pessoal do ensino da Escola Polytechni~a .. ............ . .... . 
29. Secre taria e gabinetes da Escola Potytecllnica ................ . 
30. Escola de minas, de Ouro Preto ..... . ........... . ...... ; .. ... . 

SOO:OOOSOOO 
96:000$000 

150:000$000 
8:000~000 
6:000SOOO 
6:000$000 

75:000$000 
6:000$000 
6:00USOOQ 
6:000SOOO 
G:OOOSOOO 
3:200$000 

-~i: 900;,i.ú00 
540:000$000 
163:5488000 
750:000SOGO 
197:1408000 
54:2508000 
48:480-SOOO 

196:340$000 
277:20&$333 
'Jv : Ü •$ 
110:250$000 
202:895$000 
. 66: 660$000 
406:000$000 

452: 800$or'JÜ 
200: 700$000 
102:412$000 
84:800$000 
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31.. = Inspectoria da instrucçüo primaria e secundaria; do muni
cipi~ da Cõrte, pessoal e material da instrucçüo pri-
111ar1a •..•..•.••.....•.• • · · · • • • • • • • · • • • • • • • · • · · • • • • • • • • • • 

32. Pessoal e mater-ial do Internato de Pedro II ..........•..... 
as. Idem, idem do Externato de Pedro II •...•.•................ 
34. Escola N or1.11 al .............•.......•......••....•...•..•..... 
35. Academia· Imper-ial das Belü.1s Artes ........................ . 
36. Irnperial Inslitutú dos n1eninos cégos ...................... . 
37. Instituto dos surdo3 n1udos ............•.......•.....•.•••••• 
38. Asylo dos meninos desvalidos ......•.....................•.. 
39. Estabelecimento de educanda c, no Pará .••...•.....•• ; ....•. 
40. Impct'inl Obseevatorio ...........•...•........................ 
41. 1\.r·clli v o Publico ................................ : . .......... . 
42. Bib U•)thcca Nnciona.l. ...........•.................. . ••....••. 
43. In:::tíluto Hi~tol"ico, Geog;raphlr.o e Ethnog-raphico BrazHeiro .. 
44. Impcr-inl Acaclernia de Medicina ......•.•.................•... 
45.. L ·vceu (le .-\.r-tes e Oillcios .. ............................ ~ .... . 
46. s~-inde Publica ......•.....•.•...•.....••...•................. 
47. Inspecção de Saude dos Portos ................................ . 
48. L t1Zt1l,.e t()S. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
49. Hospital dos La;~aros ........................................ . 
50. Soccorros publicos ........................................... . 
51. Limpeza ela cidade e prai;)S do Rio de Janeiro ................ . 
52. Irrigaçüo da cidnde do Rio de Janeito .•. · ......•............... 
53. Sfellloramento do estado sanitario ........•............... . ... 
54. 01Jr·rl.s.... . . . . . . .. . . .. .. . .. . . • .•.......... · .................... · 
55. Eve11tt1aes ............ . .............. ., ................ ........... . 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

630:090$000 
218:096$000 

. 174:241$000 
71:600${)00 
87;550$000 
80:557$600 
65:±08$500 
97:0008000 
2:0008000 

63 : :3008000 
25:580$000 
68: 800$500 . 
9:000$000 
4:0008000 

70:0008000 
26:520SOOO 

132:487$200 
7:720$000 
2:0008000 

160:000SOOO 
576:266~664 
163 :'200~000 
20G:400SOOO 
600: OO . .JSOOO 
35:0008000 

O ?1-Iinis~ro e Secrelürio ele Estado elos Negocios du Justiça é autorizado a despender, 
con1 os ser-viços clesign;)dos nos seguintes paragrapllos, a quantia de 7.2:3:3:862$658 

A saber: 

i. SeePetaria ele E3t~.-.-.---------------~~·-·-·-· - ·-·.................. 141:270$000 
2. Stqwe~no Tr-ibunal de Justiça .................................. ---,~-1GP.->,:J.12f}$00H-0--
3. Reln(:.ues........................... . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 619:026$000 
4. .Tuntns Commeeciar;s................. ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 85:190$000 
5 J ~r 1 10- · t · 9 s-') ·.)--'··G-s • 11:::-rr;as ce · msancut ....................................... ;)._,:.)v:);;' 
6. Dcs11ezn sect·eta ela Policia.... ... ............................ . 1.20:u0o~ooo 
7. Pcssonl e moü'r·inl da Policia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705: G41$000 
8. Ctlsn de Deten(.~üo da Ccn·tc ..............•....... . ... :. .. . . . . 7S:S00$000 
9. Asylo de :\Iendicidnde . ............. .. . . . • . . ... . . .. . . . . .. . . . . . . · (i5:GG08000 

1.0. Cor·po ~:filitn r ele Po1 i cio. da Côrte.... . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • 93:~: 00: )8000 
11. H.crormados elo Corpo Militar de Policia.......... . . . . . . . . . . . . 10:588~000 
12. Casa de Correcçüo da Côr-te • . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 18l:015~80 
13. O br<.l s . • • • . . • . • . . • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • 15: 000.$000 
14. A~1xilio ú íbrçn policial dos Pr-ovincias........................ 600:000$000 
15. AJudas de custo ............. ·................................... 95:000~000 
16. Conducçilo de presos de justica· ...... .... ............... _..... 5:000$000 
17. Presídio de Fernando de Noronha......... . ................... 272:500$000 
18. Novos tern1os e comarcas .•.......................... .. .... -.... 264:2968000 
19. Eventunes ............................ -.•...••..•.•.•. v...... 5:000$000 
20. Guar-da Nacional. •..•• ~.~ . • . • . . .. . . • .. . • .. • . . . . . • . . . . . . . . • . • . 5:0üQ.$000 
21 , Porte da correspondencia official. . · .......... : . . .. . . . • . . . . . . . • . . 1 i: 500$000 
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MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

O :\Iinistro e Secrctaric(de Estado dos Negocias Estrangeiros ê autorizado a des
pender com os; serviços designados nas seguintes r·ubrlcas, a quantia de 950:006$666 

A saber: • 

1. · Secretaria de Estado - n1oeda do paiz ...................... . 
2. Leg<Jçües e Consulados- ao cambio de 27 ds. por 1$000 .. , .. . 
3. Empr-egados em disponibilidade -n1oedn do paiz ............. . 
4. Ajudas de custo- ao cambio de 27 ds. por 1$000 ........•.. , .. . 
5. Ex.traord.inarias, no exterior- iden1 ......•.................... 
6. Ditas, no interior- moedn do )aiz .................. ' ..... _ ... . 
7. Com missão de imites ............................. . .......... . 

l\UNISTERIO DA MAR1NH .. ~ 
. I 

.. - --: . .. 

160:0658000 
--G·s-- ~·ooo :);) • I;)~ 

8:0G6SG66 
45:000::;000 

. 40 : 0008000 
10:0008000 

130:000~000 

O :\Hnistro e Secretario de Estado elos Negocios dtt Marinha é autorizado ~ despen
der con1 os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de 11.337:077~500 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 .. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

. 26. 
27. 
28. 

A saber: 

Secretaria de Estado .......•...............•....•..•......•... 
Consell1o Naval ............................................... . 
Quartel-General ..................•........•...............•... 
Conselho Supren1o •....•..........................••..•...... 
Contadoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•........ 
In tende11cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .....................•.... 
Atlclitoria . ....................... . .. .. . .. ..................... . 
Corpo ela Armada. e classes annexas ................. ... ..... . 
Batall1ão Naval.. . ....•........ . ....•........... .... .•... .. . 
Cor·po do Im per i o e~ Marinheiros ............................. . 
Companhia de In validos ............... .........•...... ~ .....•. 
A1~se11t1es •....•.....•...............•.....••. . •.... 4o • •••••••• 

Capitanias de portos ........................................ . 
For·t~t111U\rtll • •. , ...•....•.••......••.....•.•.. •..••.•..•••. ~ . • . 
I-Iosi)itaes .. ................. . .............. . ....... , ....... ~ .. 
Pllt..tr·ões •. ......•. .. .................•....••....• . ....• -..•...•. 
Escola ele i\Jarinha . . ....•....... . ........................... . 
Refor·111ados ...•......•.••••.•..••. v ~ ••••••••• • ••••••••••••••• 

Ü))t~~cl.S . . ....... . .... . ..... . . . ....................... . ......... . 
I-Iydrog·rapllia ..... . ......... ....•............................. 
Etrt})D.S .••• ••...•• , ............... . ......................... -.•.• 
Al'ltl11t1Illet1to. . . • • • . • . • • • . • • • . . . • • • . . • . • ..• ,. .•..••..•.•.•••.•. 
::\{unieões de hocca ..... .. .... . •.............................. 
lv!unic:ües na vaes ....................•... .- ........•.........•. 
iVInteéinl de construcçúo naval. ... ............................ .. 
Co t111) tlS ti ,.,.e! ...•.....••.........••....•.•.••..•..•.......•...• 
F 1--aetes, etc . ............. .... ...... G • • • ••••••••••••••••••••••• 

E:'\re11tuaes • ...•....... ~ •.•••.. · .... . •.. ... ; ....• · • • • ; -. • • ·• · · · • • · 

111 : 590$000 
')I. ·Qoo..::ooo -~.u ·~.t 

3:3 : 0808000 
12: 100:)000 

114:50;'58000 
89:0058500 

4:9108000 
928:8GO)OOO 
141: '157~560 
990:604~000 

1 J. · '> B 1 ~nno 
') - ·J·) ·slo ··s7-.... 'il·:> • .:.!·· :-:' v 

208:8278525 
1.364:7128000 

201 :9GS$700 
266:6568500 
176:9028000 
276:7138330 
250:0008000 

15:8008000 
7308000 

100:000$000 
:t.476:053S510 

450:0008000 
SOO:OOOSOOO 
400:000$000 

80:000$000 
100: 000$000 
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MINISTERIO DA GUERRA 

O :\'linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra é-autorizado a despen
der, com os serviços · designado,s nas seguintes rubricas, a quantia de i4. 702:080,3604 

1. 
2. 
·~ <>. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 
11. 

. 

A saber: 

Secretaria de Estado, etc ...................•. ~ .........•...... 
Consell1o Snprerno :\Hlitur .................................... . 
Pngncloria cl<.IS Tr·opas da Côrte ............................... . 
Ar·elüvo :\Iilitar c Orticina Lithographica ..................... . 
Instrnceúú :\Iililar ........................ -.........••.. ~ .... . 
IntcndeiH~ia ......... -......•.................................. 
-~esc 11a es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De pos i tos de artigos bellicos ......•....•.................... ·. 
L n boratorios ...................................... · .. . ....... . 
Cor·po de Saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•...... 
Huspitües e Enfermarias ................................... .. 
~,. .. .. 

220:370$000 
45: 159-)DOO 
41: 27.:)~{)00-
26:568$000 

352:968$500 
124: 100:~500 
934:476$000 
76:1008000 
92:126:)000 

504:570$000 
350:045$800 

r. ,.. .... . ·'\ • 

1:3. Corpos especiaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . 929:849,000 
14. ü::n-pos arregimentados....................................... 2.205:684-'SOOO 
15 . Pt·aças ele pret.. . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. 1. iOG: 558$100 
16. Etapas ..••...............•..•.....................•....•..•.. 2.611:575$000 
17. Fardamento.................................................. 1.384:332:3303 
18. Equipamento e arreios........................................ 117:1:39S500 
19. Armamento.................................................. 47:160$000 
20. Despezas de corpos e qLlarteis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 440:000$000 · 
21. Comp~nh~as n1_il_itnres ................•............ "........... 335:871$900 
22. Comtnlssoes n1üttn.res ............................ :........... 83:706$000 
23. Classes inactivas ....... o ••••••••••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 807:6958156 

----2~4~-~}~~~i t~td~a~s~ct~erlc~·L~ts~t~o~.~· ~· ~··~-~·~·~·~·~·-~·~·~·~·~·~--~.~·~·~-~·~- ~-~- ~--~-~-~-~-~- ~--~·~-~-~- ~-·~·~·~·~- ----~so~·rt:o~o~·o~-$~oo~o~---
25. Fabl'icas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . 92:461$045 
26. Peesidios e Colonin.s :Militares................................ 114:019~500 
27. Obro.s nülitares. .. . . .. .. . . .. . . • .. . . .. • .. . . . • .. .. .. .. 510 :000$000 
28. Diversas despezas e Eventuaes............................... 540:0008000 
29. Bihliotheca do Exercito... . ................................... 3:890$000 

O· \Iinistro e Seaetario de Estado dos Negocias çla Agricultura, Comrnercio 
e Ohrn::; Publicas é autorizado a despender, con1 os servk;os designados nos seguintes 
-par-agt·aphos, u irnportancia de ...........•......• .. .. :........... 36.735::371$681 

1. 
') .... 
3. 
4. 
5. 
6. 

Secret~ria de Estado .................. . ............•..... o •• •• 

S.:Jciednde Auxiiiadora àa Industrio. Nacional. ..... . :A •••• .•••••• 
Imperial Institutl) Bnhimro de Agricultur·n ....... . ............ . 
Imperial In:stituto Fluminense de Agricultura ............ ... .. . 
EstalJelecirnento rm·nl de S. Pedro de Alcuntara . ...•........... 
A.uxil_ios :vara escolas pratic.as de ag-r·icultura e uma de vete-

r·tnaria . .. . .. . .................. c • • • .. ••••••••• " •••••••••••• 

7. A..cq:üsic'lO de s·=- rJ"ent~s pl~n '""- etc • • : :.>1. '-' ~ I;; ' . UJ..L ~~.~.:::;' v • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. Aux1l1o para a conclusa o da Fi ora brazileira ............... . .. . 
9. Ever1tuaes . . .................. . .......... ~ .... = ....•••••...•.••• ••. · 

226:948$000 
6:000~~000 

20:000$000 
48:()00$000 
27:590$000 

40:000$000 
4:000$000 

10:000$000 
10:000$000 . 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28·. 
29. 
80. 
31. 
32. 
83. 
34. 

35. 

•)6 v • 

Sessão em 26 de Maio de 1885 

Passeio Publico .............................................. . 
Jardín1 da praça d'A.ccian1ação ...................... ~ ..•.... 
Corpo de Bombeiros .....•.................................... 
IllLLmfr-~.o.çüo ptt])lica . . -............................ ............ . 
Gar~:mLia de juros ús estradas de ferro ........ ' ......••......... 

. Pec r o I I. . . . . . • . . .. . . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . • - . 
do SoJJral ..................................... . 

Estrada de ferro de Baturité .. . ..................... ........ . 
Estrada de fet~I'O de Paulo Affonso ................ . .......... . 
Estrado d~ ferro do Recife ás. Frnncisco (prolongamento) .... . 
Estrada de· ferro cln Bahia á S. Francisco (prolongamento) ... . 
Estrada de ferro de Porto Alegre á Uruguayann •..•.....••..•.• 
OJ)rus PLl1)li.cus . .............................................. . 
Esgoto da cidade .... -...... : ........... .. ..................... . 
Teleg:rapllos.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · ............... . 
Terras publicas e colonisaçüo ................................ . 
Ct1tecl1esc .•.... ....... . ...................... ·-..........•.•... 
SulJVençüo 6s companhias de nnvegaç-uo a vapor ............. . 
C!)ii:"-êío Gern l . ... , ............................................ . 
l\iuseu Nacionn l ............................................. . 
Lnbore.~o:·io d,~ P~1ysiologin Experrmental, elo Museu Nac10nal. 
Fahricn. de ferro de S. João de Ypanema ...................... . 
lvl<-111Ul11ÍSSões............... . . . . ........ · ...... • ... ·. · ...... . 
Edr:cm;üo c! e ingennos ...................................... . 
Garrmtiu de juros a estrodns de ferro contratadas ou .i á con

struidas por effeito da autorização da Lei n. 2450 de 24 de 
Sete111bro de '1873.; .• ...••.•..•.........•..••..•••....•.••...•. 

Garantiu de juros ás en1prews de engenhos centraes, em vir
tude da. Lei n. 2687 de 1:3 de Novembro de 1875 e Decr. n. 8357 
de 24 de Dezen1bro de 188L ..... . .......... ................ . 

Fiscalisnçüo da estrada de rodagem UniUo e Industria e de 
diversas estro.dns de ferro ................................. . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

103 

8:60U8000 
29:9208000 

349:685$900 
847:096:;;325 

1. 327.: wtr·G55 
7.5'15:00()$000 

2U9:8G8$000 
244:568~000 
170:0U0=3000 
622:000~000 
695: 684-80JO 
576 : l UD~1}00 

3 3')" 1(\' ··ooo • :..v:· v-t~ 
2 . 0:30: 58' J~OOO 
2.210:9Gu8000 
2.772:082:)045 

75:()():$000 
2.970:GOU::>OOO 
2. 735 : :3G:3~)B40 

G2:280ti000 
12: !)()! IBOOO 

184: :34UBOOO 
8 

27:000;3000 

7.026:7808916 

3C0: 0GO.)Güü 

1G:Ouu::;:ooo 

O Ministro e S2cretnrio de Estndo dcs Negocias dn Fnzendt.l é autorizaao u dc:::pen-
der, corn os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia d~-- 6~~?~~-~-~~196 

1. 
2. 
3 . 

Juros, nmortizaçUo e n1nis ilespezas da divida externa ....... . 
Ditos, idem elos emprestimos nndonnes de 1868 e 1879 ....... . 
Jm·os e amorlizoçuo da divida internn, fundada .......... .; •... 

4. Dit_os) idem dn ~!ivic~a inscripta, ninda não fundada ........... . 
5. Ca 1xn de A.m orr..1zneao ........... , ......•. . ................•... 
6 Pensionistas . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
7. . A lJO~en tad os ..... ....... .... .......... -. ... ............... . .... . 
~-
9 

10 
f. i. 
12. 
13. 
ih. 
15. 
16. 

Empregudos de RepartiçCies e logares extinctos . . ........ ...... . 
Tl1esct.zro Nacio11D.l .. ................ . ..... . · ..............••..... 
Thesourm·ios de Fazenda ..................... . ............... . 
Juizo dcs Feitos da Fazenda ..... ..... ... . ................... . 
Alf'.-.. nA~rr·) C' 

... .l.. ~c :. ... '""-~f. .::• • • • • • e • •. • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • • • • • 

R ecebeaor~ .. ras . ....... . . .. ............................... c . . .. ... . 

Rcpartiçi.'io do imposto do gado ...... ~ ...................... •. 
Mesns de Rendns e Collectorios .............................. . 
Casa da Moeda e resgate do cobre ... ~ ................. : ...... . 

i3. 372: 50:JSOOO 
G.UG1:825:)000 

20. 27G: 572~000 
9:000:;000 

194·: 428$000 
1.862:858:::517 

934:214$957 
19:481$~08 

670:0428666 
1.040 :7'16~600 

131:595$500 
4.314:2058685 

476::380$000 
30:020$000 

1.526:675$000 
184:000$000 
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i 7. Administracão diamantina ......................•............. 
iS. Dita e custeio das Füzendns e despezas com os Proprios Na-. . 

ClOllaes . ..................................................... . 
19. Imprensa Nacional e Dial'io Official .........•.•...... ·-~ .... . 
20. .I\ i udns de CilSto ...•..•..••••..••••...••••••• , .••••••.•• ·~ · •••.• 
21. Gmtificações por serviços temporarios e e:x.traordinarios ...... . 
22. De.spezns eventunes ..................... - .. ~ ..•............... 
23. Differencns de cambio .........•......•••... ~ .................. . 
2·~- Juros diversos .........................•..................... 
25. Ditos elos bilhetes elo Thesouro .............................. . 
26. Ditos dos titulos de renda, ernittidos parn indemnizac:.uo dos 

· serviços de lngenuos .................................... . 
.27. Com missões e corretagens .................................... . 
28. Jllros elo en1prestimo do Cofre de Orphuos .................... . 
2~1 .: Dltos dos depositos das Caixas Economicas c dos Montes de 

Soccorro . ................................................ . 
BO. Obr-as .....•..•..••.••.•...•..•.•..•••••••••...••...••.• : ..••.•. 
31. Exerci eloS findos ............................................ : 
32. Adiantamento dn garantia provincial de 2. o 1 o ús est~·adas de ferro 

ela Bal1ia, etc ........................................•.... 
iJ3. Hep0s1çues_ e restltlllçoes .....•.....................•........ · 

14:060$000 

8:454$000 
4.56:6328000 
70:0000000 
12:0008000 

100: OOOBOOO 
4.848:5638937 

350:000$000 
800:0008000 

18:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

950:000$000 
1.426:7538526 

800:000$000 

450 : ooo.sooo 
173:000$000 

Art.2. °Fican1 approvados os cred i tos snpplernnntares, nas onu11u de 159: HS$803, 
constantes da tahella A. . 

Ar·t. 3. o E' autorizado o Governo para abrir, no exercício da presente Lei, creditas 
snpplementares para ns verbas indicadas nu tabella B. 

Art. 4. o E' igualmente autorizado o Governo para despender, durante o exer
cício desta Lei, até á importancia de 7.862:587$078, por conta dos credites especiaes, 
constantes da tabeHa C. · 

Art. 5. o Continuam. en1 vigor todus as disposições das antecedentes Leis de 
or·ço.rnento, que nüo versarem particularmente sobre a fixação da receita e despez~, 
sobre autorização para 1narcar ou augmentar venchncntos, 1~erormar repartições on 
legtslaçüo fiscal, e que nilo tenhan1 sido expressan1ente revogadas 

At·t. G.o Ficmn revogadas as disposições em contrario. 

Rio de Juneiro 25 ele Mnio de 1885. 

~e' sJ6ntCJ7t-ttz ~ea~va 
·--·-·--- -----

PROPOSTA DA RECEITA 
Art. 1. 0 A receita geral do Imperio é orçada na quantia de 132.881:600$000, 

e serú r-ealizada com o procli.lCto do que se arrecadar dentro do exercicio da pre
sente Lei, · sob os títulos ubaix.o designados: 

ORDINARIA 
~portação 

Direitos de in1portação para consumo . ............. ::~. ~ .. . ......... . 
Expediente dos generos livres ele direitos de consúmo ...•.......... 

>) das Capatazias ............ .......••........•..... . ...... 
Ar111azenng~e111 •............................................ ~ •.••...... 

74.000:000SOOO 
700:000$000 

: ' 270:000$000 
1.200:000$000 
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.. 
Ii11posto de phm·óes .............................................. . 

>> da d.ôca .•..••.•....•.... -.•.••.........•.••....•..•.••.... ,. 

105 

300:0008000 
1-10:000$000 

n·.,., ·~/"\~ l,:. :\'\~; ;,·,~·1 (•.:- ·> ·1; • o)•oJ:1 ,,., -..~ l'·• .,· '1'·'0' 1:8 e~e eno..:J.Qc:\jê:l ;t;r}.ç8ltv!el (.t.__, C.cpot "t'~'~l:u üb::. :-:>'"' ~._,t v .. • .Lulõlb 1:1.1 .•. ::................ • .• • • • • • ,Jr :ov-:svvv 
>> . de 2 1j:!. 0 /o da potvor-1..1, fi.tbr-i~.;o.!la p:)r· C!)nln elo Governo, e dos 

rnetoes pr-.eci•Jsos em p:J, pinhn, b~:u·r·;.c. on em obrn~ ...... . 
>) de 1 I;'i 0 /o do outo em bu:·rn, fundido nn. Crlsü do. :.roeda. ~-

:30:0008000 
') ·o o··· ·o·~· o· -. ,J=:; lJ 

. )) c,le 1 o; o dos di:J.mantes ..•.•....•.•.. -..... . ..••••..••....• 

Juros das ac(~üeo:; das Estr·;,1das tle rer·r-o da B:Jllia (~ Pern•1 mb~lC•) .... . 
H.endocln E.::tr.-H.lu de í'er-en D. Pc'lr·OJ li .......................... . . 

>) dos Estradt~.s de tereo custeadas pelo Estado ............... . 
>) do Cor-rí~io G0i·oJ ............................ . .............. . 
>) ílos Tp!A.~T·nplws cJc.'r·.t.Pi(·o-3 . . . • ..••... . ••.••• 
>> da. Casa <.lo. ~Ioedn ...... . ... .- .............................. . 
>> dn Impl'ellS;} Naqional e D/m·io r~(llr:iaJ .......... ~ ......... . 
>2 dn LitJJogTnphin \filii;)J'. , • . . . . . . . • ••• 
>> dn Fn.i.wic<:~. dü pol vot·n ... o .................................. . . 

>2 da Fahr·ica cJe fetTü de S. Joüo de Ypmiemn ................ . 
>> dos .:\.rs~11aes ................................................ . 

Ic . c··- . )) f. n. asa ue ot·r·ec(:un ..............••.•.•................... 
}) do Im perinl Colteg-i;) de Pecli~o II ............................ . 
<< do Instituto dos sm·dos-rnuüos ............................. . 
>) das :(vintl'iculus dos Estabelecimentos de insteltceiio sup.-::f'ior. 
>> dos propr-ios naciono.es ........................ : .. .......... . 
>> do.S ter·renos diamantinos.. . ............ . 

Fóros dé tenenos e de mür-inhos, excepto os do ~viunicipío dn Corte, e 
producto da veuda de posses ou clominios ute~s dos terrenos 
de marinhas, nos termos das antP.l'ior·es Li~is de 01Y'Dnwnto. 

Loudc1nios, nuo compr-ehendiclos os provenientes das"-~,-:endas de 
terrenos de marinhas elo. Curte .........•......•........... 

Venda de ter-rns publieas .......................................... . 
Premios do dcpositos pa!J[icos ....... . ................ _ ........... :. 
Conc:P:::;süu de )8IH1i..1S cl'agua ....•. ••..•.•.•.... . ......•............. 
Sello do _pnp3L ..•......... o •••••••••••• • •••••••••••••••• 

Impostó dl.\ tl"etnsrnissü;) cl!3 peopriedu.cle .................. ~ . . ... : ... · 
>) de industr-i<:.1:o:; ü pl·ofis::;ões •..•.•...•. ; ...... . .............. . 
1> de tt·nnsport(.~ . .. ....... . .............•.........•.. . ........ 
>) prP-dial ...•................ .. ...... . .. . ...................•. 
>) solwe o subsidio e vencirnentos .. .... . .......... -~· ......... . 
)) ~obre datas mineeaes ........ ~ ... :

0 

•••••••••••••• ~ ••••••••••• 

)) sobre p<Jtentes de vrivileg-iôs .. . .... . . - ..................... .. 
>) elo~ g;üLlO •••..••.••..••..•••••••.•••• , ...••.•••• • ..•.•.••.... 

Cohrfmea de di viela nctiv.L ........................................ . 

EXTHAORDÍNA lUA 
Contribuic;üo por-n. o ~Iontc-Pio da Mnrinha •.•.. . ...•.•..•.. .. .••.. 
Inden1nisucut:>s . . ... ,, . .......... . .... .. ............................ . 
Juros de cn'pitaes ríadonaes .... ~ ... .. .. .. • . =-• ••••••••••••••••••••••• 
Vend<.1 de g-cnetYIS e proprios naciona.es ..... . .......... . ....... . .... . 
l=teceito eventunl ... o ••••••••••••••••••••• • ••••••••• • ••••••• • • • ••••• 

V. ~ I.- 14 

8:0008.000 

14 -,: OOO:SGOO 
'l:) GPQ·OOO~OOí' .:.. • ~ J • I ·.... _f 

·~·o· . o:·.·_,i<·r)'Jo u·· •-> • o/U• _!o \ 

::)~5:000:)000 
~Oú~OOO 

1 :500~000 
70: OOOSi;Ou 

· 20: 7oo;;oou 
- !; o : 0008000 
GO:OOO~OOO 
:J:5oo:o:;ooo 

360: oooo;ooo 
t4oo : ooo;;ooo 

oJ s: ooo:::ooo 

·f o : 000~000 

15:000:)000 
100:0U0:3000 

15 :0:)0~:000 
700:000:)COo 

;) (H 10 : oo:J.:;ooo 
ft .. 500:UO:J:j0Ui.l 
3.000:000~000 

:3uu: oon:;ooo 
3.500:00()~000 

~)20: OO:.J:)UUú 
·10:'!8000 

2: 500~000 
250:C00.)000 
70J:00;)~000 

~-Q :0008000 
4o!JU: OOOSOOD 
300:00UBOOO 
10:}:000$000 

1.000:000$000 
'132.881 :600~000 

".:.· -
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RENDA CO~f APPLICAÇÃO_ ESP~CIAL 

-1. Taxa de escravos (inclusive a aclclicionnl) .......•............. \ 
Trunsmissilo de propeleclade elos mesmos .......•......•...... \ 
-- . .. . . ..... . 

4. Donativos ...•..... ~ ................•..........•........•....... 
Beneficio de l"otel'ias, isentas ele impostos .................... . . . .. .. . ~ '· . . 

7. Divida ncti·va ....... . = ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

1
: 

- 8. In1posto sobr~ os consignatori~)S de escravos .•....•....••..... 
9. Imposto de 1:J 0 / o -sobre loter-Ias............................. . c 

10. Sello dos bilhetes idem ................................... -.... 
1 

-

11. Remanescentes dos premios idem (Lei n. 1114 de 27 ele Setem- i 
l)I'O ele· 186·0 a1·t 19 ~ '10) 1 . . ' , '. -, :s i) ••••• ' •••••••••••••••••••••••••••• :- • : 

Art. . ~- ·· O Governo fica atltoPi:wdo ú emittir biLhetes do Thesouro, até ú, 
somn1a ele 1G .000:0008000, como ontedpoçao ele receito, no exercicio desta Lei. 

Par·.Jgrapho ·unico. Continú .. t. a vigorar a rmtoriznçJo, conferid .. t ao Governo no 
ar-t. 2°, paragr-apho unico, da Lei n. 3Ui8 de 5 de NoYernhro ele 1880, relntlvrtmente ú 
conveesrro· clü divida fluctuante em consolidada, interna ou exter-no, no todo ou P.m 

. 
Si no uso dessa autorização forem emittidas apolices a juros de 5o/o, pocletá o 

Governo destinar 1 °/o pnr·a a nmortizaçüo. ·. · 
Art. 3. 0 E' eoneedidL"l ao Governo a faculdade de receber e restituir os dinheiros 

cmn a rencl<:t orclinaria . · · .. 
O snldo ou o excesso dns restituições serú conten1plado no balanço sob o titulo 

1'@5})eclivo, coníorme o disposto no art. -41 da Lei n. 62g de i7 de Setembro dõ i85i. 
Art. 4. o Continúa em vigoe a autorização, dada no art. 14 da Lei n.. :~OiS de 5 

ó.e NoYembro de 1880. 
Art.. 5. o Ficnm revogadas as disposições en1 contrar-io. 
Hiv d•.;; JúneiPO em ~5 cl0 :\.In i o dP. 1885, 

Art. i.i.o 

T1\.HELL.c\ - A 

CREDITO SUPPLE~IENTAR · 

EXEri.CICIOJ DE 188~-~883 

.m~ISl'E:RIO DA ?!fARINHA 

Decreto n 8938~ de 30 de Abril de !883 

it>.- Munil'.\íes n:\vae<= · -
'"7: ' . .:. ~ ................... •••••• ••••••••••••• -~ ••••••••••••••••••••••••••••• !59:HS$S03 
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TABELLA--B 

VERBAS DO ORÇAMENTO, · PARA AS QUAES O GOVERNO PODERA ABRil) 

CREDITOS SUPPLEMENTARES 

1\linisterio do Jbuperio 

P1·esidencias c1e Província : 
Pelas ajudas de custo aos Presidentes. 

Soccorros publicos. 
,· 

1\linistet·io da Justi~~a 

.Ajudas de custo : 
Aos .Magistrados de P e ~-l\ enlrancia. 

Conducção ae zwesos de justiça. 

1\liuisterio dos Ne~oeioe Estr·~ngeiros 

· Ajuda$ de custo. 
Exttaerdinarias, ne ea;te1·ier. 

1\linisterio da 1\larinhn 

IIaspitaes: 
Pelos medicamentos e tltensis. 

Reformados: 
Pelo soldo. de officiaes e praças reformadas. 

Munições de bocca : _ 
Pelo su!lten to e d iét:ts das ;uarJliÇões dos navios da Armr.da . 

.. Yunições navae3: 
Pelos rnsos rortoitos de avaria, naufmgio, :~.lijamento de ol.Jjectos ao :llar e outros sinistros. 

Fretes. 
Event1tacs: 

Por diffcrenças de cambio e commissues de saques, (;-ãtamento de praças em portos estrangoiros e em 
províncias, 011de não hn hospitaes e enfermaria:;, e pat·a ilespezas de enterros. 

1\liniMtcrio da .Guet•ra 

Cotpo de saude c hospitaes: 
.Pelos medicamentos, diélas e utcnsis. 

Prw:ns de pret: 
Pelas gr:itifrcaçõcs de voluntarios c engajados, e premios para os mesmos. 

Etapas: . 
Pelas que occorrerem, além da imporlancia consignada. 

- Despe:;as dos corpos e.quarteis: 
Pelas forragens e ferragens. 

Classes inactivas: 
Pelas etn pas õns praças invalidas e soldo de officiaes e praças reformadas. 

Ajudas de custo : 
Pelas quC\ se abonarem MS officia'es, que viajam em commissã~ do serviço. 

Fabtiéas: 
Pelas diétas. medicamentos, utensis e etapas diarias a colonos. 

Díve1·sas despezas e evenluaes .. 
· l•eio transporte de tt·opas. 
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1Uinisterio da -"'-s-ricult;tira 

Illmninaç.do JÚtblica. -
Gamnlia de jZLl'OS as cstmda.~ de feiTO e aos engenhos cenll'~es: 

Pdo quo? exceder ao decretado. 
Con·eio Geral . 

Jul'os da âicültt iutema (andada: 
!'elo:; qu~ n~orreL·cm, no ca.:,o de fttn.da.r-::.e p:ut~·da. uiviúa Uuctuante,· ou de s~ fazer~m operaç0e5 

de credito . 
.lutos da dicida ilzsct·ipta aut~.->-s d~l emissão das 'respectivos apolices: 

!'elos que forem reclamados, nlém elo algarismo orçado.: · 
Cal.rá de .:lmorti.::açâo: 

Pdo feitio de notas. 
Ju.i;o dos Feitos da Fa;;en<la : 

l'e!o IJUC fa!ta1· pnri pagamento da. porcentag-em da dirida. arrecadada . 
..til/andefjas, Recebedorias, Jiesas (le Rendas e Collectoriu.s : 

Pek• excesso de desocz:t sobre o cred1to conce.Jido para a porcenlag-em dos empregados.· 
DifTarenqas de camúio: 

P·:lo que ··fui' preciso, a.u rn de real izat·-sc a 1·cmes:.a de fundos p:l.l'a. o exterior e o pagamen lo dos 
j !J.ro~ c aworliza~ão dos em preslimos 11acionaes di'! 1SGS e 1879 • 

. :w·os divJn;os, inclusit:e os do.., billwle.~ <lo 1ii'esouro : 
Pc I;~ s illl portanciits, que forem precisas, além das cunsignaun.s. 

Com111issu::s e r:ol"retagens: 
t·.~lo 11Uc poder ser necess:u·ío, :~létn da somma conceàich~. . . 

.Juros do emp1·estimo âo Co/hJ de Orpluios : 
Pelos que forem rcclámaclos, si a. sua impo1·tn.nda ·exceder ;i ·do cr.:!dito votado. 

Jm·os tios tlepositos das Cai:ras Et:onomicus e d'os Jfontes ele SoccoiTO : 
l'elos fJl.le rore1n Llf}Vidos, al~m do -~redito votado. 

E:tercicios jlndos : 
P·:las pcusõe:;, aposentadoz·ia~, ortleuados, soldos e outros vencimentos, marcado.5 em L~i. 

ile.11Dsiçües e resti.tui~ues : 
Pdc~s pagnmer.to.5 J·eqlam<h.los, qu~ntlo a import.ancia destes exceJcr á consign;l~é10. 

'I'ABELLA. - C 
CHEDrrns qSPECL\ES~ P.:\.11.\ OS QUAES O GOVERNO PODEBA FAZER OPEHAÇà.t~"'-IJE- 0R-Ef}FEH'0-1"··-

Leis n. 234·8 ele 25 Lle Agoslo de 187;J, art. tS, c n. 2í92 de 20 
de OuLnüro de 187í, art. 20 

.llini~terio do lanpca·io 

Leis us. :l!)O.'í e l'JO::> tle li tle Outltln·o de 1870~ e 23'18 de 2;) ll.e A{Josto 
tle i87:l,. art. 2°1 Jlaragl'opho lmi.co, n. (i 

!lle<l i1;;i·(' e toml10 da~ terras que~ nos tem1os dos con L1·atos matrimoniaes, formam os pn tri· 
mon1o:::, cstnltelt:-cll.los pura Suas Allezas as SeP110ras D. lzabcl c o. Leopoldina e Seus 
Au:;!ustus Esposos ......•.••....• . , •.•... . : •.. ;';: ......... . ......... ••. . •••.•. · .•.••..•••• 

::uirli~te~·!o ·da Agricultua·n 

Lei n. J 9~3 de 17 de .lu lho de !Si i~ art. 2° 
3 
~ 2° 

1'r0lO!Jg:lllwnlo d:r estrada. ue-ferro à o necifc <i S. Fmncisco e estra~a 
tJe ferro do Recife a Caru~u·t'l ............................ , ..••..•.••.•• 

Prolc·ngaJflf:nto da e.stl'ada t.le fel'l'O tJa. Ba!Jia a S. Fl'anci.sco ............ . 
3. 000: OOOl5QOl) 
~ :$ 

!S:Ouú~OOO 

i. 000: Oú0110üú 
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Lei n. ~397 de -10= de Setembro di i873 

Construcção da. estl'ad:i. de ferro de Porto Alegre á Uruguayana., ••• ~ .•.• 
Idem, idem, <lo llio Grande :i 13ngé ...................................... . 

2. 723:490~000 
"9i3:3825QíS 

Idem, idem, de Cace(lUY :i Uruguayana .••• • :. ......................... . . ~ -
3.666·S7250i8 

Lel n. 2631) de 22 de Setembt·o de i8'i'5 

Ol>r:ls par?.. o ahaslecimento d'agua. á capital do Impel'io e ~1steio do lramway do Rio 
<l.Otlro ...... .............•......••.•.•...•...........••.......•.•.•...........•.•.•..... 250;SOO~OOO 

Lei n. 2G70 ele 20 de Outuú1·o de :lSiõ, a1't. :18 

Prolongamento dil. estrada de ferro D. Pedro 11 e ramal de Ouro Preto ..•.••.•.••.••.•. 

Lei n. 3127 de 7 de Outubto de 1882 

Rarnal do Titnbó .•.•••.•..••••..•.•...•.•••••.•....••.• . •••••.••.••••.•.•..••...•.•••• . •• 187:915~000 

·Lei n~ _-3130 de 21 ele Outuú·to de i882 

Prolongamento da estrada c.! é fct•ro Mogyan:t -. ...• ; ................... . ................... ii0:;)20tOOO 

Lct n. 3Hl de 30 de Outubro ele 1SS2~ al't. 76 , § 16 , n. 1 

E::'trada de ferro D. ·Pedro L ..••...•...... · •.........••..••................. .- ., 
;) 

Lei n. 3UJ ile ao tfe Ottlatn o de 1882, a1 t. 9°, § :1°, 1 • 

1\lelllor:nnenlo do JJ(•rto da Fortnlcza e construcçilo da Alfnndcga .......••...•..•••..••• 

Lei n. 3141 lle 30 cle0t6lulJro de 1882, art. 7", ~ :1. 0> n. ':.? 

19S:i80~GOO 

Estrada de ferro do Natal ::\. Nova Cruz ................................. ... . : ........... . 

l\linisterio dn Fazenda 

Leis n. !837 de 27 de Setembro de 1870_. â1·tigo unico_. e n. 23&8 de 25 de 
Avosto de i873, art. 7°~ pm·ag1·aplw ~mico: n. !k •. 

Fabrico das moedas de nicl\cl e de brouzc ........ . . • : ......................... : • ........ 20: 000;~000 

Lei n. 23i8 de 25 ele Ayoslo de iS73, art. H, §5o, n. 2 
- .. - - ' ' -- . . 

Pr•)mio não excedente de ti017000 por lonel:ld:J, aos constrüctores de navios no Irnpcrio .. tiO:OOO~OOO 

7.862:5875078 

;... 

O SR.: Pn.ESIDE::s-TE decl:tra que u. proposta. do Coelho de Almeida...... 4-l votos 
governo serã tómada na de,•ida. consider~ção. Diogo de Vasconcellos... 44 >'> 

A t - • 1 • • - d Chagas .... - . • . . . . . . . . . . 1. » s propos as sao remetlll a!' a comm1~sao c · - Alft•edo Chave:;....... • . . 1 >'> 
orçamento. s· . 1 A. de 1queu·a... . .. . ... >'> 

Em seguida o Sr. m1ntstro da fãzenuap-:rs-s:t-r---;:.S.o.o:Lnt.:ee~.::s;..._.....__........, . .._,.'-'-'-....... _,_. !...." -~·~-21 _ _2>'>~---
l"'::trn a esquerda do Sr. prer.;idente o fn~ a lei
tura tio rela.torio da repartição a Sl)ll c:~.rgo. 

O rel:J.to1·io é remettido :i commissão de or·· 
Ç:l.mento. 

.. O Su. PnESIDENTE <:onvida a àoputação para 
:tcompaohar o S1·. ministro da. f,zenda, que se 
retira com as mesmas formalidades com qu~ 
foi recebído. 

Continú::1. a or.:lem do di:t : 

ELEIÇÃO DE CO:-.DiiSSÕES 

é ommisslro de constit ~tiçtío c podc·;·e.c:. 

(~.05 cedulas) 

Carlos Affonso ....•...• 
Zama ... .. ~ ............ . 
LeopC?ldo de Bulhões .... . 
F. Behzario ..••.••.•..• 

:: 

57 votos 
. 57. )) 
57 , 
44 .. 

:: 

C' OiíHnisslio dtJ o;·çaillenlo 

(104 cedulas) 

Vai-se procede.- a apuração 

O Sr. Bezan1.at (pela ordem) pede 
licença para · reclamar contra o modo como o 
Sr. :1 o sec'l'etario está fazendo a contagem das 

1s as, ario ao regi-
mento. 

Vê que S. Ex. está abr~n:do as cedulas e 
contando-as, e assim, com algum trabalho de 
memoria, no fim da contagem conhecetá qual é 
o resultado do-csc~utinio. · 

O Sn. PRESIDENTE:- O regimento· nada diz 
a tal respeito, e não vP-jo inconveniente no 
modo porque se está f:tzendo _ a contagem, o 
qual é conm aooerf:; estylos. . · 
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Procede-se á apU!'ação : . SESSÃO E:\1 27 DE liLUO DE i885 
votos 

Lour2n~o de Albuquerque.. 67 
A. de Siqueira............. 66 
Carneiro da Rocha......... 56 

I' I 

Be7.et·r& ae Menezes. . . . . . .• 55 
Ulysses Vianna........... 54 
P<idua Fleury ..•.•.... -~.. . 53 
_ "''S ae ra.:lJO. .. . . • . . . . . .) 
Fig-uei·~:t: ·;:-2~:::; ..... ·...• 46 
Hr>nri!)ues ...•...••..•.... . 4(i 
Bal'ão do Guahy. . . . • . . . . . . · 46 
Duarte dn Azevedo........ 45 
Co·:!lh:) de Almeida. . • • • . . . • 45 
A . Pr:-~.do. . . . . . . . • . . . . . . • 45 
Costa. Pereira............... 43 
J0aquim Tava2·.:s.......... 35 
Silva. l\1afra.. .• . ... .. . • . • . 33 . . .. .... .. ... 
Ildefonso rle .Araujo ..•.•... 
Castello Br·anco .....••. . .• 

oelh.J am l s . 
1-.laia ...... ... ........••.• 
B:m·os Cobra ..... • .•...•. 
Rodrig-ues Alves .•.•. . .... 

lj v s .......... . 
Zama ... . . . ........ ·..... . . 1 
Mac-Dowell . .....• :. . . . . . i 
Almeida Oliveira ....•. , .. ·• i · 
Ah·al"o Caminha .. . .......• ~ i 
Antonio Pinto ............. · i 
Dias Carneiro. . .. . • • . . . • . • 1 
Crn z. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . i 
Carlos Affonso . . . . • . . . . . . . 1 
J: Penido......... ... . . .. 1 

. São ele itos os oito mais "·otados e como tivesse 
havido emp 'te p3.ra o 9o lo~ar, tir0~1-~e a :"O r te 
antre os Srs .. Andrade Figueira, B:u·ão da 

'Foi desig-nado o p~ra o Ç)o logar da commis
são o St·. Henriqu ·s. 

O Sr. Bezerra. Cava.lcant.i 
(pela 01·dem) pede ao Sr. presidente sé digne 
considerar vago um dos legares da commi::~são 
de m·çameuto para _qui) acab.l. de ser eleito. 

Tem motivo para n:1o aceitar o cargo que-=o 
seu pa.rtido <"Cab:.l de confiar·-lhe e mui to lhe 
agrade<:e. 

_ O SR. PaP:siDE:\TE:-Quando houver mimero 
--consultar..: i a casa. 

A ord .;m _do dia. para a manhã é a seguint~: 

Continua ã:o das eleicõcs das c m i~ -
Contin.1ação da discussão do parecer n. i22 

-1-885 relativo á el~içiio do 4'' districto do 
Ceara. 

Díscus~~o do parecer n. 12.3-1885, relativa 
a eleição do 2' dictricto da província~ do 
Piauhy. · 

13 di.:;cussão do proje !to n . fA-18S5 sobre a 
reforma do elemento servil. 

.. 

Presiclcncia do Sr. FJ·anhlin Do ria 

SU~L\lARlO.-Leilura da acla · ua so:-são d1!. honlom. 
Rcc_laUJar.a~c> do Sr. Bozam~l. Rcsp?sta ·~os $rs. Affo_nso 

Vi:Úma. AI!Provação d:~. al'.la:-:-.EXl'l!:ut&_:sTc.::-l{oq•J~ri
Jllcutos.-Dlsp~n.;a tio :::lr. Bezerra Ca.Yaleantl c nomo:J.
ção .lo Sr. l:,·aucisco ~0t11·é na commissiío tio orça
m~nlo . -H.I)qu<3ri•n·~ nto do ::ir. So:u·es.- Para nClgocio 

r.t;cn c a a o ,. . ogo , (I • asconce os. .xp !Caçoes 
do Sr. fO sccrt!tario.-Onn•t~t M 111A.-Votaç:io tlús pa
recere.; ns. 1.2:! e 1::L Votil.ção nonlinai.-J)iscussão 
do projoeto n. i A-!SS5 :;obro o clornonto sen·il. 

e- " , :J . 1 , 

Araujo Góes J un.ior, J uvencio Alves. Carneiro 
da Rocha, Prisco Paraizo, Cruz, Adriano Pi
mentel, H •nrique Marques, Fr:1 ncisco Sodré, 
Carneiro da C1mha, Dianna, Eufrazio Correia, 

--zam:t; -·França Carvalho, Moreir~ de Bar1•os e 
Alcofot·ado Junior. 

Abrc•--,;e a sessão . 

Comp::>.recem, da;pois de aberta a sessão, os 
Srs.: Corrêa. do Araujo, . Francisco Bel:sario, 
J ar1uim Pedro. Ulysses Vianna. FernandHs de 
Ohveira, Rodrig-ueo;; Alves, Bezerra de Mene-. 
zes, Araujo Pinho, Gnspnr de Drumn•ond.Sigis
mundo, Jos!} Maria nno, B::~rão de Anadia. Si
nim hú Junior·, Gonça lv('s Ferreira, Leopoldo 
C ·unb~ . Felicia. dos Santos; Csst· llo Branco 

. 
Atfonso, Antonio Pinto e Martim Frandsco. 

Faltam, com c 1us!l participada, o~ Srs.: An
tonio C:l.rloa. A' ' g•:sto Fleury, Barão da Leopol
di!la e Vaz <le Mello . 

O Sr. Bczamat começa observando 
que, hontern por occasião de proce•ier-se à apu· 
ração d:1 ~leição dos membros da cnmmissão de 
orçamento, t 4.ve c:nsejo de pedir ao Sr. presi
dente que c orLasse a pratica , inaugurada pelo 
Sr. i: secretario, de fazer uma ap·uração que o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 37- PÃjgina 2 de 13 

Sessuo em 27 de Maio de .1885 111 

orador chamará de clandestina~ porque era 
feita previamente, sem conhecimento da Ca-
mara. - · 

Antes dê fazer a reclamação, o orador teve 
a cautela de informar-se, mas confessa que cas 
palavra-; do Sr. presidente l•wat·am a duvida ao . - . . . . 

o Sr. presidente que não tinha razão, quando 
se apegava a estylos que não são os da C:l
mara. 

om quanto seJa eputa o novo, e mats novo 
que o Sr. president~ na· cadeira que occupa, 
tem o orador bastante conhecimento do r•'gl
mento para o desetupenho: das· su: s funcções, 
para. o exercido a~~ seu dir·eito e para o direiLo 
de fiscalisação,que lhe assÜ1te como deputado, e 
pdt isso lastimou o cochile que viu dado pelo ~r. 
pres:d~nte e pelo SI.". io secret,lrio. · 

Foi assioll que, por occasião de discutir-se a 
intcrpeilação do Sr. min Siro ~e estrangeiro~~ 

. 
O que se fez horitem e o que se tem· feito em 

dias anteriore:;, em votações desta natureza, tem 
sid o Sr i ' secretH i faz · a · ·· 
cedulas. dr~sdobrando-a;:, isto 6. conhecendo pre
viam~nte o l'esultado da votação. 

Os inconvenientes gravissimos que seme
lhante conb ecimen to pode trazer; o orador os 
deixa á per,.picacia do Sr. presidente e da Ca-

--~-que_de t· o não desconhecem que, assiru 
1:omo hoatém n·uma votação sym ú 1ca a mesa 
::1e equivocou, contando 51 votos quando apenas 
havia 47, fica conhecendo previamente o J:'e
sultad<? de ·uma eleição, que o regimento qüer 
que seJa secreta. 

Passando a occupar-se da acta da sessão de 
hontem, diz que ella não traz referencia al
guma ao incidrmte levantado pf' lO orador e i 
respost~ dada pelo Sr. president~>, sen:lo que o 
Diario Offidat traz, incompletamente, o que o 
orador disse · e crê ue de modo inexacto a uillo 
que S. Ex. proferiu. 
.. Como se trafa rle estylos da . Camara e da in
telligenda do regimento, n·uma materia que 
não póde deixar de ser- julgada importante,. pa
rece ao oradur que a omi~são é por demais sen
sivel. 

Ha um outro ponto p~ra o : qúal o orador 
chama a. attenção do Sr. presidente . ·· 

Sabe do grande poder dP- que S. Ex. se acha 
investido, poder _que se póde dizer illimitado e . 
.que a minoria. e a. m3ioria -confiam que S. Ex. · 

o circumscreverá dentro de urn prudente arbí
trio, porque por mais explicito que seja o 
regime-nto, si S. Ex. quizer lançar-se no ca
minho do arbitrio, Rão ha meio para cohi
bil-o. Por maior que sej:t o poder pessoal de 
S. Ex.., por mais agr:idavel ctire ·seja ao ~rador 

por que S. Ex. t-enha porventura de di
os tt•abalhos -da Oamara, o orador não 
dPsconhecor: c ue S. Ex. não tem od0r 

pal'a exxar e apresentar as qur~stões que estão 
solJre a mesa.. para serem subm~ttidas á. deli

-beração da Cama. r a.. 
Entretanto, S. Ex:. exm·bitou hontem, dei

:s::ando ele submetter á votaçiio du:•s conclusões 
do parecer rel:l.tivo iL eleição do 2 · districto 
da- província do Parit. Ct·ê que foi um lapso, 
devido talvez a. grande importancia da con-
clusão fin;;.l. : -

.jl. .act~ na~la diz .a semclhaz:te respeito,-e o 

romo melhor e mais acertado lhe pa.t·ecer, e 
pede que se consigne na acta. a re~.:bmação que 
hontem fez sobre o modo por que se pr• .cedia á. 
a1mraçao · as ce u as, esper-.:~.u o que . . 
acabe com . a- pratica de apurar· pl'eviu.mente 
as cedu las o Sr. 1 o sect·etario, ao qual pelo re
gimento só comp8te contar ns cedulas e pro
ceder depois :i leitura elas mesmas. 

O Sr. Affonso Celso Junior 
{1° secreta1·io) diz que, da sét·ie de censuras 
formuladas colilra a mesa pelo uobL·o deputado 
que o prece~eu na tribuna. duas ha que, di-

«Ainda _que n. sessão principie mais tarde que 
a hora declarada no art. 53, deverá durar as 
horas nelle . marcadas, contadas de m.in~to .a 
mxnu o.» 12: a • : (< a o 
piarão ás 11 horas da ma.Il;M, durarão 4 horas 
reguladas pelo r elogio do salão, e serão succes
sivas, etc.>) Diz 3gora o art. 104: <cAntes do 
presidente começar a dar a. ordPm -do dia da 
sessão seguinte, poderá qualquer deputad5> pe
dir a pror()ga.ção da sessãO pa.Ta ultimar o ne
gocio de que se ·estiver: tratando, e o presi-
dente, etc.:. ·· 

O Sn. BxzAMAT:- Mas o orador. não póde:ser 
interrompido. ._ · · ·· · __ · 
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- O Sa. A~DRAD:E FrGUElRA:..;_ Ha ontro artigo O SR. C.tnLos PEtXOTO :-O Sr. :3-' ' secre-
n.o regimento que prohibe que se in.tert·ompa o tario es.t:wa. ab:-indo as cedulas e contando sim
orador. ' ptesmeutc ; não as lb. : dou testemunho disso, 

O Sn.. AFFO:->so CELSO Jmnon. (1° scc1·etario) ~; O Sa. Ar~Fo~so CELSO JUNiOR, para terminar 
allega que por conseguinte o Sr. presidente o incidente, que julga convir não prolotl

:lembranJo-:lhe que estava esgot:tda. a hora e o gar, não csmcrilh~r·á. outros oritos. e, sen-
o1·a or 11e m o que se consu tassc a. casõl Sl ec: 'tan o-se, a;.: um appe o aos sentimentos de 
concedia prorogação p.ira pros,~guir, obclece- ju--tiça da Ç'..am:ln. Etla que diga, em conscien
raro ambJs i stricta disposição regi.mect:.d. c ia. si o sea 1° s"cre_tarÍ•) tem se descuidado 
. . 

Foi tão injusta. :J. primeira a.ccusaç::!o à mesa
quanto a segunda, de rp1e o orador, precisa ta.m
bem varrer ~• sua t':!stada. 

Foi c~n:;urado o 1° secreb1rio por proceler :i 
apuração das ccdulas, na eleição da. cornmis
são de orç:,mento, Je modo contr:~rio ao que 
dete1·miua. o regimento. Curnpre a.dvertü· que, 
na o..:casião em que tal se deu,nãoer<L o orador. 
o l • sect·etai•io d·: direito, quero occupava a smt. 
dü. 
Achin•a-se elle presidindo temporariãmentc 

a ses-;ão, sendo subs tituido pelo ~eu digno co l
lega o 81·. :~o secretario. Consi(t•;ra., po:-ém, 
a 11 t• i s · ra. 
ponto. 

O Sr. 

dente. 
O SR. AFFos::;o CELSO Jusron: __: Não ha tal, 

mas o orador aceita a 1·esponsabilidad•: do pro
cedimento do nobre 3° secretario. 

S. Ex., n::t contagem e apltra~ão das ce
dulas, procedeu d J accõrdo com . o arL 183 
do regimento~ quo diz o seguinte (lê): 

« O :3 · metb.udo de votar~ que é pot" e~cru
tinio sGct·eto, ti."a.tando-sc de ele: ção, S '} prati-
cara por mew r e ce u a.s escrqHas, sent o es as 
lançad~(s () ffi u_rna:;;, (iU·3 os continues cot·rerà.) 
pot" tcdo.; os .<}eput:ldo~; c, apres ~nüdas UJ. 

\. .. l .. 

seL:t"0tat•io, por elle lidas uma por Hma ,le per si 
procederão os outrog SC.:!t·eta1·ios aos compe· 

-~s nssentos, de onde no fim se fa rá a apn
r açib p:~ra. s~ pi.iUTiCa1· ·o re:ml.ndo--d-,;-yo
t:tçào. )) 

Foi i~to o que s·~ deu. 

Os. Sns. A::->o ::Ao~: FwGEm,\. E BEzA~L\.1": -
~ão :Jpoiado. · 

O Sn.. AFFt•::->•o C1·:Lso Ju~ror:. 1·ep13te que, 
:tpreseala(bs as ccdnlao; na ~esa, o nobre :-~' 
s~crelario , (!lle occupg.y~ o logttr rio 1··, tr:•tou 
de pro'..:eder á con tag m, tomando cada uma. 'ele 
per si . .. · 

o Sn . BEZ.".::'-1.-\ T : - Cada uma de per si; Uffi::l. 
apuração em segred~ e camarariamen te. 

~R . .: FFO:->so Ef.'";o JuxroR diz que nunca. 
em segJ·edo e camarariamen_te se proeedeu á 
I.!OlY~~ ~<'ru das cedul~s- (A)JIJiados e . apa,·tes .) 
· Dirige-se ao p1·opJ·1o reclamante, q ue mais 
de uma \'ez tem auxiliado a mesa nesse tt·a.
ba_iho; e ~erifi~~o que .es ta pro~ ura jamais in
fr tng u· d1spos1çoes regiment:1es. 

_ O Sa. B EZA)L\.T:- N:1o .. aceite o meu silen
, c~o corno ~cy_u~escencia a<' que V. Ex:. está 

dJZe?do •. .~.~ão !l.e chame llara c.sse torreM, 1)0ÍS 
senn obrigado a d::~:r testemunho do contrario. 

O Sn . JoÃo PENIDO : - Tem des~mpe
nhado sempre perfeitamente os seus deve-:.-es. 
(JI ttí tos (lpoiados.) 

O Sr. 1Uac-Do~-ell pediu a. pala
vra pa.ra OCCttpar-:;;e c~dusiva.rnente das ob~er
vaçõcs feitas pelo nobre deputado o Sr. ·Be
zamil t cum refer ncia a 1tllas condusões de voto 
em scpa..r•;:do ~o parecer sobre_:~. eleição do Parã, 

O Diw ·io O(ficial diz o scg:liute : «ficam 
prr>judicad 1s tod,:s M concl•1,;ões do parecer da 
maior·ia da conw1issito, e deixam de ser consi
deradas J:'Cl2. c amara as conclusues l1a e 5a do 
voto em separado.» 

Ot·a, ;ts ex:prr;::sões «dei";rt,m, de se1· considaa
clas,)> não são equi,•alcntes a estas « ficam pre-
j ud icad,~s. )> · -

S•:meih<tl"llc omissão foi devida à confusão q ar; 
. . I 

·~Lu~ estas conclusões de;em ~1;sim. fica r pre~ 
terida.,, cumpre na :~ eLa fazer-s0 n. mcHção 
de que ellas deixat·am de ser ·votadas pela 
Cama r a c reccifica.r-se o Dia,· i o O f(icia l para 
qu ':l nã·) sirva isto de estor,·o á. acção da jtls
tiça criminal (1ue, na opini:"Io d a orn.do1·, r1!io 
fi ca. tolhida. pelo facto d '1 não tomar a Ca.
mara conhe .~imanto desta questão incidente. 
o que c umpre, poré:n, é que não s~ poas:~. 
fazer jo~o com um equivoco para provocar·se 
a impunidade daquelles sobre os quaes deve ca.-
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hir um:.~ justa responsabilidade. Si o Sr. pre
sidente eu tender, com tudo, que devem ser sub
mettida!; a votos estas conclusões, o orador 
tambem se conformará com h to. 

Manla à me.sa a seguinte 

Qu') a 4:1. e 5a. conclusões do voto .. -&()pa.raclo 
sobre a" eleições do 2) distt•icto do ~:â. m::-.n:.. 

an o r sponsa 1 lSl.r os mes:1 no;;; a e c1çao e 
Qàatipuni e da de Our~m, assim como o es
crivão de paz c1ue transcreveu a acla. d~sta ul
tima, dei~aram de ser votadas l)o:· s:mples 
omissão; não ficando, porém, de modo algt~m 
prejudicadas a.s ditas conclusões, não só por 
serem consequencia das vctaçõGs nomina.es, 
ou~ app:·ovaram a 2a e :)a, como tambGm pot· 
que p:.u·a fazer-se efr~ctiva a resp:msabilUado 
<!riminal dos alludidos mesarios e Gscrivão de . . 

. 
acabar.•m de ser feitas pelo nob1·e deputado pelo 
Rio de Jamit·o e pelo nobre depu ta:! o pelo Pad. 
Desde ue me sentei .nesta cadein< foi no ti.t·mc 
prop·.)SÍto de de1·iv;~.r :1 força da autoridade de 
qtle m 'l acho investido exclusivamente d t obser
vancia (1o reg-imento. Nesta conformidade, mr:! 
pare~e que ~té o presente não tenho ele leve 
me ~fastado das regras e . normas quo o regi
mento estai;elece (apoiados) ; muito menos o 
infringi cum relaçã) aos pontos que foram cn
volvidvs na arguição formulada pelo nobre depu-
tado pelo Rio de Janeiro. · 

Dous destes pontos, segundo a c1mara acaba 
c -ouvir, oram·· ca amen e exp 1ca os pe o 

Sr. 1° secretario, e de modo a ficnr patente quo 
a respeito delles violação do regimento niio 

.. 4 .... ~ . 
Quanto á omissão que se dou hontem por 

occa'lião da votação do parecer ác~t·ca da elei
ção do Parà, eu não dtlvi !arei, acquiescendo ao· 
deS·"jo de nobr~ deputado, fazer rect!ficar essa 
omi.ssão, que realmente foi involuntul'io., no 

--m:ciõ"<tã c toda a ca-
mara notou. 

Sinto que r1ualqucr dos nolm~s deputados, 
interessaJos mmbem em evitar ou repnrar a 
falt:t, não ho.1vesse reclama !o na occasião op
portuna. (Apoiad os.) 

Dito isto, e >p~ro que os nobre>; deputados, 
fazendo justiça aos sentimento;; qu:J me uomi
na.m, não estarão vendo a cada momento da 
miõ.ha parte intenção de violar o t·cgimellto . 
Repito, t e?da _a minha força se firma. no regi-

O Sn.. BEz.uur: - Assim D~u:; ajude a 
V. E:x. ! 

O. SR. G. DRUMMoNn:- Amen ! (R iso.) 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o . St·. 

Uly •s11s Vianna. ' -· 

O Sr. Ulysse~ Vianna:- Sr. 
presidente~ o Dia·tio Official de hoje, publi
cando a lista dos deputados, que tornaram part~ 
na votação sobre a -eleição de Onrem. inclue o 

v. r.---1.5 

m~u nome como teulo votado - w:Go -,isto ó, 
como tendo approvalo essa eleição. 

Não tea.lo G.U estado presente por occasião 
do se votar ess:t conclusã:.> do parec ~r. não 
poélia o mGú nome figurar entre os dos de
pu ta dos que tomaram 11arto na. votação. 

O Sn. Pn.nSIDE:-ITE:-A recl;)mação do nobre 
deputado será tomada na devida consideração. 

EX.PEDIE:\TE 

mez, devohenrlo pa1·a os fin.s convenienLes, o 
a utog-eapho sanccionado d<1. resoluç:1o da As
sembléa Geral, sob r" :1. publicação dos parecet·es 
do Cons')lho de Estado, no Dia1·io Oflicial.
Inteira.do. 

Requerimentos: 
De Jonll \Vetron, propondo-se a introduzir 

colonos no Impel'io, sob ás condições constantes 
da ro osta anne~a.- A's commissüas de colo-
nisação e commercio, intlustria e artes. 

Do Dr. Manoel Antonio l\f:lrq ucs de Faria, 
solicitando privilegio or espaço de 20 annos, 
pat"a o es a e ecuncnto e uma. emprcza a -
nea.ria, que se propih ot·gani:-:ar sob às c:lau.
aulas constantGs ' da representaçiio junta.- A' 
commissão de commercio, industri::t e at·tes. 

E' lido, apoia:lo c approvado o seg-uinte 

Requeiro que pelo :\linisterio dos Negocios 
da Justiça o govo} rno r.~mc tta :i Oamara dos De
putado~, cópia. do inqucrito a q u~ o chefe de 
policia. d l p rovincia de S. P a ulo pt·ocedeu 
ác :>rca do homicidio c ferimentos pQrpet:ados 
em 6 d ':l JaneirD ul t imo na cidade de Botucatú ; 
e que informe se já foi stlspenso e mandado res
ponsabilisat· o jui:t. municipal daqueile termo, 
bachat·el Benjamirn Soares de Azevedo. 

:Ma.io de 1835.- Dua1·te da A;evedo. 
E' t·emettdo á mesl, lido, fo.poi-cdo e aprovado 

o seguinte : ' 

Req~eo1·iman to 

Requeiro que se peça ao governo pelo :Minis
teria do Imperio a relação -de todas us despez:as 
feitas na capital da Bnhi11 com o lazareto do 
Bom Despacho e com medidas preventivas con
tra a invasão do chplera-morbus, 'Ca importan-
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: cia de :30 contos de réis, segundo consta da 
proposta hontem apresentada uesta camsra pelo 
mini <tro do impcrio, c bem :1ssim copia das 
ordens que antorisaram tae.:; Jespezas, dos docu
mento;; compnJba.tot·ios desta e das quitações 

l" 

tias. . 
S:•l:J..das Sessões, 27 de Maio de i885.

A,·aujo Gucs Junio1·. 

O Srt. PRESLDE:STE :- Devo communicar ã 
caroara que hontem, ao concluit·-se a votação 
da commissão de orçamento, um dos dignos 
collega-; nom,~ados para. ellu, o Sr. Bezert•a C~
-ralcanri, pediu dispens:1. de3se cargo. Não ha
yend•, eut.ão numero par:\ Vüt:tr-se o requeri
mento. eu o adiei para a presente occasião. 

Poz·tanto, os Srs. qn0 entendem conce· 
· der a dis;_.ensa pedida pelo ~r. deputado Be

zerra Cayalcanti do carO'o de 1ncmbro da com-
mls$:'ío de orçamento, c1 uciram levantar-se. 

Sendo approvado o requerimento, o mesmo 
Sr. Presi 1en t0 nomeia ara reencher essa 

requerim~nto que tive a· honra de Sltbmetto.r 
hontem ú consid~'ração da camC~ra, e que ficou 
adiadu por haver- pedido a palavra o meu 
honrado comprovinciano,ex-ministro da guerra. 

E :1pproveito a occasião para perguntar a 
V. Ex., caso não considere inconveniente a 
perg1mta, se 6 actualmente leacler da illustre 
maioria. 

U::.-.IA voz D.-1. ~m.Eru : - Elle não é capaz 

O Sn. ZA;\IA : -E' uma qnestão que ainda 
não está resolvida. 

· a l! 1·os apa;· as. · 
O Sn. SoARES : - Parece-me que não. 

(Apartes.) 
O honrado deputado pelo 4° dislricto do Rio

Grande t!_o_ Sul passou ainda hontom pela con
trariedade, quando se pt·ocedia á. el~iç:ão da 
cornmissão de orçamento, de ver a sua chapa 
tortada. 

O Su. 2\lAciEL :- 1\iinh:1, uão. 

O Sa. So.l.nES :- Porl:mto, continti.o a con
sider::tr l car.leí· da maioria o mou honrado com
provinciano, o que muito estimo . 

Sr. preo;idente, o meu requerimento é m~1ito 
simples, rnuito simples mesmo. Trata-se de 
negocio administrativo, sem caracter politico, 
e, port:luto! quer-me parecer ue o honr<'~do 
epu~a o t1nao tm a necessid<t de de fazel-o 

adiar. 
O rcqur·rimento é este. (Lê.) 
A legua de demarcação terminava no morro 

d:_o T0le.~rapho, e dahi tem-se alargado ate a 
estação do Engenho de Dentro. 
.~ão ha razão algumtt que ju13tifique agrave 

injusti ç :1 qn1J estão sotrrendo os ' rnoradores da
quella freb'uozia, h~je importantisslma a todos 
respeitos, para que continuem a paga.r o porte 
·do correio, como se rezidissem nas mais longiu
quas provincias do Tmperio. 

E'~o que me l-eva, Sr. presidente, apres~ntar 
este requerimento, esperando que o honralo 
Sr. ministro da. agricultura haja de tomar -pro
videncias no intuto de d0tar tão importante 
bairro com este melhoramento. 

. . 
manda outro l·eq_uerimeuto, eu torno a pedir a 
p::l.lavra. 

• • '.J " 

muito aprecio, tsín prazer nisto, reproduzirei o 
requerimento. · 

Como ia Jiíendo, S.r. president~, preciso 
tambem chamar a aLtenção do nobre ministro 
da agricultura. p:.~.ra certos melhoramentos de 
que neccssibm os suburbios Jesta capital, q uc 
vivem completa.mente esq uecidJs pela nossa 
eliliJade. 
~esle quo o the;ouro faz a arrecadação da 

, .. 
melhorar o set·viço postal, desde que os direltos 
de transmissão de propriedade são arrecadados 
)elo Estado. não soi ue siO'nifica -o ossa ter 
o csgu,~ c11nÓnto, senão abandono, em que jnem 
aquellas localidad· ~s , que apenas, como melho
ramentos, contam o g<l_z-globo e a agua, e esta 

, 
meuto{ estão quasi sempre rôtos, inundando e 
estragando as estr•adas construidas por parti~ 
culares, e levantando por muitos mezcs o solo, 
cau~ando sê da ameaça á salubridade publica. 

Como já dis,e, é importantíssima a fregÜezia 
do Engenho Novo : ella comprehenàe umn. 
zona de cerca de 12 · leguas de circumfe· 
rench. 

Ora~ não tendo a Camara Municipal da Côr-

rar as ruas e as estradas não sô· das freguezias 
urbanas como dctii suburbanas. seria muito 
1ara louvar ue o nobre ministro da ao-ri-
cu tura aprovelta:::se a gum temllO que sé es
perdiça combntemente na repartição de obt·as 
publicas p::~.ra ma.nrlar fazer os mdnoramentos 

_de qua precisam aq uelle::: bairros. ( ~1partcs 
do :s,-. A ndrarle Figueira.) 

Já que a noss:1 edilidacic_não t~m os recut·sos 
precisos para realizar os melhoramentos de qu~ 
urgentemente necessita o município neutro, 
supprima.m essa corporação, hoje quasi sem. au
tonomia. (.1.Yc1o apoiados.) 

O Sn. ~--;oRA.DE FrGOEtnA:- Eu qu~ro os 
poderes locaes. (Apoiarks.) 

O St· . SoArtES:- V. E:t. é muito competente 
na materia, eu m1o conheço o direito admiriis
trat.ivo; mas _para mim, a camara municipal, 
nas conli~ões em que se ~c~a:· n~o tem raz~o 

- ' ~ 
p~rtencc a nen!t11ma provincia, ou pertence a 
todas . 

O Sa. Joszt MAmA:-;-::-;o:-Em logar de suppri
mii-mos a camara., r·~stitun.ruos à camara. o que 
lhe pert~nce. (Apoiados.) 

O Sn. SoAI\ES:-Mas, j:i quo o não fazem, 
entreguem-se logo a;; obra-; publica-; ao minis
teria competente e a !';aude publica ao Ministerio 
do lmperio. 

O Sn. JosÉ --'M.miAN:-;-o:-Está. com a sui dou
trina conservadora. (Não apoiados.) 
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O Sa. SoARes:-Pouco m.e importa. que seja 
! doutrina conservadora ou liberal. O que eu 

des<:>java era que o municipio neutro fosse admi
- nistrado como tem direito de sel-o ; e é para 
lastimar que a :capital do Imperio, e.espe~ial-

a Pelropolis, a ValenÇa ou a qualquer outra 
cidade da provincia do Rio de Janeiro. 

C<,nheço os negocias municipaes do Rio de -
:me1ro. cama.ra na a az porque nao em 

renda, que ó toda usurpada pelo governo. 
O serviço da.;; aguas, o da limpeza _!Jublica, 

o do matadouro, o da illuminação, o da via
ção, etc. , é feito por conta do Estado. O que 
lhe resta, portanto '? . 

Se tudo é feito pelo Estado, então acabe-se 
com a Camara ~iunici.pal. 

A minha reclamação par/3ce fundada. Se a 
freguezia. do Engenho-No:ro é ho,je . con.sidet·ada 

duzit• dous reqllerimentos que tive ~ honra de 
subrnrltter i consideração da casa n'uma das 
sessões passadas. Ligo grande impo~tancia a 
um es es reqnenmen os porque ra a-se o 
)lleio circulante em minha provincia. 

V. E~. comprehende perfeitamente que ten
do !'ido cerceada-parte desse meio circula:: te, 
não tendo as nob1s do Banco do Brazil circula
ção nessa província. fazem._~llas grande falta. 
Vou, pois, reproduzir esse requerimento fazen
do votos para o meu honrado compr·ovinciano 
leadcr da maioria não peça a palav1·a sobre elle, 
pois, como j:í. disse, não é uma questão po-.. .. . . , .. ..... 

V. Es.. conhece os transtornos c1ue esta me
dida causou á provincia de Minas. Algumas - . . , -
que gosa. o Banco do Brazi!, julgaram que 
deviam vender immediatamente es;;as notas por 
menos do seu valor, e não sei em que lei se 
fundou o nobre ex-ministro da fazenda para 
expeàir semelhante ordem. O Banco do Brnzil, 
pela lei de 18i3, alargotl a sua circumscripção, 
tendo, além do muri1c.ipio Iie\ltro;provincia do 
Rio de Janeiro, mais as de Minns, S. Paulo, 
Paraná e Santa Catharinn, e, pelo contracto 
que fez com ,o governo, as suas notas devem 
circuls.r dentro dessa circumscripçüo é as repar
tições publicas são obrigadas a recebei-as. 
Assim. tendo desapparecido a caixa filial de 
Ouro Preto, a ordem do Thesouro não tem razão 
de ser, e es\)ero que o honrado ministro da. 
fazenda a mande revogar, pelos grandes trans-, , . . . . 

e ao commercio desta c9rte que com ella entre
tem extensas relações. 

Agora rogarei também ao meu honrado com
provinciano· que não peça igualmente a. pa
lavra sobre o outro requerimento que vou re
~novar a respeito do Banco do Brazil. 

Eis o requerimento, para o qual chamo a 
attenção d:> nobre deputado (t8) : 

O·Banco do Brazil não _ cumpriu o aceõrdo~' 
si o tivesse feito a lavoura teria. talvez 
250~00.9:000.~ · de·Iettras: hypothecaria.s. 

Ao mesmo têmpo desejo saber se os estatutos 
do banco podem ser reformados regulando a 
recente lei de sociedades anonymas,ou se qual
quer reforma deve ser feita de conformidade 
com a lei de 1860, que a torna "dependente de 

- O' 

A razão da minha pergunta :é a seguinte: 
na ultima eleição a que se procedeu no banco, 
para o cargo de dircctor, a directorin. <t.dmittiu 
procuraçoes, o que cons1 ero um gran e pertgo 
em um banco de circulação e de ct·edito real, 
como é o Banco do Brazil. 

Envbndo á mesa os meLlS requerimentos', es
pero da benevolencia da camara que sejam ap
prov:ldOs. 

E' enviado a mesa, lido, ~poi.ado e adiada a 
discussão por ter pedido a pa.lávra. o Sr. José 
Mat"ianno o seguinte 

Requeiro que com urgencia se peçam ao go
vemo pel~ Min.isterio da Fazenda. as informa-
ço . o 

Lo Si o governo julga acertado manter a 
ordem do -pr~sidente do the.souro, n. 5"Z de 10 de 
. . 
vincia. de Minas Geraes, que não sejam rece
bidas nas estações publicas da mesma provin
cia as notas do Banco do Brazil com excepção 

-tão somente das da sua extincta ca.i~a filial em 
Ouro Preto. 

2. o Si ao governo imperial dirigiu a admi
nistração do Banco de Bra.zil, c11jos relatorios 
nada revelam. alguma representação sobre os 
pern.ici.osos effeitos daquella ordem que e~tá em 

govemo e o banco ; e em desha.rmon.ia com as 
disposições das leis de 19 de Setembro de 1866, 
e i7 de Sct0mbro de 1873 no caso affirmativo, 
copia da representação. 

Sala das sessões e1D 26 de Maio de 1885.
Soa,·es. 

E' igualmente enviado á mesa, lido, apoiado 
e a. discussão adiada por ter ter pedido a pala- __ 
vr!l. o Sr. Zama, o seguinte 

Rcquc1·imento 
Requeiro que com urgencia. sejam solicitadas 

do gove•·no pelo Ministerio da Fazenda as in
formações seguintes : 

1. o Si o Banco do Braz i! tem dado cumpri ... 
manto á lei de 17 de Setembro de 1873, e o ac
córd 1 celebrado entre o mesmo e o governo, em 
virtude do qual ficou esse estabelecimento auto
risado. com o 1im de restar am;:ilio à lavoura, 
a retirar de sua. carteira commercia va ores na 
importancia de 25.000:000$000 pg.ra com elles 
formar-se um fuudo de carteira hypotbecaria 
com o banco de crrdito real,nos termos da.lei· de 
24 de = Setembro de 1864,. e podendo tambem 
emittir letras hypothecarias até o decuplo da 
referida. somcna ou 250~000:000$.. . . 

2. o Si gosando o Banco do Bra~it da. facul
dade da emissão de notas, tendo em circulação 
a. avultada somma de ·cerca. de · 20.000:000$000 
. e sendo em parte banco de credito rea.l, podem 
os seus est21tutos ser reformados, pe~a. as~.e~_bl~a . 
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geral dos accionist.as. nos t~rmos da lei de 4 de 1 Foi uma humilh:1ção por que o parlamento 
Novembro de 1832, independente da approv:1ção ! passou. -
do governo imperial. . j Sr. presidente, a. Camara dos Deputados. re-

Sab das .s~ssões, 26 de :Maio de 1.885.-S'oa- prescn:ante da nação não póde hwantár as 
~·es. · sua>; s-essões· afim do esperar. no sen recinto 

...-: O Sr. D.io.n·o de "'\rasconcellos senão um poder _i~ua,J. ao seu: O~a,_ Sr. pr_:-
(pr.n·a negocio ·to·gcn te):- Sr. presi icnte, teu~ 
do-se votado n:c canHl.l"[i mu:\ mensagem de pe.: 
zame.? ao p3rlamento francrz. pela. mort·~ do 

digne informa
0
r-:ne se jú foi ~nviarla a. tal men- mento que é quem regula :1 materi;t. 

sagcm.' Dem:li~. se não foi, eu não sei quem O Sri.~ DroGo DE VA"C0::\CELL0s:- ..• a ca
vn.i redigil-:t, se a mesa, se a commissiío de mara. não podia levantar-se nem suspende!." 
redac~·ão da camarn.. • . soas sf.'ssões ~\ espera que os ministros se apre-

'{j:-,r Sr... DEPvTADO:- A commis.são do dip1o- senta~sem. 
macia. . . O Sn.. Pn.E.SIDE:."TE:-0 nobre deputado não 

O Sn.. DwGo DE V.o~.sco:s-CELLOs:- .•. ou se está dentro do seu podido. · 
uma commissii:o expressamente nomeaJa. para O SR. DroGo DE VAsco:s-CELLos:-Nem tam
-tal um. Ett não sei quem vai redigir e:>sa m':'n~ bem estão de:1Lro do regimento os nout"<'S depu-
sag-em, ror1~so entro em . un a <:. v•.:n 10 o-

1 
ta os qu·~ me 1n errompem. ec,ar.) qn~ es o-u 

mar a respe1t0 algumas 1nforma.çoes, porque prom·L)to si SS. EEs:. continuam, a devolver
V. Ex. ::::aiJe que o Brazil_jà tr;m g-rand fa tntt lhes intae.to em ridiculo, e a repollil-c.s em 

original. O Si'... PRESrDENTE: -Não é mister faz'? l-o ; 
O Sn.. Zam:1.:- E como não ha. de set• assim cu cstOtl aqui p :u·a reprimir os excessos. 

- 'l ... ( 

[/(!•i(t, o S;-. pi'e~iclente i"Cclama ottenç-io:) 

O Sn.. D:oGo DE VASCO~CELLOS:- Eu desejo 
além disso s:1ber c peço a V. Ex. CJUC me in
fot·me qual o meio litl') a e:un 1ra. tem de fazer 
chegar · a men;;a.gea1 :~o parlamento francez ? 

O Sn.. Jo.sB ?ihmA:s-~o:- Naturalmente 1)clo 
correio. 

OuTRO S1'.. . DEPUTADO:- On pelo telegra.pho. 
O Sr... DroGo DE VASCOXCELLOs:- Isto não é 

respost-a. :::atisfactoda. 
St' . prcsident·:l 011 estou recrr.manClo par~ um 

clireito qu~ me a~siste como d.eputado; c neto 

para cumprir o meu dovet·, quando affirmo qne a 
C.tmar~• ora. se humilha, ora quer colloe:1r-sc 
acima de suas funcções, quando tenta. S') cons
tituir, como agora, em congt·csso republien.no, 
par~• se bzet• rcpresent\r directa.mentc no es
tt·angJiro, enviando :1os poderes 0strangeiros 
monsag·cns on quaesqucr outros actos. 

E V. E~., monarchista. constitucional como 
ó, ha cl~. perdoar-me que _lhe faça a cen.sm·a de 

' -
que não podia de maneir.~ alguma ser admit..: 
tido. 

S- I , , ~ -, ., ~ - " 
deputado ;; queirA-m hlnç:H· o ridículo sobre a O SR. DroGo DE VAsco::-.CELLos:- :Muitos 
questão que levanto. blhuu aqui contra o vencido,e eu não sou m'• nos 

O Sn.. JosJ~ ?\LmL\:s-xo:-Não ha tal : 6 qM 0 do que os nobrr.s depntaclos. nem t •nho mc
---cor-reie é r. uRi .2 via r. nhecida. ara tal fim. nos direit<J do q::e os s rmhorcs que -vivem sem-

O S:~. DroGo DE Vo~.sco"c:t::LLOs:-1\'ão sei · :t da ordem. ( Ri~o ·) 
que n Cam:ira. dos Srs . Depu ta dos tenha r r.pre- O SJL Pn.n:siDE~TE: -Estou ú espera c que 
sentação no estrangeiro para em·i:1r m0nss.- o nllbre deputado conclt1a o seu rcqucri-
gens aos parlamentos do mundo. E' uma. in- menta. _ 
vet·são das nossa~ iustitnições : a constituição O Sn.. DioGo DE VAsco:s-cEÚos :-Não posso 
não mat'c.:i senão c ~rtas c deternrimdas attt·i- concluil-o eml1uanto os nobres deputados não 
buições e prerogativas ao parlamento brasi- m'o pormittircm. Estou faz Qndo uma recla
leiro; e por mais tligno e cl,~vado que seja o mação que entendo que é de Ot"dem, um~ re
homvm que lhe mceeça admitação. a Camat·a clamação que entendo que é direito de qualquet· 
não pode e:s:.orbit:1r das- :·.ttt"ibnições, que lhe rapresentant) du. nação, l)ot·quo se trata. do 
foram traçadrts, votando~lhe mensagens. I decoro d '.3 uma asseml.>léa constituida, de uma 

cor ora .ão rc r~s~ntante ela soberania nacio-

terreno em que devemos legi;.:lar~ mas não 
aquellc em que devemos exercitar a nossa cor-
tesia. (A]Jm·tes). · · . 

0 Sa. DIOGO DE VASCONCELLOS (com {o?·ça): 
-Não posso consentir, Sr. presidente, que se 
me tente ridicl.llari>:ar a pt·oposito de uma 
questão, qu~ levanto sobre tudo a bem da digni
dade do parlamento brazileiro. 

Não h.a muitos dias viu-se o espectaculodo 
parlam~nto do· Brnzil crusar os braços, i espcl'a 
qu~ o ministerio entrasse por n.quella porta. 

ml, e que não pó.le 1gurar no estt·angelt"O, 
como si fos~e um ajunlam-:mto de lilteratos, que 
não sabem nem mesmo as normas por que se 
regem, nem o valor das instituiÇões em que 
vivem. 

1J :\I SR. DJ~PüT .Ano:-V·' E~. é singular. 
O SR. DroGo D:Z VAsCONCELLos:-Tenho muita 

honra nisto. 
Demais, Sr. presidente,: porque razão se es

tranha o que cu fnço 1 O mais . que cs nobres 
deputados podem dizer de mim é aquillo d{) 
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que não tenho medo e tenho consciencia de 
merecer •. o_s nobres deputado;; podem, co111o 
grandes gomos que são, d.izer que sou igno
rante (oh! oh.')., obscu.t-..mtista rett·oooado es· 
t:upido (oh.' oh!). • . ' 

0 

' 

' 

O Sn.. P~ESrDE~TE :-Rogo ao nobre depu
tado _que nao se afaste do assumpto da ur
"'~llc:a. 

O Sn.. DroGo DE VAscoxcEr.r.os : -Preciso 
concluir o que dizia. . 

Mas, SL·. pr sidentn. eu não temo nenhum 
dc:::sc;s epith.etos~ lJOrque, o que não qut?ro é 
passar, o ato r~JClt? com _dr-sdcm qu~ se diga. 
que sou grand0 sab10; nao quero p:lssar por 
pedante nem a.lumno amante elas musa;;; anemi
cas e cscrophulos:1s cln. littera.tura roodema 
(IU~o.) . 

hre d<.~l.JOlado que cinja.-~e ao assnmpto. 
O Sn.. DIOGO :m V"\S?ONCELLOS:- Sr. presi-

" · elto a mmha reclama ão dcclnro 
que pedi a palavra sómeate para re :1uerer que 
a me.ttsa;~·e~ pdo S_r. Victor Hu~o s~Jn. posta 
em d1,:cu -sao. P1'CClSO de ver e dl;;culu· o texto 
e:::sa me. S[:t) , 1 _ ; ... a , 

par~~culat·, não se trata do )wm')m lettra.do, não 
se tr<lt::t do homem de g"''nio, trat:1-se de honrar 
ao homem político ; e não poss:) dei~ar de exa
minar 0 texto de uma mensagem dí!'igídtt 0m 
homcna%em .o. idCas . politic~1S do :finado, que 
são r:1d1t~almentc oppostas às instiiuicões do 
lmperio. ( .·lpr,iados elas bftnmdas co1~Scrva-
dol'(tS. ) - · 

Fazendo este requer1mentõ, ainda mais uma 

dignidade, qnc não almejo, não aspiro, ante-; 
detesto e clespré:~o 1 essas louyaroinlw.s .• es~a 

al Llfil. ••• 

O Sr .. Pm~sroENTE:- Rogo u.inda n.o nobre 
deputado qu.o cinja-se ao objncto Ja urg-encia. 

. O Sn.. Droc:o DE VAsCO:\CELLOs •• essa popuh
r1dade :>.em l.l~so, de .que hoje em dia os espiri
t os futots c snpcrfic1aes estão todos enlevado~ . ' como :;1 por ventur::~., Sr. presidente, seja a 
littera.tu;·a c rua , . ~ : · v • ·~ • 

venha à honrn. tb. inlelligencitl hunuma. 
T(~Uh') cuncluido. 

O 81·. -~íronso Celso • .Tuuior 
(1' :)i~..; ,·etarin , JJCla o·rdem.) c:oncis:J.mente to
marâ em consi..teração Ulll ponto da I'eclamação 
. do nobre depLttado por l\linas, por ser conCCl'
nellte a f;ecreLaria a seu cargo .. 

S. Ex. perguntou a quem competia redigir 
• I. 

fru.uceza, manifcst~nclo profundo pezar pelo 
passn.m~ nto de Victo1· Hllgo. 

O SR. BEz,\:O.LI.T dá um aparte. 

cr·c~ari~~ redigi l-a sob a inspecção do 1'' secre
tariO. (Ap1.!1·tcs.) 

Informa ao nobre .:loputado que essa men
aagemnfio seguiu aind;.\ a ~eu destino por af-
fluencia. do snrvico. · 

Nã1> é f2cto v:rn-em, como disse S. Ex. cor-
responder-5e o parlamento brazileito com os 
llarlamento~ do outras nações pé!r interm(~dio 
da~ :espectlvas s~ct·ctarias. E~te :mno mesmo 

da C~mara ão Chil7 pedindo qu.; se~ e-,;t~b :le
ce3;;c troc:\ d.; pul.lhcnções parlamentares entre 
aqut~lle lln-~a.mcnlo e o nosso, 'e julgou-se 0 
orador ;iutOl' lza.do pel(). pratica, pelos estylos 0 
pelos pl·e?ed~n_!:·:' s, que os hn a esse respeito .. e 
pelas :.~Hribnrçoc;-: que lho confere o regimento, 
a rcspondet· :Jcr~cdendo ao mencronado p::diJo. 

. O Sn. B~ZA:O.L\.T :-Mas V. Ex. ni"10 deu 
drsto conhe<:1mento a Ca~ar~. (Ha outros opm·-

Em conclusão! logo que estoja redigida a 
:mensagom veb. sect·etaria da C:uuara, mensa
gem_sob;-e ~ q_ual 1:arecc no 01·ador. que não 
se pori.e ms~ltUlr ma1s debate (opartes), o 1o se" 
cretarw, de confl)rmidade com o re..,.iulellto. a 
lerá no espedi('nte, e a Camara, o~u sua áHa 
sab.edoria, i.omar:."t a resolução que lhe pat·ecer 
mms acet·t::~.da. (31 Hit o bem.) 

ELEIÇÃO DE CO:II:O.IISSÕES 

(100 cedubs) 

'1 Juvc1fcio Alves ..... . ...•...•. . •. 
2 Custello Bran~~o ...••.. . ... . .. . .. 
3 1\Iascnenhas ...... .. . ..•........ • 
4 Sa.lgndo ... . .. . ..•. • . . . . . . .•. • .• 
5 Moreira BranJão .... . ....... .. . . 
li Sigismnndo .. ... .............•.• 
i Dcmeu·io Bezerr:1. •... . ..• , .•.. •. 

Sn tyro Dins . . ...... .• ......• .• .. 
:::iClU ·0 •• • • •• •• •• • • • • •• • ••••••• 
Alft•cdo Chaves .. . . . •......•. . •. 
Leitão dn. Cunha .......•...•.•.. 
Soares . .. ... . : .. ... . . .. . ...... . . 
Delfino Cinlra . .... - ... . ........ . 
Gonçalves Fem~ira • . . •.......•.• 
Dins Carneit·o •. • .•. . •.•...•.•.• 
Olympio Campos .......... . .... . 
Carneiro da Cunhn. ..••••.. ••••.. 
Arau·o Pinho •.....•. • . • . .• •...• 

51 votos 
o >> 
;)i )) 
51 )) 
51 » 
51 << 
51 » 
5L >> 

43 )) 

43 >> 
4'-' .. )) 

4:3 >> 
42 )) 

42 )) 

42 >> 
41 )) 

41 )) 

Crur. ......... •...•.•..... . ..•..• ., )) 

Diogo de Vasconcellos, Coelho e Campos~ 
Castriolo, Cunha Leilão, Costa PcreirJ , Accioli 
Franco, · um voto cada um. 

Em branco 6. 
Commissao de ·marinha e gne'"''" 

(101 .. cedulas) 

O Sa. AFI<"ONSO CELSO Jumón (1' secreta1·io) 
diz que, segund•J disposições regiment:~es come
sinhas e sabidas por Lodos. · incumbe ao 1° secre
tario luja a corrcspondencia official d::~. Can:ara::-
redigir e inspeccionar todos os trabalhos dà 
~ecretaria. I' 
. Por conseguinte claro está. que, havendo a · 
Cama.rJ. vota·lo uma mensagem, compete á se..; · . 

Diana.·-·.......... . .. . . . . . 55 
Adriano Pimentel. • • • • • . • • • --55 
Candido d~, Oliveira......... 55 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 37- PÃjgina 9 de 13 

118 :sessão em 27 de :Maio de 1885 

Saude p·ublica Araujo Góes............... 44 I 
Cas;trioto • . . . . . • . . . • . • . • . • . 43 
Rodrigo Silva. • . . . . . • . .. . • . 43 

Gomes de Castro, IYuarte de Azevedo, Mar- 1 tim Francisco, Rodrigues Alves e Mafra, um j 
voto cada. um. 

Valdetaro. 
Mascarenhas. 
Felicio dos Santos. 

J.Yegocios ccclesiasticos 
Almeida Oliveira. 
Olympi:o Campos. 
Dantas Góes. 

Em branco........... . .... 2 

missões: 
Faze nela 

Prisco Para.izo. 
Vianna Vaz. 
Ildefonso de Araujo. 

Pensuú e o1·denados 

Augusto Fleury. 
João Penilo. 
Ildefonso de Araujo. 

Justiça civil 

ro. 

Justiça criminal 
1\Iafra. 
Padn;~ Fleury. 
Ratisi::iona. 

Diplomacia 

França Carvalho. 
Demetrio. 
Joaquim P edro. -

Carneito da Rocha. 
Candido de Oliveira. 

C amaí·as 1nt~aicipaes 

Jose !\hrianno~ 
Salgado. 
1\lontandon. 

- Comme1·cio, industria e ai·tcs 
Fel~cio rlos Santos. 
MigL1el Castro. 
Leopoldo Cunha. 

.A_rtric ulttÚa! ~ninas e bosques 
Antonio Carlos. 
Sinimbu Junior. 
Vaz de Mello. 

Estai. ist i c a, colo~? isação, catechese, etc . 

Ribei1·o de Menezes. 
Mares Guia. 

I nstrucçüo publica 
Alme;da Oliveira. 
Joaquim Peliro. 
Schutel. 

Ob,·as publicas 
Leopoldo Cunha •. 
José Pompc:m. 
Castcllo Branco. 

Redacçao da leis 
Eul~ões Jardim . 
S:1tyro Dias. 
Itaqui. 

Continuação da discussão do pare cor n. 122 
-1885, relativo á eleição do 4 '' districto da 
provincia do Ceará. 

·O Sa.-ANT.O:\'IO DE SIQUEIRA requer o encer-

são approvn.das 
tes : 

. 
Ipú; 

2.a. Que sej& declarada nulla a eleição da pa
rochi.a. da Viços~ ; 

3.a Que seJlm responsabilizados os mesarios 
da simulada eleição do Ipú ; os mesarios 
da eleição de Viçosa e o deJcgado de poli
cia capitão Tristão Sucupira de Alencar Ara
ripc ; 

4.a. _Que sejam appr?va~as as eleições dos 

o ' 
5.a Que seja reconhecido deputado o conse-

lheil'O Antonio Joaquim Rodrigues Junior. 

do parccet' da commissão : 

i.a Qu~ sejn annullada a eleiç.Zo do Ipú; 
2.a. Que sejam approvadas as eieições dos de

mais collegios do !,~:o districto eleitoral do 

:3.a Que se mande proceder a nova elei<;~o, 
pelo referirl.o di st ricto. 

Fica igualmente prejudicada :(seguinte 
emenda : 

Seja approvarla .a eleição procedida em Ipü c 
contados ao O'r. Theodoreto Souto os votos que 
alli obtrve . 

Jose M w·ianno. -Alvaro Caminha. 
Achando-se presente o Sr . conselheiro Ro

drigues Junior é introduzido no recinto, prest.:1. 
JUramen o e o ma assento. 

Entra em discussão o parecer n. 125-1885 
relativ-o á eleição do 2o districto da provincia. 
de Piauhy. 

Ninguem pedindo a palavra é encerra.da a 
discussão. 

Procede-se á votação das conclusões do pare.
cer da commis~ão, e são approvad~s symbolica
mente as segu10tes : 

t . .l Que seja contado o voto tomado c:.m sepa
rado na parochi~ de Piracuruna, por ter o ti-

. ' · 
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tulo do eleitor nota de transferencia para outra 
parochia. 

2." Que seja igualmente conta:lo o voto, to
~ mado em s ·parado na parochia de Peripery, 

de um eleitor eliminado na revisão de 1884 e 
transferido para. outra parochia. 

·-:>.a ue não S"Ja conto. o o voto, toma o em 
separado na parochia de Pedro II, de um ~leitor 

, que votou c~m certidão d~ alis~amento .. 
• ' t> ~ ' • 

tomado em sepa.rado na. parochia. da Conceiç_ão 
de R1rras, do presidente da mesa eleitoral que 
votou sew titulo. 

O S!{. l\1Ac-DowELL requer e a Camara 
approv:1 seja nominal a votação da seguinte 
conclusão do pareccl' da cornmissão. 

5.:~. Que seja nnnullada a parochia da Uníão, 
por falta. substané~ial na organização da res
pecth·a mesa eleitoral. 

Feita o. c ama a respondem : 
Sim; 

i Adriano Pimentel. 
2 Deme>trio Bezerro.. 
3 Alweid:t O li vei.,.a. 
4 C?sta Rodrigues. 

6 c~,stello Branco. 
7 1\Jigrrel de C!tStro. 
8 Bezerra Cav:--Jcanti. 
9 Moreir<• Brandão. 

fO José :\Iarianno. 
H Prisco Paraizo. 
12 Fr.:1ncisco Sodré. 
f3 Ul"fo11so de Araujo. 
14 João D.mtas Filho. . . 
16 .Juvencio Alves. 
17 Aristides Spinoln.. 
i8 Leo oldo Cunha. 
19 França. Carvalho. 
20 Candido de Oliveira. 
21 1Vhscarenhas. 
22 Ca.l'los Affonso. 
23 Mares Guh. 
24: A tfo uso Celso Junior •. 
25 11 oes. 
26 Silva. Mafra. 
27 Salgado. 
28 Ita ,! •:i . 
2!) .Maciel. 
30 Diana.. 
31 Joaquim~Pedro. 
32 Joaquim Tavares. 

Ntío: 
1 Ct·uz. 

ei ao a un a. 
3 Ma :-Dowell. 
4 Ant ·nio Bezerra. 
5 SÜ v t .Maia. 

· G Gomes de Castro. 
7 Dia;; Carneiro. 
8 Antonio Pinto. 
<J José Pompeu. 

iO .Alv .. ro Caminha. 
H Rolrig ues Junior. 
12 Cat·nei1·o da Cunha. 
13 Ratisbona. ·· 

14 Henriques. 
15 Cruz Gouvêa. 
16 Ga<=par Drummond ~ 
17 Henrique Margues. 
18 Alcoforado J Lmtor. 
19 Bento Ramos. 
. orrea c rauJO. · 
21 Gonçalves l.i'erreira. 
22 Antonio de Siqueira. 
') ,, 

24 Barão de Anadi::~. . 
25 Lout'enço de Albuquerq·ue. 
26 Sinimbú Junior. 
27 Leandro Maciel. 
28 Olympio Campos. 
2<J Coelh:o e Campos. 
30 Barão do Guahy. 
31 Araujo Pinho. ·· 
32 Araujo Góes J Ltnior. 
3:3 A cioli Franc 
34 Costa Pereira. 
35 Fernandes d.; Oliveira. 
36 Cas trio to. 

4i Lacerda. \V crMck. 
42 Andrade Figueira. 
33 Cunha Leitão. 
44 Valladares 
45 Diogo de Vasconcellos. 
.46 Chaga~. 
47 Ribeiro da Luz. 
48 B:trros Cobra. 
49 Soares.:: 
50 Felicio dos Santos. 
o Carloo:: Peixoto. 
52 Antonio Prado. 
53 Rodr!gues. Alves. 

. :\. o c. • 

55 Duartn d•l Azevedo. 
56 E ufrasio Correia. 
5i l\bnoel Portella. 

E ' rejei tad 1. a.5a conclusão do parecer por 5i 
votos contra 32. 

ao atn :1 appru • ·. .. Q 

do parecer J a commissão : 

6. 3 Que s '•jam approvadas todas as outras 
eleições do :2° districto. 

i. a Que s~ja considerado eleito e proclamado 
deputado o Dr. Simplicio Coelho d~ Rezende. 

Fica prejudicado o voto em separado . 

AchanJo-se presente o Sr. Coelho de Re
zende, é convi dado, com as formalidades do 
esty o, a prestar Jtmunen o e omar a:Ssen o. 

Ent1·c~ em fa diswssêto o projecto n. f a,
deste anno, sobre a: extincção do eleme1~to 
serviZ. · 

(Toma asseil to no salüo o S1·. Sa1·aiva,Jn-e
sidente do consaZTto.) 

O Sn. PnESIDENTE:-Não . ha. inscripto ne
nhum dos Sr~ . deputados. (DeiJois de peque~a 
pausa .) , ~i não ha quem peça a palavra. · . 

O Sn. ANDRADE FrGUEIR.A:-Pela :ordem.. 
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O SR. PRESJDE:::\TE:- Tem a paht.Yra, pela 
ordem, o nobt·~ deputado. 

· O Sr . .i-\..ndrade F ignoira ron
dera cp1e, á hor:.t adiantn<l:.\ em que se aeh:1. a 
sessão. fatio-a :los como eslão o;;; espiri tos depoi:; 

Na seg-unda. hypothe.:::.e, s~ndo . esta proprie
dade um f::~cto c não um direito, 6 p1•escindivel 
a indcmn~zação, pouco in:iportando que os es
ct·avos s<',J:l. ill menore'> de 60 an.nos. O dit•üito é 
~m só. Reconl_1eci.do elle, 6 forçoso sujeitar-se 
as conser1uenctas ue dahi dccorl'cm. (Ha L'a-

de l!lais (!fl :3 lOJ':.tS ·~ tra l :j 10 opo1éU os c 
aparte~), niio tem e:tbimen to iniciar-se uma 
discussão dc:::ln. ordem no e:;~asso p1·a:r.o de ~l/4 

;·ios opar tes .) 
Ponhamos de p3rte o incidente e continue

mos-na. :•pJ·•:ciaçã.o l!Os principio;; estabelecidos .. . . ..... .-
Portanto, lembr:1. ao Sr . vresíden te, que 

S"l'l<'l. melhor, segun:!o os precedeut,:s da. crtsa, 
dar pot· finda. <1. s 'ssiro, indu indo o pt·oj,~cto na 
ordem do di:~. de anw.nhã, afim de encetar-s-:: 
então o d 'U~tc Clll horn. apropriada. 

O S t\. Pt'..ESm!;::::-;-u:-Sinb m1o poder :üten
d0r ao nobt·e d )pulado, mns não depende de 
minha ~:onbde~ e sim do !'Cgimento. 

jedo voa pót· :t votos. 
O SR. EurrtAzro CoRr.Eu : -Pc~o a palavra. 

São gratides, Sr. pre;;idcn te, as c 1 cu U> es 
([UO encontro no d·~bate que hoje (~omeç~: to
davia. uma quesUio que tem agitado o esp=rito 
publico e concort·ido para que os mini ;te:· i os 
se suc~ed~m. não pódc passar sem a conve
niente dis cussão. (.Apoiados.) 

Não sou contrario a. todas as disposições do pro-· 
jccto submettido hoje à nossn. aprec:ação; noto, 
porém,sem qner C'r fazer censura a ninguem,que 
si o projecto d') ministerio · Da-ntas. n:to póde se1;. 
( 1s~u 1 o porr1ue em seu prt'lctplo e!' a ; e ecia 
a hl.J~rtuç:. :'io dos sexag-enarios sem indemniza
ção, o que l'C acha er11. discuss!o não pódc ser 
L I 

mesmo prinei pio, modificando apena.s seus 
tcrm•l'. ut;;a;·tc.~.) : 

s.c~h?r~s. s i nóÇ t~mos defendido sempre a 
legtt1mllbdc c a legahdade d:t prop~·:cdade cs
cra.,·~ ..•. 

VozEs l..l .\ E.'.lQl.íERD.\:- Legitimidade 1 ! . 
O Sa. EuFRAS:o CoartEu:- Len-itimidad·" . c . o .... , 

s1m. 's proprto? signat:Irios do p1'oj'1ct'), 
quando oatr:t a.utor1·ladc faltflssc, ~lli estão pat·a 
com r-lles sustentar-se a le ,.,a.lídade e a. le"'Ítimi
dad~ da r•roprielade esc:>;l.~a (apartes}. 

0 

~t nfi•) S tt stenta:~·s a lrgitimidad<.> de~ta pro
p~Led~de P.or.Jue e ,que quereis i11demni:-:ar os 
p~opdnet:~rws dei. la ~Para ser logico, era. preci ;:o 
nao ar 1ndemmza~iio alguma. 

E!st :; beleci ·1 a in .l mni .a ã i 
é necess:wio que ella se estenda a todos, por
que, ou a es::ravidão não é simplesmente um 
facto c cons tltue por isso urn direito em favor 
dos senhores d~ssa propriedade, ou é um sim
ple2 facto cl ue pód•l ser riscado da nossa Jl)g-is
laçao por um traço do penna. · 

No pt•imeiro caso. de:;de que se dá uma in
den:-~iz~~:'to, seja clla qual for, se reconhece a 
legltlmtfJ:ldl) da propriedade e se eontrahe o 
dev~r de r~sp~ital-a.. (rtpoirtdos). Os que não 
admt.tte.m G'' ta propr1edade não podem defcnJer 
os d1re1tos dos · proprietarios. 

R;pito, St·. pre-;idenie, aquelles que impug
naYam o proj~'cto D:mtas pot· estabelecer coP.:o . 
principio a liberdade se!11 ind8mnização, não 
podeltt n.ccei.t:•r sem algumas moàificações o 
projcclo acttw.l, por tomar olle quàsi :t mesma 
baS!; por que et•;t modelado o pt•ojecto o.nte
riot•. 

Qner o esci·avo s-:1ja de CiO anuos, quct· seja 
de 65. a propriedadi:l é a mesma. (.4puiru los .) 

· · · : 11 a em 

. ' clara meu te mostt·ou que pelo yalor cbdo ao-es-
c:·avo. infh a propriedade sempr0 em diminui
c;.ão. malnenhuw h~n~ria. em que se re5peit.lssc 
o principi<' que é 0stabelecid.o no projecto pa.râ 
os esct·:~vos de GO e 65 annos. · 

Nesta qu · .st:io, me p3.rece muilo mais pru
dente 0Stclbolccer·Se um principio certo,do que 
creat·· se cxcei ções que pouco <ll)l'OY~itam e 
muito prejudic:\m. 

• • • • • • • • ::1. .ão. 
est:• deve set· da..la a. todos os s~Jnhores de es
ct·avos. 

Qualc uer uo seja n. excr'pçãc, é unu limita-
çiio do irc:Lo que :;;e recon ece e se pro 
garantir. (.-1poiados c.; Ol)CttLes.) 

Si con:-:i.l.-·ra-sc tambem :~. com•enienci~ pu
blica, mo i to mais facil. sinão mais acertado 
seria cstabelcce:r-sc logo um pro.zo, d0ntro do 
qual ficassem livres os escrav( S C..'\.istcnts!:..__ 
(Trocmn-se muitos apattcs.) 

O voto em !5Cp:trado cl:tramcmtc indic:~. que 
o prar.o pMa. libortaç.ão não é rcpellido pelos 
autores do projccto, desde que este cst:l.belecc 
a. diulinuiçà•J do valor do escravo, cqmo uma 
das bases àc sua combinação. 

Cr.~a-se lambem, pelo projrcto, uma chssc 
especial d l} cidadãos. sem dit·cito, presos com
pletamente ao territorio onde n3sceram, ou 
onde se achavam na occasião de serem declara
do!'; livres. 

VozEs:-Te:nporariamonte. 
O SR •. Eu1~rusro CoRREIA.:- Temporaria

mente ou não, ó um::~. especie de servidão da 
gleba que se estab3lece, c que o nosso estado 
de civilisação não permitte,. nem tolera. 

O Srt. ZA:~u:-E entretanto permitté~a escra
vidão! 

O Sn. Euv·n.uHo ConnEu.:-Aqui legisla-$e 
para homens livre;; c não para escravos . 

O Sn.. ZA:~u.:-Em todo Q caso õ um. melhora
mento de sorte para ellcs. 
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O Sn. EUFRASIO Conm':I"\ :-Não sei si é 
melhor·amento. O ter sido escravo não é razão 
pa~a os colloc:tr na trrste conLingenci:t de_ S8r
vos, agrilhoaclos ao solo e suj,~itcs a obrigações 
mais penosas do que a aua con·iição actual 
impõe •. Esta. r?nderilt;ão .sobe de ponto, hoj) 

soffrerão com os meiGs indicados para resolver 
o problema. que a todos pr~'O_Gl'.up:t. (Apoiados.) 

Clama-se diario.ment') contra o poder cent~·al 
por não dár ás provin~ias meios ~uffident,:s de 
desenvolverem as riquezas de (1uo são dotadas; 
eutretanto, o l:~eio. unico que ellas têm ,pura 

. . .. ., 
Tudo dependerá de seu êsforço e de sua fertuna arrel.Htad::> pelo projecto, que aug-.nentando a 
politica. (Apoiado~·.) ta.:s.a actu::J.l da. i·mportaçâo, t1S vai eollocar Pm 

Nato com .... rándc a . 1lau::o ue a commissão o;;i~.ão mnito mais crifca do t ue a uJlla em 
nomeada para. e::taminar e •te projecto, feliz- que actua mente se ac ;:m. 

~;:mente, ri-;cou o a.1·Li.:;o que viria dat· logar a Qaando, em virlule da recl:lm:lçào fr~ita pelo 
quantàs ali..:antinas quize;,;sem fazer os coro- nobre deputado pelo 2° districto de Pcrnam~ 
mer·chntes de qualqur;r espe(;1e; l'efiro-me .aos ~uc• •, o lliinist•:rio Paranaguá mando a por tole

.ar·tigos que tratav.un das clausulas a 1·ctro e grc.mma ·suspender os· impostos de impor-
co nslit ttl i n:.ts trã nsa cções sobr0 escr.1 vos. tação. . • • · 

Pelo pl"ojecto lança-S13 um:\ imposição gel'al· o SR. Jos-E l\hRl~!\'XO:.:.....Não foi. reclama~ão 
como meio de engros,;ar o funJo de emancipa· · h . E -mln a. 
ção e a.pr~s ar a llberta<:ão. -<..u não so·.t oppo;:; to 
ao pl·iacipio de que tolos paguem os gozos que o S!l. c.~RLOS AFFOxso: -Do pr:es1Mnte da 
em. 

_ O SR. An:uAxo Pr:\IEXTEr.:- -!\Ias a provin- . 
c-ia do Amazona-: não tem mais cscra,;os, e ha 

e pag::~r esse 1mpos o < 

O SR. FEL!CIO nos SAxTos:- E' para ter o 
gosto Q~ ver todo-:o Bt·~zi _llivre. 

O SR. ADRIA~o Pt~JENTEL:- Já p:\gou em 
tempo. 

O S11.. EuFRA 110 CoRREIA:- A p;ovincia do 
Amazon:is está no nresmo caso em que se 
.acham as cidades flUe não. rossuem escravos; 
mas a sua vida, o tiCU enzrandecimento e os 
seus gosos vêm justamente~ dó trabalho ei'cravo. 
lnfelizmentr>, não tc:Hos outro. O q_ue somos, 
o q11: g:?samos._ aq~üllo _cp:e vef:limo~, tudo qne 

. ' ~ 

escr:a vo. ( .-lpoiados e nüo apoia(los.) Nós todos, 
poi", devf:'mos contri!)uir com o cont' ngente 

t'I:)CÍso e na medida de nossus for ~as para se 
supprimir a cscnwidão no Br.·zil. (Jluito.o; 
apdnrlos .) 

Porém, ape:r.ar de pensar assim, não pt,sso 
aceitnr o principio estab~lecid'J no proje~to de 
lançal'-l!e 5 °/0 sobre to.las as taxas da nos!':a 

~~~ta~~~ã~O----------------
lh províncias que lutam diariamente cem 

immen~as difficullades para :-olvercm seus 
CO:ll promissos. q llC C R tãO sobrec:írt•e;;adas do 

.irnposto8 e não ha fonte :1lguma de renda em 
que não procurem estabelece;- uma sucut·s:Ll 
pat·a maaterem a sua yi.la ingloria. 

A elevac;ão do imposto sobt·o a importaçãll, 
trará como re >11ltado s1 brocarregar-se o onus 
qua P'Jza s•;bt·e algumas provinci:1s, P. an
gmentar a tasa que em al~umas Ja é :obra~~-

com esta derrama em globo. 
As províncias do Par:má e Santa ·ca.tharinn., 

por exemplo, que Cúb:·:un impostr:s d·~ importa
ção, apezar d:t ot·dem do mini~terio Pa r anag uá 
10andanclo suspQndel·os . . . 

O Sn.. ZA:\IA : -Tiveram j!lizo. 
O Sn. EUFR,\SIO Con.::ErA : - .•. v~o !:'Offret• 

um impo~to dn. rousi:vlamPn te pesado •. A pop~
bção dallt p:1gará tudo pOi" pt·eç• wulto ma1s 
eleva:lo. As classes mais pobres são a s que mais 

V. I.-16 
~ -

. ' ~ 

dos pelo desejo de gozar das y:mtagens que o 
gov·~rno promettia e qne não concedeu, do i_ro
JOSto aldic:ional de 10 o o em beneficio 'das )rO-

vincias, ·deram.-'C p1·ess~t tm pro i:or n. rGvogo.
ção de tod s o :.; impostos dessa n:tture:~.a. 

N0s, os h:tbitant ~s du Para.Há, fo:nos as victi
mas d·,ss:~. mr~dida extcm; ot·anca. 

O meu nobre coll ·~g'~l· ,le deputação e o <' nt:1o 
representante do f o dist.ricto da minha. provín
cia, apressaram-se t·.mbem em ptopor a revo
ga~ão do imposto de 3 °f,_, S '~lll cuid:~rcrn no 
meio de substituil-o. 

Felizm·:nte, o Paraná tc\'e o ct·itcrio suffi-
cumt~ p::~ra, em vez e t·eyogar rsse impus o 
co_mo'lhe era "' con~elbado, s1.:spendel-o no in
t•tito de f,zr>. r uma exper:ent!ia. Contra a opi~ . . - . 
po 'to dn venda. tão inconstitucional como o 
imposto de cn.1;ota.gem. -

(1 resnlt;tdo des te ~.cto, ·a Cnmarn. c o p:ti:r: 
conhecem; foi agnclla. m onumto . .;ft re oo l uçr"En. 
em que o ~ bntalhõ~s emoat·caram aprc~sada-
; ' " ' A n J[O d:l.t uell1·S j_JO\"OS, j~G f:l tilí'> 

JJacifi. c:.adn:-:. 
O Sn.. C.\I:tLo:S A1woxso:- Foi um só. 
O Sn. EüFllASIO CoRREr.\. : - Lclllbro isto. 

Sr. pre~id•·':t~ •. , ómente _par~·. mo.•tz·n.r a posição 
fraca o mellnd ro'ia e111 qu1~ vão fica r as prov:n
cias, ace itand;;-::e esta disposic:ão do pr~tjecto. 
;; o{0 so~:·c todas a.;; c :m ti·ilJuiçõas , compt·nhondl3 
V. Ex. ' lu e vão ferir não só. os g' ~ nel'OS ,j:i ta
xa~los pel~s ~unici palülarle;; c pdo.s a~sem-

dus· emp:·ega.los publicos. 

G:-.r Sn. D-ePUTADO :-2\bs V. Ex. quer a in:
domnizaçfio '~ . 

O SR. BEzE:<uu :-Dondl) h:~ de sahir ella '~ 

o Sn.. Eur.RASlO ComtEIA :-Sim, senhor, lá 
chegar~i. 

b Sn.. AmsnnEs SI~ rNor,:\. eM um aparte . 
O Sn . E uFRASto Con nm.\. :.....:o proprio pro

jecto nos indica os m eios : tem a. emissão, e , 

• 
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quando não houvesse a emissão, ha oumn. graonde 
fonte de !"enda, c é dever de todo o g-o \oerno não 
e:stragar,-ha a economia. 

O SR. Z.uiA :-:.r as como ha. de combinn.r a 
indomnização cum a econo:nia? lb. de sahir 
dinheiro or ai o-um:1 forma. 

O SR. EuFLv.sro CoRREtA :-C~·s;;t>m os d·:s
perdicios do co'5tu:ne_, e.muito dinheiro. ha de 
a-, aréce l'. 

Senhore~, p ·ra um:t questão estas, eu não 
teria toece:o nt:nhum dt3 aconselhar ao g-overno 
a. realização cte um grande emprestimo. 

O pagamento ~o 11upo.sto !!ue se cr·e:tr J•~,r~: 
"";·Lrantir este Clll[1I'•'stimo sez·:i obr·igação d:t 
~eração' futura que Y<lÍ goza1· do benr:lficio qne 
lho t-raz a li b ' rta(,'ãO e poderá a;;:si1n conco!Ter 
par:l a ~at;sfaç.:"io deste oÍltls. Mas o q\10 não ê 
pos~ive1 al:>:s l11talllente é ,·ir· lanç :r-se éw 
glo'10, ser11 dPsclassificac;ão al.:;urua, um 1 impü-
s1çao so re o rrn 1mento ge1·a . m e 17. e:n
pre~ado pulJh~o q 1re rccGue um o1·den ~:do tp: e 
::p~~18S s·Jpp1·e a~ U~C.0:"sid:liie,;; da vida, Yai SGL' 

O Sn.o ZA)L\:-E com o iw;~o systema de 
imposto;;:. q u;;\.l a elasse que não é ferida po1· 

'2 

O Sn. EuFRASIO CouRF.u:-Com. o nugmen to 
do imposto do modo po1·que doteronina. o pl·o
j ec to. genero" irn:ne ::sa111ente t rib:ttados 1 eb.s 
ta.bellas que temos. 1 ão ~in !a soll'!·er o aecres- o 

cimo de .5 "/o~ o que vai ser utna cal:1.rnidade 
Agora mesmo, o presid·'ntc do f>;u·:.ná. que 

tanto mal teu.1 feito à•1 uella pruvinci~\... · 

O SR. ALYES DE :\nAUoJo:-Niio ;~poi.tJo . 

. -
tra.ordinari~mente a asSr:lTtbléa p!·odncial. 
Soube do factt) pela eommunica.dio que rec·~bi 
na na1idadr~ d~ d utado dauu• lla •rodncia e 
que ta:u1Jcm receheu o meu il!ustr:1do coJ1·ga; 
não s :~ no.,- diz t 1 fim de ~ernc : hante convo .~aç:Io. 

S4be-s~ que fui ~~m attençilo a t11na reda.mn-
__s:io âe impor tante~ negociantes de her\":1. lU :tte, 

e e""la I'eC!:l.ma<;:HJ o qiie penir e·r:ljTrs 
allivio dus impo:.;t •!' provinciae,; ~ muuic ipaes, 
porq·:e a. nossa unica inrl .1:o: tria. e ri.pcza não 
póde snp~orlar a imposiç<!O que sotl't ·>, e n~ioo 
pó:ie suppqrtar, p01· 1ue al;;urnas ropubl1e:ts 
Có) fiSUtllidor;~s d::quelle gcn·: ro bn~am granel :~ ~ 
impostos sobre a importação. ,, porque ainda 
esbbelece \:-se alli um:t ·f;tbrica de hen·a 
matte ... 

. 0 ~R. ALYES DE ARAU.JO :-Com g~ande ~ pri-
Vllegw,;. · 

o SR. BF.zERRA DF. l\IENEZES:-L:í.' e de 4 °/o 
ad wlorcni, c c:i é de 3 °/J addiciona~s. 

O SR. EuFRASIO Conn.EIA :- O uobre dopu
t:!Jo t .!m razão. 

1\b:s ... em que circnmstancia;; ficarão as 
)rovinc:as uc \'Í\'em ·ustamente do .im ost 
~1uo art·ec<1.dam da sun. i.1'por·tação, isto ê, do 
sen cotn:neL'dJ d-3 c~bot<~g- : ro? 

·Aiudn. h:1 poucos di~t'S ouvi, ~ ce~_m applauso 
• l '0

' , e er-
nambuco, ;·ef:rÍ!'-SI) a esta questão o pedir pro
vid~ncias ~o gove1ono. O que faz, por,)m, o go
v~~rno em s~m~lhant s a~sumptos '? Appella 
pa1·a a. Camara dos D<~putados: os parecet·es !'e
nov~ra-se~ asopnbli:::lções fazem-se, os :·ebtorios 
Jisll·ibuc:JJ-se e a 'ill''Stlo fil'a no mesmo ter-. 
I'C!lO. 

St·. pr;~sid,•nt ', a <!out1·ina hnje ma=s aceita 
~ que ?S i_mpo~tos de imo;.ort.:t,·:lo d' proYht.:i_a . . 
~:iollal, se1· can :idera.tos incon..:litucion<"L~'~. 

A provincia, hnçanio imposto sobr~ impor-
tl ·ão lu~ rec·"'be. exe1· o u dor ~ · · · 
que e;; t:í. n i posse h:1. muitos a.nnos e •jUe-lhe é 
ga1·antido p !la propria lei ·~onstitucional. 
. O qu~ ~,la n~o 1)0 :e, )JOt·em, só o qne não lhe 
e· r ·~ · 1 e •ai ~ar 1mpos o so rc a. 1m por~ 
ta çã.o dit·ccta. E, ~i nã•J fora. a proviclonci;J do 
ActD Addic:onal, prohibindo expt·e;;Sl.ment·~ a~ 
a~s· ) rublêa.:.; provi nciaes o lanç·arer.u i mposiçõe;; 
solJre a imt.Jor·tação clir ··ct,,m,Jitcs nwles viriam 
pet·turb::r as no .. sas relações polír.i\!aS. 

v.jo. SI· . . pt·esidl'llle. C[UO se e'tab :lec l.~U no 
art. ::)v § n a ohl'i .:.,ra ~~ão do liberto t(~r domi
cilio ob1·igado pelo tempo de cinco annos, con
tados da (!a.t.a ch1. l_il.>ert 1 ç:ão, no mun ici pio 

· hf)m~m qu~ se tl:r.n.:J lin·c, quo · póle dispo1· (\:) 
si, como q ll~'r e 1!1•' :t pro ou ver, <t ue tl'lm o di
reitü do .p1·ocurar o seu h ' m estar no loo~:tt• 
oode melho1· o encontre. a ou1·igaçiio~ r ·'stl'ictrL 
l • , Rflt9 IHil C"rto !IPU!I}!'Q rlcl annO;; 
e111 um m11nicipio dele rruinado 

Niio s~ olha pal'n. as .::oud íçõ~s de \'Ílh rlo 
novo ci iadão, ollu-so pa r·a lllll~4 •• r,nvrJni"en ;·in. 
qu~ cn de"eonhc<:o. a n~!o SOl' :L de ostabr,lccér
~e: ma t·la ~so iuferiot: por lei do cidad:io~ que 
d(H'em ter torl~ ~ •·:> direito; de que gozamo::;. 

O Su. Pr:~!DO di LII!!- aparte. 

O SR. EuFrtA>:IO CoRREI.\.:- Cr·eando-se as 
coloni:\.s agricclas, on le o governo d:i terra 
aos libe ·tos I) prom0\'0 todos os rneios de tra~ 
b::dho C'Onscn·a-s~ erfeit:w10. nt. · · · 
que o nobre dPput~\do pro ::ura dc:fendcr com 
este aparte . (AJ'art es .) 

Des :c q! e o proj-)c to estahelece a .diminuição 
rica, mn_s ã. qual falt:t indu,..tri~,, á q•wl fa.fta do Vl~lor do e!)ct•avo~ a~· ei ta um prúõ gr:.vlua} e 
commerc10, a r1ual fa ltam hr:1c:os, t·ecor1·e aos aca.ba. com ft escrr.vld:JO dentro de poucos anno". 
poderes pub!icos pcdinuo d : :uinu i(~ão dl) im- Elle d:.i meios aos faz· ·nd P-iros de converterem 
posto que sofft·e. e que é menor do :Jite a r1uclln 1 o Ir ·halho eec:-;~vo <>m trabdho livro. 
que lança o projr!clo actual . ... o 1 l·: lles que ·e prepare~;:, tê 11 t empo sufficicnte 

O Sil BI·'Z"'Rn. 01, l\1 1, .... ,.., 1~ ,.. 11.r:- ó, I para hso ;_ libcr·1aclo, porém, um individuo 
• • • C. " • • ..,r,, . •• ,.-"au }I u.r• s~>r - . l fi . ' t . . . . 

menor; V. Ex. 0sti 0nn-anado. - o- n<~O por ~~o ~~·nt· suJei o a um p~lllClpi? vc:xator1.o 
0 ,e tgnomm10so, corno o de nao sahtr do m unt-

0 Sn.. Eui1RABIO Con.uErA:- ~· de 4 °}0 • fcipio em que vivia ao tempo em que foi tüfor- · 
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ria.do. E:nqu:1.n to esc;,-avo, seu domicilio .:e
-pendia Jo domici.lio de s·.:u senho:, d~~pois de 
livre::;ó de sua vont:1de c de sua1> co:lsenicu
cias deve clle d ·penuer. 

O contt·ario é, como jl diss'3, rst:tl.wlecer-s<:J 
r;nt,.,} nós :'1 sen-iclão da glev:t, ainda quo dis-

. cJ::;oes, gaw.nt!do o no~so dir·cito:da. p~bvra, 
não pod:Jtuus deixar, c i~to s~1·vc de resp~sta a. 
U'!l aparl'} elo nobt·c deputado, de :>.ceit:ll· :e .;t_e 
projecto como IJa··e de uu1a discussão amplu . . 

• .: l "''• 

l~ni.CIIllO: S~·. preúJcnle, qu~ 0 .f;OYCrao se-· 
ria lJHilu tl1'!lS pt•tdc::t:~. t" •:speit:1.ndt) o pri.n
ci:>i c111! t:shuelcce r • ftzcndo d·~rivar d~hi 
tod ts a.:; possiv.eis consc:lll''ncia-;. 

E cntrmllo mes:no que si, como o nobre pt·e
s:denh do con~elh:J :1 lllll\UC:ou, o g-ovr:rno que
ria um pt·ojecto mais adiantado do rp1e o de 15 
d1j Julho, o llie:o mai:;; simple.5 cr~1. esL;1bcl ·~~ct• 
tuu. p1·azo, aliis já tklcr:rai l!rtrlo em noss:~~ leis 
deutt·o do qual a escra\'idt"ío ficass ·~ <le tcdu. e:x.
t:ncta. 

O Su. Aursnm's SPINOLA. : - Quo prazo 
·. 'l . 

O Src EuFr:t.\SIO ConnF.rA : -A lei ile 28 de 
SctemlJt'O e.:t~b~lecou come; regr;l , e é um do:; 
eixos em 1 ue "' ·r;1. o seu l.JGm combin.:1do s 'S-
te:na, q uc uão ~c pó :c con.ti·actat· ~erviços de 
eseravos, pol' mais de sete :mnos. ( .-lpurtcs .) 

Eu_ crc:o q úe a nossa. h01·a rogjment:' l e.sL<'i 
erm 1 · ; , 1 . 

par:-.. co :Jcluir o ructl pens:llncnto. 
· .1 ulg:i d:) gr·an_Jc necessidade tratar-se de;; l a 
qnestão. pon1 ue parcc~-llrC.qtn n:10 pôt.le h:.wer 
c-s:abilidactc em c osso g-ovc t'liO emtl ttanto n:io 
se terminar n. cnu"n. qnc tr•m agita·lo o e..:pi:·it·) 
p~tblico ·. Acho 1lt1e o nol.n·: .• presidente do con
selho prestou um l'•)lcv:;"ntc s •t·viç ) f<tZCtl do 
1l"'apparct:_er compbt:Huent·~ o tumulto da.; 
ru:.~ . a :tgi 1 :\ç:'!o 'd:ts pr:lÇ<tS publit!:t!', a in va~ão 

. :- . 

p • t·lmlm~iio c :n to!n ptt•tc. 
Os -iuteres~es <'llllS"rl'adot·es s;io por:nnncn:es 

. twi d·L'le Elles im o··m-se e re~: i::wm não 
SC! l' l'!;f!li•' ;·ÍÓOS ausol11t ; tll ' ~llt••,pO!'tlllO no d ia em 
t}UO fut·cm fortCJalentc abalado;;, ai das no~s:Ls 
i nstituic,:ões c :.ü de nú' mesmos. (.·\poiurlos c 
•rptn·r, ·s. J 

. Si alguma.~ d _; sua; uispo.,j ~,ões n:1o podem SOi' 

aceita.~ por nós, rnuitas dt;ll:u t<:t·J.o o·apoio dos 

Em apat·te disse o nul.Jro deputado por Goyaz 
qttO cu C!'<l cot:Lt'<l:lictor·iv por impughat· o lan
:arllel1to clü ;:) " 1 m li.'> 'lll ·,da as rn ·:~rcnJorias 
i:~portadas e tpH:ll'd lambem :t iw!e:nniz:v~<'iO 
dos senhores ; ma;; esta contrad! : · Ç~o não ex.istc 
e cst ~ :.~p :n·te acha-s·~ res}•Ondidu no propt·io 
JH"oj~cv,, D.>sde que . 0llc pt·ocurn muntet· o 
fuudo de enw. 1wip~ç:io o ong-rossa1· as sua~ fun
V~!'<, é cl:u·o q ne dah~ 1nd ·l'emo: tintt• os meios 
precisos para a indcmniz:•ç:Io dos :;enhot·es. : . 

A q uest:'io 1Ll. cuHmci pa.r;.ilo no Bt·a7.il, não 
senJo estabelecido um PJ'azo, não ha cb sel" re
solvida po1· wcio de projecto; t ue ma is ou menos 
se assemo 1:-l.lll . , a 0stá senr.o e cazmente 
resoh·ida pela. l!l.Jet·alicl.tdo c peLL munificcucia 

· particular que tem f ~ ito muito mais do que o 
. • • . r - -

~ e . ..\. 

c e osu r·at·-sr) o se :1 tirnento humani ta rio do f!O\'O 

bt'<tzileiro ; r~llJ tem fd:tv no ~t:\ CJIIf:stão ma i;; cb 
ue et·a licito ím:t···inar. Homens fUC VÍ\'Í:.J.tn 

do ti·ab:dho. unico de sr~us p~)UC~•a c;;:ci'<L\'05, n:lo 
vadllar:un c:n concclcr -lhes a. libcrlad.l . 
(.·lprdado.-; ; m uito be m .. ) 

As minhas ouservaçücs estão f.;;i tas. Si on 
tiycsse a autoridacle nrecisn. para aconselha.r o 
goYemu em uma quê -t<1o de tan ta· monta, lho 
(Ji,·i • que aprescnttl s:; um proj e c to con ·eb:do 
em dous n.1·t igo ::, o pril1l··iro dos quaes doter·mi
n :ls:>e O pt'!ol ZO d'~ : IÜ'O ~b t[U.tt deVC\SSCIU fi.C<~I· 
liY1'es os c::-ci·a,·o~ ex.isletlt•;s no Brn.zil. (JlHito 
bem. iint.:t o bem .) 

A discussão fica adiada pela hora .. 

gttinto ct·dem Jo di:\ : 
CuuLinu·rção du ia. J iscus ,:1o r.lo 

1 :J.-!SS -l sobro o ' lemcnto scn·il. 

Si houver tc m; o: 

projccto n. 

l'ertcnt,•o ::o n:tm"·r:)rhs l'•'si ,l,.tues ou :i.junt~L 
do c ou c c, co m•.l"iií7.Uamtlt"<!o:fcput:ttlu.--t-trHH·f~t---:7lfu~rssfuJ-dtrpi"tr~~*......-'*--ú~L~..:..lld.a_ 
fl•~feualor oR interesses Ct!ItSCI'\·ador:'~ qun p:•nso 
tet• esle g'iLUÍ:tlllc p r·est:vlo um g-rand l s·_> r\' i ~o 
1i~ ~~Jndo l''!"pciL·II' c g-l ra!ltit• os iatcressc .'i pet·
lllancnt ·:~ ,la. socie :a.do,'tuc n:!? podc:.~1 SJi' po~tos j 
-o.m dtn•tda co:~sLa.ntelllr)llt ! por a.11uellcs quo 
procu1·am in vcrtot· :~ ordem das consa'-. 

O Sn. SP.L~O I.A :-Os intet·e~sc-s d:\ cscr.wiJão 
são tr·a::1s itor ios. .. 

O Sn. E ü Fr:tAsro Cor.. r.. BL\. :-0 ::; iule.t·esscs da 
escravidão nilo sã:l Jr l'al;:J.nontcs ne:n transito~-
rios; elies não tem o~ustenc ta. . 

O q uc h a süo os in tere .,:ses da pr_vpr1chd( 
que somp1·:~ for rm pcnnanentos (~ :jJOwd.os) . 

Hoje que vemo~ a qt· .!em pul.i ttca rcsta uole-
cida.... . 

O Sn. .. Jo.,:-: i\1.\.nt.\N~o:-Nunca e3tC\'C rdc
r~d>~ , vej !i a f:a ll;l do 1lu· o no. 

O Sn. EtJit'nAs ro Con: Et.\ : -A f~la çlo th1·ono 
r ef Jl'e -~e á t t·an : 1 ~tillidacle c não á. ordem pu
blica. Hoj c q ne Vl!tuCs t·o~ t-t b · Jec1da a o!'dcm 
puulicn, que vcmc.s respcLtadas as no.3sns t.l~-

as furr;:::s d.c u1:~ r p:tt·a o excrcicio do 1!:l8;).....;. 
h8G. 

Lovan b-sc a se ;s:Io às ~ horas. 

S ES:iÃO E:'II 23 D~ ::11;\.IO DE i83j 

P;;~~$ :' tl:.: ;~ci.t elo S;·. FJ"étnl:li; t Daria 

:3Lj ;.i~l.\ lll l.l.- l·.n i ·· u r : t ti :~ ael:~ 1l:L s•:Esiio tiO !lo n l.~ nr.-;TIC
•Ia :n a r tí ~~ d11 !;r, ~lac -l'low.•l i:-Hc:< )l)~la elo !:)r. A1l11 :~n-
n•i l' i l l : • ~ a : t.d. --IJ~~· I:l r:t ~iio .to !;:·. prt::> '' cu c . • fll' -
o do 1!:1 a eL•. - t: xP::oi':·::S 'I't,:.-luLcr pcllat;.ão ;10 ::i t· . mi
L Í :lr,c d:r i 1:1• c.-io.- Hcd:~r'i :T:) elo (ll'tljeel•l 11 •• 5 -:;- 158-'f. . 
- ,\pp:·u,·a•.::i•J Lia rc .!:tet.::io .- O ::i r . Ulymp!l !, anrpos 
1n:t ud:~ :i. tn•!>:t um rc•ptc:iurcu!•). - IJ :Sr. l·~dtc·o dos 
Saalos jat,Liic':a a. ar•.n~~c;ltar;'I O ·'~ tl\11 n;•JIICiliiiC!IlO, -:
V r·"cllC ::. Cc.llll:t••lt •Ll :ao !Sr. t.:t i'I ICII'Q da l.t~l':h :l. .- O fl Dh~t 
uo"n1,1. Cuc.tinnaçãll tia ,! j;cu; .<:io tlo proJO~l~ n . . 1 A
·J SS~ ·- J.Ji •Cill'>Oo tios ~r,; . \'all:ul:lrcs o Gome ; tio 
<.:a~lr ,, . 

A's 11 . horas n.;;haÍn-se pl'escqtes os Srs.: 
Franldin Doi'Ía. Atl'onso Cel:3o · Junior, Costa 
Rol rigues, Valla.dares, João Dantas Filho, Lou~ 
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Ferreira, ~lot·ei1·a Bràndão. Bei·nar.lo de .!\l~ndon~ 
ç-:1. Sobrinho. Duarte d ~ ~\zevede, Pru.lent·• de 
Moraes. Salg-:1do,Valdct.árcl,Dias Carneiro. Fre
d•rico ·Borgos, Adriano Pim(lntel. Hcn;-iqu" 
l\J:U"quc~, OJy,llpio l:J.mpos, Dantas Gó•':s, l\Iun
tandou, Ulys'-e:S Vianna, 1\la.sc:.trenhas, lltie
fun.:;o .lc Araujo," Ccelho de _..\.lmeÍli:J. c ~Iig-uel 
.Ca.:Úro. 

Comparec•'m, depois ,];.. ch:1n~ada, 0' Srs. : 
~ . .. _) . . . 

" . , . 
l~od:-ig-ue . .;; .Jnni01·, E11frasio Cot·reia., Anclmde 
Fig-11cira. Cunhn Leilão, Antonio Prado. Barros 

, :·:1. An t)lltO Be:r.ort·a Ct·n:r. Gon\·~a oc1ho (1e 
R•ncnde, Costa Pez·eira. C:rml'os Salles, \ raujo 
p;1lho. n~'lllf'trio 8f•ZCI'i';\, Gomes de C:lslt'O, Ri
lJ ·it•ü de l\!onczes. Candido de OliYeit·n.. It :qui. 

·•opo o uu1a, .ar ,j :t u Ht , ~ceio i 
Franco, c\IY:lro Botclho,Ct)t'l'Õt do Aranjo, Silva 
l\l1 ft·:l, Cru r., Bar·:io do Gnahy o Almeida. Oli
\'eira. 

O Sn. PnESIEE~T.r:: abre a sessão. 
Colllpn.re;·enl. depois de n.be~r:.t a sessão, os 

Srs . : Coelho c Camp·,s, Fra.ncisr't) BcE:t.ürio , F~
licio elos ·Santos. l-'··t·nandr>s Jc Oliveira.. Bu
lhuc,:, Martiru Ft·anc:sc•.J. Za:na.. Frand~co SD-

·• .J , 11 • T ·n•a ·•• ·' · '\ o · 
Si:,:ismlludo, :\lanocl PorteUn. B :I•:i:o ele An·tilia •. 
Ribeiro r! o :-.I .•ne;r.es . .\h•:tt•o · Cami:1hfl. Diana . 
.1oaqnim Pedt·o, Alcofor·a lo .Juui.or. I )jogo d~ 
·asconcc os .. _ .~ ~· !· · ' tas. ~ t·au.JO l•oes. umor, 

Jos:.! jfariauno e t.i . is:'~~~· Dt•utllluond. 

F~ilt'lm com ca ! .~a. t':-tt•ticipaJa 
. - - • . · .1 ' 

Faltam, sotn ~~:lllS1. p:u·ticiparh. os Srs. : Al
fr0do Ch"''es. C;'Lst ·llo Ht·., nc1. Ddfino Cintra, 
l ... ei'tão d;,~, Cunha n Si ll ~ mll~i Junior. 

() !Sr. 3-lac-Do"\veH pc.!iu a pa
lavra. s~bre a :1 c ta, porei u : ai url:L IF,ntcm o 
Or~1lor o mais don~ colle ; as seus fiset· ; ~m re
clam:lçúcs Cé1ncernen ta;.; r-i puhlicaç:"io da :tda 
do dia no Dia1·in offi ~·it: f, por occasiii:o de .ler-se 
e d~sr: tJ.tir- sc ~ neta dos·uab~lhos , red igida sob 
:~ i~sp'('çio d<t rcs~e~t - \·a ~cct· etaria. Tral-o 

sobre nm abu~o in1u liíie,yel, que .dc:we e·!;Sar 
por uma \'Ct. . To1·:mr'à mais clara ~sta. recla
maçiio. 

No Día1·i rj O !fi ·.~ ·at de hoj P., à pagi n:1. 4, o ex
tract~ _do disc.tu·so t~ e! o orad·Jr prof:•rido, po1• 

' 'ccasw.o d:1. dtscussao d;L acta d· l hontem, \ 'f!Ul 

o :-egnint? n.pat·t : :llrihuido ao Sr. deputado 
pelo 11) dts trrcco . do .oo\. tna~o t~as . • . · 

O Sn. AiJll.IA.:-;o P J:"l!E;>;TEI.:- Pl!lo ·segundo. 
O S;:. l\l.Ac DowJ:Lt. ... p•· lo :;;cgundo distri cto 

do Am:1zona.s, ~im, Sr. Adl'iano P im; ntel: « A 

minh:~ declat·ução de voto foi menos imper
tinente do que. o discurso cacete do nobr(~ 
deputado. que não fez mai{ do lJUe rcproduôt• 
o que diss~.; o nob:·e deputado pelo-7o districto 
do Rio de Janeiro. » ~ · 

O SR, AnruANO Pmx~TEL:- iias está rle~-
locado e~ac t·llucnte. 

O StL M.\c·-DowJ~LL diz que o nobre dcpu
t:tdo nãó )rofGriu neste recinto a alavra. ca-
cetc . . 

O S.:. AoRL\:\O Pr:m~::-.CTEL:- Proferi. 
O S:t . :M ..... c-DowEr.L replica que nã.o pro

feriu. 

O Sn.. Annu:so PDIE~TEL :- 05 meus coUc
g:ts daqui ouvir~m . 

O Stl. 1L\c-Dowm.r. diz que si o nohre tle
P?-I:n.do n. P!'J:·ei'is!;e por injuri2, o ot·ador :J. :ue-. . . . ,... ... , . 

O Sn. Anr..u~o PnrE:SUL: -Aqui não ha 
estaturas. (fDc otttr,Js apa1:tcs.) 

n .. l AC;.. OWELL • • • e Sl :1. pro eri:5Se 
como gr<\cejo. cst~ gracejo, por lxmal, sedi~,~o 
c vnlg~r. ~6 ~? ; cri:~. causar .cocegas c ris~ a. 

. 
O Sn..- AmU.\:\0 PDIENT~L dá um apat·te. 
O Sn.. Pr..ESIDE:STE: - Attençüo ! 
O S1~ . ADRIANO PDii!!NT.EL : - ·Peço a pa-

~VM. · · 

E' um abuso inqualificn.vcl quo so interc:-~ le 
nas nota" tachygraphicas um it partú que não foi 
pt•ofcrido · .nn. tribun:1._, rmvolven.do-so ness'3 
<Lp I \.. ·t 

o tr(! uS:t OU inj uria, si O Ol';ldOl' não COrlsideL·asse 
que tal injuria nem 1he tocou a sola do 
sapato. 

O Sn.. Pn.EStoE~TE:~V. Ex. vê quo não esti 
fazcn .lo reclamação. f;Obre :~. n.cta. 

O SR. MAc-DowJ~LL diz que S. Ex. verá s i 
reclama ou não subl'o a :J.ct::~.. 

Vai pedir 1:1ma rectiticação. 
O r~ mpr~~aclo. enc:m·ega,Jo de fazet• astes 

cxtrãctos certamente nã.o teria interesse alg uüt 
e tn erca a r se:ne .1an ·e n par e; a e tt·a a 

lapis o ot·~ lo r não conhece· do quem seja; mns 
o . que assevera a S. Ex. e a Carua.ra pode 
~~X:llnin : 1 r~ é r1 ue as notas tachygraphicas aqui 
e;;l.ão: o ot·adur :l.S rcdamou n llio forão íorne
ciiÜl. ';. D•! (1 uem seni. est;L lettia. ~ Ser à do nobre 
deputt~do pelo 2'' díslricto do Am;,l.zonas '? . · 

O ~u. Aonu:-oo PDIE~TEL: -Não ~-

0 Sa. 1\h:c-l.JowEl.t.. ob;;er·v:~ que então é 
maio: o ab~tso rlc confiança; ante.;; o tivesse 
escripto o nol.n·e deputado, porque ó preciso que 

• 
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o nobr~ deput.'ldo mostre que não foi conniven
te na mterc:dação deste aparte tal como está:. 

O .SR. ADRIANO PrM·ENTEL dá um aparte. 
O Sn.. :NI.-\.c-powú'c=aiz que ·todos compre

h1mdcm perf;)t~s.mente "<1ue o empreg:1Jo da casa · 
:- / . 

semelhante cousa. isto é l'at•a intercalar um 
ap:-11-te r1ue não foi dado da t1·ibuna. . · 

· E' muito fadl d ·ha~-se iliudir (o orador ·ua-
t1 ca o empregado da. ca~;a, consideran o 'lue 
o deputado ~rn bôa fó faz declararão do aparte 
qur~ deu d~• úibnnn. 

Qual o pr~lposito, qual a impot:tancia desso 
llparte 1 Leta a Calll:~ra, leia o paiz o teor 
ridiculo e pequenino desse aparte e ven\. o pro
posito que clle poder·ia te1· com o inte:·esse de 
se vir J~ed~t· par.~ in te real al-o no disc:u·so. 

ISto só ,.POJc ser dito em alguma. uldêJ: é só 
onde pode produzi!.'" eifcito. - . 

o Sn.. ADRIANO Pr:-.IENTEL : - E' só onde 
V. E:s::. pode fallar.' 

O Sn M..tc-DowELL dii 
dos Srs. Deputados, onde 
colleg:l.S. _ -

O Sn •. ADRf.·t:\0 PucENl'EL :- mo eu 

O Sn.. Fn..~NCisco BELii .... aro :- Mas é pre
ciso que V. Ex. tome a~ p~ovidencias qu~. 
reclama um facto de~ta grav1Jade. 

·E' approvada ~ acta da ·sessão de hontem . 

O S_r • .c'\...driano Pin1.entel :- · 

Ca.uat·a dos Srs ~ Depu la !os (não apoiadÕs), a 
ponto de entendet• qu ·! qualqul}r phr ..... se empre
gada po.r um representante da nação não attin-
ge siquar as do:•radas plantas ...... (oh! oh! 
mt,itos aparle'~ e susstH'tO ·qt~..e colJI·e a '!JOZ 
do oí·ador). 

O SR. :tvhc-Do\VELL.- Os seus gracejos não 
m·n a.ttingem e ~ã.o improprios de um repre
seotante·da tJa.ção, 

co:upetencia par,, fuzel-o (neTo apoiado;) .•. . 

o Sn . nhc-DOWELL ':- Oh! 

n.. n A• a a"s 
impertinente do que a materia de que tr.atwa, 
eu muito de proposito conservei-me c:•lado : 
depoi;::, porêm, que S. Es:. concluiu o seu 
discurso, . que cu innocentemcnte- · qualiliquei 
de cacete (apm·tes) ..• . 

O Sn.. 11.\c-DowELL ;-. Est:i qualificando 
agot·a. 

O Sn. ADRIANO Pm.B:STF.L ••• p:of~ri o aparte 

h b 
nu a , . , 

·tac ygrap o. por mim encarreg·ado de re\·er o -meu apatte 
E ci preciso que a mesa. indague tle quem dado quimd, o nobr·! deputado jã não estava . 

é e.,;ta lettra.,· quem e;;creveu este aparte. e mais n:l tribuna cujo nom~ quero declinar pa.ra 
qu"m ó que se julgou autol"it.n.do a inter- lançar de mim a imputaçã) oft'en:>iva. do. nobre 
cabl-o no seu di sct1rso. deputado, (op a1·1es), dirigin-so a mim o Sç. 

Além digso o orador ex1o-e tamtíeme!""e_. Liw.!.l._.Eca_nco_d_~zendl _ (\UC o meu o.parte tinha 
clama quo no Diario OfficÍt.tl se fac;a ames- si.!o trunca.do ou não tírih::í. sidü- tomn.~o-;-e-offu~--
ma. reclatuaçio, porqua V. Ex. sabe qu~ si r .. cetl-lll':l p 'Da o pape~p:1.t'a repro~luzll-o. .. 
agora se trata de uma questã!) p~"quenina, Eu lhodeclat·c~ entao que ~ nao escrevr. r1a . 
no pt·oposito unicamente de atirar um ri li- de wetl punho, .mas o rept•odttZtO. pa ra ser to
etilo quo ni!o o attia.gc (nttm(wo.~ os apoiado >), mado, ?~mo fo1 ; no que :~.ssutno todo. a res
amanbã semP.lha ntc nbuso pode trazer mui p·onsab1hdade. 
peiores consequencias. pode da r logat" a que O Sn. :tYIAc-DowELL:-Não apoiado. 
venha um deputado disvírtua r completam~nte 
assompto importante do discurso· de um seu 
collen-a ue é mandario em extr·acto 
Diario O lficial. (Apoia rlos.) 

Eis porque, COilJ. a maior extr·anheza de 
sua parLe, com pesar o diz. porque não jul
ga es te procedimento consentanco com o que 
deve te t• um representante da nação, pro
flig:a o facto que acaba de assígnalar espe
rando que S. Ex. a.ttenderá u s ua r ecla-
mação. • 

o Sn.. PRESIDENTE : - o 
deputado será tomado .na 
ração. 

pedido do nobre 
deviqa conside-

O Sn. At>RIA~o PmE:-<TEL:-E si o nobre 
deputa i? não ouviu o qualificl."Ltivo de cacete, de 

O Sll . MA.c-DowELL:- Isto não é exacto, _ 
repito .· 

O Sn. ADRIANO PmENTEL • •. e que foi ouvido 
por muitos collegas (apartes) é porque foi pro
ferido .na occasíão em qne S. Exc., ·como ju
rista, e x: plicava intcrro~pendo-me o sentido em 
que tinha empregado a palavra impútinente. 

E' est-1, Sr. presidente, a explicação <=lUe jui.
guei do meu dever d:1r á Cama.ra dos senbor.es 
~e pulados e I_ião áq uelle cujas invectivas e 
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insulto;;, que devoi_I'O i_n~actos, IlfiO me atling~111 j 
nem nunca me attmg1rao. , 

· O S :. PRESlDE='TE:-N:lo hwcndo mais quem 
fa~~o. obsen•ação s·o~m~ a actn. ... 

O Su.. r,fAc-Dmnu. :-V. Exc. ainda não 

O S.:. Pn.ESIDE='TE.-Ja declarei qu:-tndo V. 
Ex.c. a.ca1JOU. que a nvsa. tomaria ern conside:·a-

:- ... p \ • . 

O 8':. MAc-DowELL:-Des~jo s:~.ber qual a 
decisão que V. Exc. d::i.rcl:üiv.1ment3 ú. minha 
recla.ma.~~ão. 

O Sn. PnEsiDE~U:--:-A m:~sa vai indag.H do 
facto e dari aspro,•iJencbs nece.s5adas. 

O SR. 1° SEC,~ETALUO d:í. conta do seguinte 

EXPEDIEXTE 

O.fficios : 

Do ?lli.uist~ri_o de ~strange~1·os, datado de 

' . 
pedindo designação do di:-1 e hora p::r:.t !er o 
relatorio da repartição i seu cat·go. -:.IarcJ.-se 
o' dia 2\:l do corFeut c~, ás 2 horas da ta:.-de. 

. Do Ministe~io dn. Agriculturil, de :!i do cor-
. rente, em resposta aos do :JO d·:, .Abr·il e 1:3 
deste mez, transmittindtJ a.;; informações pe
dida:; a.cer.:a da. re~cisiio d..> contrac:to da e-.;
trad<\de t'cr·r,, Victori:t á ~activida,Je.-A quem 
fez a r .•quisíçfio (St·s. Costa Pet·eira ~ outro.) 

Reqnerimento do major Theophilo Soar:c.;; Go
mes, administtudor d;~ wes.L de renda.;:; da cidad~; 
de Antonina, pro,rincia •lo Paranà, recorrendo 

a ec1sao o 1 lllh er10 ( :1. azen -~ que o 
obrigou a entt·ar par~ o.~ cofr·2S publicas com·n. 
quanti:1 de 9:020.~351.-A.' commi..;sfio tle Fa
z~riaa. 

O Sr. Leopolc{o de Bulh.õe~: 
-Rn.viu .:i me . .:a a redact:ão do projocto que 
th::~. as forças de terra para o e-x:e1·cicio de· ií:>S5 
a 1886. Re·i 11eil·o a Camara dispensa de i111pr.•s~ 
são. a.fim de (1ue a I'·;dacçào seja discutida. c ap-: 
provada hoje. · 

Con"ultada a Ca.mara, é a pp1ovada a dispensa 
de i~pressão, e depois de !ida é approvada a 
segumtc: 

Rt:rlacç ~To elo p1·r,jecto n. 5 de 1:Y84 

men as a;1pt·ova :3-S pela Ca mar:t dos Depu
. t~dos :i. propasta do Podct• E~ecutivo qut; fixa. 
as for~~as de terra para o exerc:.cio u3 ·1885-
iSSG. . 

Accrescente-sc no log-ar competente. 
A As~embléa Ger'al clecreta : 
Art. 1. o (Como 11a proposta) .. 
Art. 2. 0 (Como na propo;;ta). 
Art. 3.0 (Como na propos~'\) . 

Sala das commissões em 28 de Maio de 1885. 
Leopoldo de Bulhões .-1 taq_ui. 

E" lid:1- a. seguinte 

IXTEil.PELI.AÇ:\.0 AO Srt • .i\!I~ISTitO DO DlP.ER:rO 

n.:{oruw dos estatutos (lC~S Pacalrlacles de 
Di,·cito d.o Impei'io 

~ o 
go\•erno a f:Lzer a reformt~ dos est:\ tu tos das 
I<'aculdad··s de Direit'J do Imperio, mandada 
exeC11tar pe:lo dccroto 11. 9360 de 17 de Janeiro 
do co.rrentrJ anno. 

2.o> Qu:il é a opinião do actual ministerio sobt·e 
es,.;s:1. rcform;l, si pretenda, ou ~j ao contl·a.rio 
eu tende de,•er sust:tr, no todo OIL em parte 
a sua. execu\-ão até deliberação ulterior do 
corpo legisbtivo. · 

clí·iyo Silva. 

O Sr. Oly1u.pio Ca1:npos_: -

quencia. da lei orç.uuentária. que alli vigora 
no CO!'rente exet·cicio, :;ómante agor:1 é que me 
c~:~.be des~:npenhar desta missão, porque só
mente agora é que, d·.::yo dizel.:o, graças ás tra
IQ.oias do governo fot·am eleit :s a~ commissões 
o entre es!~•s a de asscmbléas provinciaes. 
(A .. p(utcs .) 

A pezar de não ter nenhuma pratic:1. da tri
buna, aper.ar de niiJ tet· certa :wtorilade para. 
tal a · n :; n. ~a l o · ·: .- · 
in<et·rornpcl' o fio das minhas considct•ações e 
Íitzer mu reparo aos prot •stos dos nobr~s tleptt
tados que se s:mtam. á. minha direib. Porqlle 
pro est:llS ao \'•! ementeraente con ra a ffilllla 

phrase-tramoias uo gO\'Crno 1 Não tendes ra
l.<'io; pois, estais esquecidos do que foi o go
verno quem elevou a tr~mol:!: ~t altar;~. d.e um 
princip10 parlamentar ·~ 

Deveis S:lbet· (lUe á. oppos ~ção ni!o . cabe. de 
modo algum c·~nsnra pelo f~1.cto <le ausentar-se 
alguma voz do recinto. A opposiçito tem o di
reito e o dever de resistir, até me•mo pe~a a•l
.sencia; e seri:1. uma inep.::i:~ inqualificavel si a 
opposição <.:oncorress') com sua prc•ença p:1.ra 
acto" de inju.;tiç~ e de iniquidade,-1e qu:lesqLter 
abusos que o govet·no quizesse cornmetter. 

.:\.o governo é que cumpre estar sempre aqui, 
nunca se deve ausentar, . e qu:tndo for obrigado 
a isso é porque não tem maiodg. c então. e 
desn-0\'Cl"no; C como tal, deve retirar-se da di-
rccção os nego .:10s pub icos . 

Continuando, Sr. · p;·esidente, digo que na 
sessão do 5 de Agost) do anno passaLio foi lida 
per~1ntc esta Camara uma representação da A!;
sociação Comm:?reial de Sc!'gi.pe, reclamando 
eontr:i impostos incluidos no orçanLento e p~
(lindo a revogação desses impostos arguido;; de 
inconstitucionaes: A r 0presenta'\'ão e os do
cumemos que n. :tcompanbara~ foram publicados 
no Dinrio O /ficiql de ü de Agosto.· Etl não 
quero de ruo:lo algum fazer censura á commis
são d::! assembléas provinciaes da sessão passada, 
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não sei mesmo de quem ella ora compostn ·; 
mas devo declara r que essa commissão não deu 
um só parcr·er· ~obre os trabalhos que lhe foram 
atfec:'tos, em todo o decurso da sessão ! 

Tivc.occasião de verificar isto n.a sy!lopse que 
nos.!oi di,:;tribuída. Or3, si este_pr?cc~imento 

Si o governo deciarar que não toma proVL
dencia alguma, a minha provinc~ia e a;; suas 
companheiras de infortunio, ficarão de~onga
nadas e certas de que não receuerão favor al
gum dos poderes geraes, que não sorão atten
dida~ nas suas mais urg(tntes necessidades, 

o _, 
louvor. Talvez a commissão th•o::;se motivo pnra mais se aggrava. (Apoiados.) 
a~im proceder; ou por affiuancia de trab::ilho, Si o governo · .não· tu mar provid3ncia algu-
ou pot·que· não lhe mer~~ess'"l im ortancia a rc- me, si não tratar da discrimina ão das rendas 
c :1mação. ou mesmo por qualquer o:.<t:.-i dr- !':erá eterna e."s~i questão de imp::>sto:;: incon--ti
cumstancia que eu desconheço. tucionMs, as províncias ficarão sabendo que se 

Eu p1·esumo, Sr. presidente, que r~ão sô- d·~nm arrll.n,j::r cowo purlêrem, que não devem
mente cumpro um devet· exonerando-me do mais apf,ellar para r> governo geral Il"m cançar 
compromisso tomado, mas tambcm presto um a attenção da. Camara com reclamaçõP.s que nun.
sorviço á minha rrov-incia e a t:)da.s 38 mai~ ca terão solução. assim como ficarão tambem sa
que se acharem rlas mesm·Hr condições, pedindo bendo qu~ o gonlrnu só se letnbra dellas p:1ra v E d. d pas •ar tel-egL·ammas suppr1mindo impostos sem 
a • •:;:. que se Jgne m::ln ar fornecet· á. com- substituil-os. ana!·chi.,.ando as~im a admini:;tra-
missão de assembléas provinciaes. hontcm no- · 
meada a re rcst'n · _;- ai · .. _ ção, como suceedcu com a provincia de Pel'nam-
tos que à instruerrr; assim como peço à nobre uco. pouu os. 
comnüssão que tenha o patriotismo de dar pa· O Sn.. CoELHO E CA:\IPos:-Essa. ó a verdade. 
recer ~obre e~sa representa~;ão, quanto antes. (Ha otctrus (tpC!rtcs.) 
q11e e c nec~s-1 a e urgen ~ que a. provmcn O Sn.. Or,DIPto CA:.'IIPO<;:- Voltando á reprc
de Sergipe. 3Ssim como todas as mais, saib:1 senta.~~ão, apresso-me a (lar um escht•ecimento 
quaes os 5mpostos que .deve soffr·er e r1ua.~s ü illustre _ ct)JJ!missão, pois é muito possivel 

· · · ·' · · q '· o • • o:t -
deut .... melhoi.' do que eu deve compt·ehen-:Ier iuutil, estando a terminar o pr~'sente t•xerclcio 
que em to.los ou em qua.si todos o"s ramos drr financeiro;inf,mno que si a medid l le~·isla.tiva. 
s~ryiço p~blicQ silo p:ecisas _r·efor:rna~ _muito ni!o apro,·eitar no e:s:ercicio presente, seni pro
se_na.s; Le1<; anachr?n1c~s, d1sposiçõ::s 1 ncon- veitosa. no exercido futuro, cujo orçamento 
atltuc1onnes. contrad1ctorms mesmo figuram nn. será feito em ses-<ão e:'i.traor.iin::u·ia da assem
nossa _legi.slrl_ção, e isto quer. Sl tr~te da in-~ bléa. que par;~ glorb da época, estev•; aberta. 
strucçao p ubl1ca, e _a prova esta na wte1·pelb- dur:tnte os dous mezes ... 
çãô que acaba de ser lida e que be:n· mostra o · · -
cahos que vai nesta materiã; quer se trate da O S1t~ CoELHO E C.A):Pos:-M<1S nao trabalhou. 
• • • " • .... • p 

trate do ~ negocias ecclesia~ticos, e é ahi que o 
pouco e;;tu_do !e uns,::.lliado :i má vont;tdn de ou
tros tem estabelecido uma v0rdadeira balbnrdia. 

Como o ministerio a.dual ~'<Ó quer tl'aJar ·de 
duas refot·mas, a do elemn.nto servil e a das fi 
nanças, e como eu t:1mbem não gosto r1·~ prec1-
pi"t:,ções. quero acompanhar o gabinete neste 
ponto-;- e assim Iiã.o._julg:' ser:_fóra de___nrõp tsito, 
uma v~'z c1ue ett rcc:amo uma providcnc:a p:-tr 
cial p::.·ra a minh:' provincia, que o goverr..o 
me informe si pretende tornar alzuma provi
dencia geral para tod_:,s as províncias, isto é, 
si pr·e tcnde dillcrimin·1r as rondas g erae,;;, pro
vinciacs e municip:1es. 

O Sa. BEZE!:RA DE MExEzÉs:- A commissão 
que foi nomeada para. eo;tuhr esse asscmpto, 
j:i ~1presentou o S"U trab:tlho. e foi c~ta a razão 
pot· qui) a commissão accusada por V. Ex. não 
deu parccet· a respeito. . 

o Sn.. OLDIPIO c.~)JPOS:- Nutri a espera_nça 
de qae o governo q •:Izesse tomar al;.:-uma provi
dencia ãc cr·ca de tão important·' asst!mpto; !JOl'
que ha poucos dias. como lembi·ou o nobr e dejm
t:~do p~lo municipio noutro, distribuiu-se nesta 
casa o trabalho da commissão, .nomeada ps.ra 
ostudal-o. · 

Mas, porgunto eu, esse tra balho foi distri
buido simplesmente pará conhecim~nto parti
cular de cada um. dos deputa -los ou o g-overncr· 
pret~nd; traz~r o assum~>to ã discussão 1 · 

partidos. 

O Sn. OLniPIO C.\:'IIPOS : - •.• ~f;lm tr.•balhar . . , ' . 
12 deput<ldüs, quando, pelo menos, deviam 
estar pt·•·sente') 1:3, tendo celebr·a,lo. além dessa 
sessão illeg~d. uma outra para Gleit;ão da mesa 
y ue ficou incompleta. por d~b 1ndar-se a :1 :;sem
bléa. otn conse 1 uenc.i:t d~ um incidente na elei
·ção l:lo 2" li-ee-p-t'eS-i,~ .. --- ----

0 Sn.. ZA~IA: - F;~z fa.\'Or a~ Jizor quem fez 
parecle? 

O Sn.. 0Lnwro C,ucpo;; :. - Os amigos do 
nobre deputado. _ 

O Sa. Z.Dr.t':- "Não diz isso :1. imprensa. 

O Sn.. 0LniPIO CA=-tPOS :- Aprendoram a 
lição que lhes det·am os nobres deputados e 
mostrara m-se bons dis \.'ipulos -não trabalhando 
um eÓ dia. 

O Sn.. Coc:LHO :E CA:\IPos:-Graças ao presi
d !nt(.J Lqiz Ca.etano que lá s~. acha para gloria 
da situação . 

O Sn .• O~YlllPIO CA:\IPos:- O presidente que 
lã se :~ chn., o Dr.Muniz Barreto, tambem por sua 
vez, tem eoncorddo par:1 opprimir a classe dos 
contribuintes. tem dado int1~lligencia contraria 
á toda a equidàda u um mau regulamento que 
dispõe sobre a cobrança de iPlpostos. . 

Decidiu que as casas commercia.es deviam 
pagaT impostos~ fosse qual fosse o . tempo de 
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sua existencia, de modo que casas que têm de 
existencia àous ou tres meze;::, p:tgam iri?postos 
pot· todo o tempo úo exercicio financeiro. 

O SR. BEZERRA DE :MExEzg' :-E' corrccto; 
si to las as acculiollções que V. Ex. fizer forem 

mo essa o residentt:! está sendo eloo-iado .• 

O SR. 0LniPIO CA:O.IPOS :-Qual eorrecto. 
1sto é inj asto. Confio, Sr. ~president~. que a 
i!lustre.commissão de üSseuJoléâs >roviuc aes 
tomará em cvnsideraç<1:o o meu tiio razoa,·el 
pedido. · 

AprO\'eitando . a occ::~sião, Sr. presidente, 
peço verruisslio para mandai' um re:::!1do ao no
b!'e Sr. ministro da. mariuha. (Riso.) · 

O Sn.. Z.ur.~ :- E' nm systema novo es-:e. 

O SR. BEzERRA DE l\lExEzEs: -.~la-:; é apro
veitavel. 

Oumo SR. DF.PüTADO da ba;zctlda con.~en:a-
doi·a) : - Diga ant..,s, para fazer uma sup
plic:\. 

O SR. ÜLl:IIPlO C.-\)tPOS : -Não SOl! ratico 
nos estylo;:: p:;rl:u.::1enrares; ::tceito ~1. corrigen.da: 
uma su 1 >plic:.1. 

IIcr. ou ti·os oPatte$. 

N'ão é preciso telephone, porl1ue o recado de 
nm deputado é uma rr:clamação do po\'o, e os 
nmigos deste podem prestar-lhe o servi~~,. de 
lev~1 l-o. ·-

OSR. 

do Aracajú .. :E.porgue ·não Yão esses navios ao 
porto.· de Se::gip'e 1 Provavelmente, ou q uasi 
certamente. pol' falta de atalaia e pharol, que 
são substituidos por úrri m~stro e um fóco de 
luz, que o digno capitão do porto mandou cal
locar em um morro, e que não preenchem bem 
o m. . . 

O SR. ALMEIDA' OLIVEIRA ;...;....Jà se mandou 
. fazer atalaia. 

O Sn. Ot ...-f.i1'Io CA)IPos: -Outra. reclamação, 
Sr. presidente, e esta ó ao venerando Sr .. pre
sid••n te do cons lho. 

Quando em 1881 S. Ex. prr!siJiu as elêições, 
p">lo ~ystema dir8~to. _proced~'u tão correcta.
mentr·. qur~ não ~ómentr! O<> s'•us amigos como 
os ~cus 'advet·sarios pt·esta~am horoen:\g~m a 
sua isenção e 1mparcialida.de; mas hoj~. ha. 
pouco, pela leitura qu.~ fiz de um artigo do jor
nal O Pai:. dr•sta. côrte, sobrev<'iu-me a obri-
gação de inquirir sobre o a:;sumpto d 1 m~>sroo 
ttrtigo. Nelle :-:e : diz que o \'iee--presidente de 
Serz~pe _acha-se. cabal;~ndo. ostP-n~ivarn~nte no 

( • .... :;::. t:; 

rccommendando uma can lidatura, etc. 

O Sn. Z.nrA. :-Está em e:s:crcic'io? 

O SR. ÜLY)IPIO CA.\IPOs:- Si em 1881 o 
Sr. conselheiro Saraha demittiu presidentes e 
out:-03 empregado~ de categoria 1Superiot•, por 
fazerem p :•rtc de directorios- de pl;l.rti lo. o que 
lhe foi muito honroso. eu tnnho o direito de in
da~a.r :~gora. si S. Ex . já.mudou de pensar. si · 
sancciona o procedimento do vice-pt·esideate · 
de· Sergipe. 

O SR. BEzERRA DE l\lENEZEs -Está em 
•• • '2 

O "SR. ÜLY;.rpro CA)!POS :-Estnrà em breve. 
Consta que o president0. , que lá está, já pecliu 

p • - ~ . • • • 

'tro ·em poucos dia.;; o . vice-presidente toma.rá 
rw.~a. 

conta da administração, e então ha. de caba-
0 Sn. CoELHo E CA:.l!'Js:- ~o r ::btorio pas- la.t· officialrncnte. · · -

ea_do diz-se que tolas :1s pro•·ideucias foram to-
madas. -~~~-:-----~~~~---~------~-rflio~~S~n~- ~B~E~Z~E~n~u-=~~D~E~t~f.~·E~~~E~z~E:s~:~~;Q~t~ta~n~d~o---

fize~ l í:'SO, ' • • ~. 
O Srt. ÜLniPIO C.uiros:- Con.•tou-me que s0 

mandara fazer atalaia de f~1-ro mas que f(m~ O Sn. . OtniPIO CA:\tPos:·-Muito bem, d~~pois 
para um dos portos da província da B:úia em que elle tiver capalado e tiver passado a. época. 
Yez de ir para se u destino. Não sei si isto e da e leição ? ! . _ 
ycrda.de, mas o .o.0bre mini:::tro da marinha, A ' vista do procedimento que tem tido o vi<:e
apreáando a uceessidade que ha de ata laia e prr' sidenle, parece .que oHe não pode assumir 
.de pharol no p:-incipal porto d.t provincia de :1. admini.'- traçã? da provinc:a, sob pf)na d~ ser 
Sergipe, espet·o qua tomara em consideração con!"iderado connivt:>nte ne>:se procedimento o 
esta minha reclamação. Sr. presidente do conse·!ho·que :fica prevcmi~o 

do facto. · · 
O Srt . BEZERRA DE MEl"EZES :-Jú foi ordem. T enho dito ~ 

o cer to é que uin.lt~ lá não chegou, hu rmli~ de 
um anno. · 

o SR. BEZF;RRA DE I\h!:NÉZES :~Mas uma 
a~'<laia não ,5:e f:.~ z assim em 1~ dias . 

O Srt. 0LY:ItP.IO CA:o.rpos :-'Ha mais de um 
~nno· que deu-se o incendio; attenda V. Ex. Ha 
s.lg•1ns mezes, os na vios á ; ela procedentes do 
e ,trangeiro, em sua mór parte, não chegam a 
Serg ipe, -vão.anc>r:rr na. Bahia., ond~ esperam 
os vapo:-es das companhias):Sahiana. e t'ernam
lmcana, (iue ba1deam~a carga rcc~bida "no porto 

- t ' ... 

. cus-;ão adiada. por tct• pedido a palavra o Sr. 
Zama, o s ~guinte 

Reque1·imento 

Requeiro que por inLermedio do governo se 
obtenha.m da p1·e;::iJencia de Sergipe informa· 
ções sobre o seguinte: • 

J. o Si no projecto de orça mento para o exer
ci cio de -18·5-1886 apre oentado ::i Asseml.Jl(;a 
pelo pt·e.,idcnte da província figura m as dispo
sições constantes __ dos §§ 3S, 40, 48,50 e 54 do 
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Sessüo em 2 8 de ~\I aio ele 1.885 12!) 

nrt. 1' da. lei do orcamcnto do col."tente ex~r~ . -
cicio; 

2. 0 Si cont~nú~ em vig-or a. decisão dada. em 
28 de Nove:nbro do anuo pas~ado por aquclle 
presid1~nte, sobr~ consulta da He:.ebed·:;-ía Pro
vincial, decisão que e~.tabclcc:; 'o )ag,mento 
o Imposto rc attvo a Lo o o oxcrclCio, CJU~ tl:let· 

qury ~eja o t:mpo da exhten~~h cb. casa com
U1Cl'Clcli. 

a a as sessucs, 
Olym.pio Cmnpos. 

O Sr. Pelic~o dos Santos:
Sr·. presitlentc, ha muitos dias prGtendi:i. tomar 
n pal:wra, para. apresentar :i consider.tç~ão d 1. 

Cam::tl'J. um rCCJlHWimont\}, l'd fr~rente ú que:;t:i:o 
que ja fJi aventada neste recinto, SQbro ares
ci:;,ão do contracto d~ constt·ucção dn. c..:Lra.d::~. de 
f~rt·o d<~ \'i~t~;ria a Nati\rid-a.io. ·N:ío o fL': ,, 1~0-. ., . . .. ~ , . . 
tro d[l. agricnltura l"eque1·iclo um~; IJrg,' ncin. 
par.~ se defendet· elas argui<,:ões que Ih•} Lr :m 
feitas n.'..(·uarJava as Os:llica .u·'s (h S. Ex. 
para 1ntcr\'ir no deb:\to. Considero-me obi·i
gaclo a isso. romo reprcsenbnte, r1a·~ sou, da. 
provincia. de Mina-:, tant'J ou mais sact·ificaua 

• ,. . . , . " preza de que se traia. (Apoiados 1.: ntTO apâia-
clos.) D··mor·ando-sr>, po:·ém, as cxplic.:t~íJes do 
nobre ex-ministl·o da agriculturr., w:1s tendo 
sido publicados no Di.m·:o O(fi r: iul. de hoje, os 
clocumentoz a l1ue se rcfcrÍLl S. Ex., parece 
que me ~v;ho, até cct·to ponte, infot'll.mdo, de 
mod.> a. dever insisti:· nos reparos, nas censur:ts 
feitas ao nobte ex-ministro, por parte dos 
deputados. ~elo Espit·ito .Santo. 

, 
publicado;; demonstram cabalmente que n:io 
assi-4e ro.zão ao no'Jre ex.-minístro ~~ agricul· 
tura. .:\Jouu.los.) · 

Aproveito a ocrasião p!l.ra louva:· o procedi
IMlltQ cort·ccto. as inf•>t"mações .,.ÓI'Ías Jo dis
tincto engenhei1·o fi.;cal do g11\'crno. Por essas 
informa<;0e~, bem como pela& declarações mes
m:-ts do r8pt·esenl:tnte da comp:mhia, o a ·to do 
"'ovcrno foi um favor excessivo aos conccs~io
ua.rios. 

Nilo tt·at~r•'ido obj0do de cp~<~ j:i. ~c o<:cuparam 
os distin~los deput:ulos, rept•cs"nt:lllt•'S do 
Esp ;rj to Sanlo ; . concor.la.nrlo, ::1 pcnns, com 
SS. EE~., consid~r<lrt:i li•Jtiidus estes p!)ntos
r1ue o govc!'no poàb ter poupado an Estado n. 
i ndomnização q uc pagou :1.os conccssion:u·ios 
\\rarin:! Irmãos, mesmo no c·Iso de ciuet·er sobre
estar na construcç:.lo da cstr:1.d.t. 

u~r S.rt. D;\Pt:T.\.DO: -Apoiado; é evidenlc. 
O Sr,. Fl~Ltcro nos S.'..);Tü:;:-Em S"g'undo 

Jogar, qlle o governo commotten um erro, com
l~rometteu :: futura. prosp(lrid:ule não &.b da. pro
vinda. do Espirito Santo. como de um t g-ranrle 
part'3 da provinda de :Minas, rcscindin :o esse 
contracto. 

Nno quero insi:>tir nn.quillo que já foi tão 
bem dito n dernonstNtdO pelo~ nobt·es !leputa
do~. O m u fiill é ap~>nas nccr~>scenta.r a.lgtl
mas info1·mn.çõos rebrivas aoprejuizo que sof
freu a província de Minas com este acto. 

V. I. - '17 

U :\l SiL DEPUTADO :·-V. Ex. ó muito com
petente para isto. 

O Sn.. F'I-:r.rcru Dos S.Gros :-Sr. pt·e.qidonte, 
:1 e,:trad~t d'! f.>.J:ro da Vietoria ú Natividlde era. 
amai,.; importantú d.a;; via.s f•'rreas c1ue podiam 
ser <lccrebdas com o fim de d:!sPnvolvot· a 1t'Os· 
pct·idade da provinci.:t d ·l :!\linas. E' bac;;tant'3 
a simpl0.s. imp ·cção G<) mappa dl provinci:1. 
pnl'li. v•Jrifkai'-S!) que toJa a zonn. do Léscc de ' . . ~ - . , .. 

~I ' ~ " ., .. 

\'incia. ufü.' t~~m sa!lid., mai;; n?.tnr.:.tl. m:~is CUl't.l 
do q<l'': e2s:t. Por c: Ih t~a nsplic-.,e a 'nossa gr.m
dc :uma! h a da Serra do .l\ia r u ~ o:n :1~mha ndo 
um g1·an·LJ rio que reg:\ u:n sólo u'b··t·rirno . 
í ilpoiarle;s! . !\ogntltt eo:uo foi pelo go·:crno :l. 
-g:.~ran tia do· ,Íili'LlS q uc pedi p .1r.• o prolonga~ 
mcnt·• d:1. CSil'i:Ld,"'. d) f:;i'I'O Jc Car~vclh.; :i Phi
laddph;a, ii.tclo 'PC: tanto co11tt"Ístou os minei
rol! do Norlc, ~t; CStJCt'.:nça-s dos ttt:'!lS c:?ntcr-

A ' .t•ovinál d·~ 2\íin:<s soff. e dr}Cep\ÜO ~obre 
d·'cep~;:io! f-h de cont!nu •r enfendarl:\ ao Rio 

e an01l'O, ·~otlt:·a. as :sp>Sl<,~ões g-cog-rap ncas 
na.tnr":t"s, :nnn. gr·a.nde p;trt.-:l de ~eu tc!'ritf)!·io, 
cu}•s p~1·o . !uctr;s fi•.::l.tn ~lgun:S ser~ maios de e:t-

- ' 
\"OS fol'ç:ulos a l'rocurM o rn ·rc:tdo elo Rio do 
Ja.n,~ÍI"O. 

O Norte de Jiina. ~. j:i o d 'monsti'Ú extellS:l.
mcn te <Hn o~!l.l'~t cc.::a'li:"io, nrío tem mc,recid·J ~1. 
atte nç:to ,lo go;',JL'!W ••. 

O Stt. CA'\L03 PEIXOTO :-Só S!l'VO pat·u. dar 
v:_,to.:-; e.pnga.;· imf10;5LS. (TI a ottll'JS crpm·tes.) 

O Su. F:~L!ClO uos SA":-:Tos:- Quo a estrada 
dcf~rr.) ,l:l, Victoría ú N:1tividadc· nfto seria one-
ros:~. ao E~t.Hlo :>enão pot· muito pouco tempo, de
mnnstrarn-n'o os estudos fr~. it-Js, c os dados e->ta
tistic? ' conheci_do.i,. 1hmon.stt·a-o esta circum-
!') . •'-

tlous I•I'Oloug· \ill(}ntos dessa estrada,_ Llartindo da 
Na1.i vi lado c peuntran:!0 no interiOê' .da me;;ma 
pr. :vincia ; 11111 des~e,; rn.mac,; já estava conce
dido com g:tt·aulin. de juros p~~~·a o C~'l.pit:.\1 nc
ceisario :i SU<l. c•mstt·u~~t::io. 

0 . PEIXoTo:- E" v·:rl~de.· 

O Sn. F~::z.rcro vos SA);TOs : - I\n. cat·ta d:.1. 
pr :viucia, que a.co:npanhu. o I'CbtO!'ÍO do dis
tinclo c:~-pt•e.;idcnt:'•. Dr. Chaves, vêm-se os 
gt·aude.- tm!;ados, :,;obt·e os qun.es b:vcava-so o 
dcs 'll\'Olvimcnto du vi;\ção fet·t·oa. dn. meEma 
p1·ovincin: um dc-s tronco;; tlo ;;ysterna c o m:l.is 
impol'lantc aep'lis do d<t via.·ferren. de Pedro li, 
c n ·~strach üc fct·t·o d , V ido ria. a N:üiviua.de no 
limite da pr :·rincio.. l;m des r :1maesdesse . 

- ._,!"" • 
' já conc.edid·J, como disse, com garantia de juros 

soi.Jrc o cJp~tal rM.ximo de iO.f.lOO:OO J.~, e a sua 
dil'ecção ora da Natividade :i ci{lado da, Ponte
Nova. Out!"O ra.m :1 dirigia-se para. o Norte, 
mar·.:.:·canclo o Rio Doce, ~ürav.;ssa.ndo as me
lhoro:> ma.:ta ;; qne pos,Úimos n:> Br11zil, e pro
curando a cidadr.! do Rio Doce . E' e~ta cidade, 
até ha. pouco t~~mpo cha.n::ad1 Pessanha e com 
e.;te nome cOilhecida em todo o Bra.zil como 
centro de uma. região de incompa.raveis ele
tnento3 de prosperidade, que o nosso ex-collega, . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 37- PÃjgina 8 de 31 

!30 Sessão ·em 28 de :Maio de 1885· 

tão saudosamente lembrado sempre nesta casa, 
o Dr. Vieira. de Andrade (ap-ia .tos), chamou 
-a futura. Chicago da província de Minas. 

Ji se vê, S1· Presidente, qu<:> estas duas vias
~erreas decretadas pela. pro,rincia de .Minas 

da engenharia brazileira, aceitando os estudos 
e o orçamento do nosso compatriota, o Sr. 
Hermillo Alves ..• 

O SR. CosrA P.ERElRA :-Até podia ser re
duzido, como elle declarou. 

0 Sn.. FELICIO DOS SANTOS ••• to ri~ despen
dido 13.0U0:00l1$ apenas em um tronco, quando 
a provi:lCia. de l\Iinas desde logo tinh. de
cretado a garantia de juros de 10.000: 000.~ 
para um s os ramaes . 

O nobre ex-ministro d!l. ~gricultura. teL·ia 
conhecimento exacto de todas estas circum-
stancuts • 

A estrada de ferro da. Leopol~ina estende 
para. o Norte de .Minas seus ousados prolonga
mentos buscando os productos da. lavoura d<~ssa. 
região. Si convém a uma companhia. particular 
cortar assim a zona do prolongamento da Victo
ria a Natividade, embora com um percurso de 
ma1s e me ·• e a extensao para a guns mu
nicipios, eslá justifica la. a construcção da via . 
espirit~-sc:Htense c reprovado o ~cto do gover- ::-

Diz-se que a província. de n1in~s fica servid:l. 
pela. Leopoldina. Mas como? Os productos do 
Norte serão onerados com o dobro ou mais do 
pre~o de tr..1nsportes. (Apoiados.) 

Por is:;o disse eu em apa:•te, qúando orava 
o nobre deputaJo pelo Espirito :-ianto, que a 
Leopoldina de bom grado poci.ia pagar a indcm
niza .ã<J de 70. 000 ~ aos coneessionarios da Vi-
cto1·ia :l Natividade pP-la rescisão do contracto, 
si o gov<-<rno o permittisse, sacrificando as pro
vinc~as do Espi_rito Santo e Minas. Pois bem: 

N:Io comprehcndo por (iua motivo o nobre 
ex-ministro deu-se pressa em entrar em ne- Senhores, q:1ando o ministerio Sínimbt't assi-
goc1ações. . • t> u ara.n es ra a u t t ~,; 

geral a via.-fl!rrea. Leopoldina. com prol·mga.-
0 Sn.. C.uttos PEIXOTO :-Vú pOl' ahi. n1e11 to t · 0 1 7 e t l)Cn a e a .·J.rnssw.t I.!J.parel!eu-m es ea.p, -
O SR. FEL! CIO DOS SA~Tos •.• e terminal-as dice um verdadeiro pai'<Ldoxo . Com effeito, quem 

como t ·~rminou, pela rescisão de um con- conhece a l.Jrovinci:l. ch Mina;; e n:io mede as 
· tt·acto de tanta. importancia • como si ess:1 conseq uencias dos absurdos alministrati vos do 

est1·ad,1. fo~se o maior espa.nta~:~o dos nossos nosso governo, não póda acreJitar que o Norte 
orçamentos futuros ! ( .4poiados. ) de !\linas :'eja algum dia tt·ibutario d :L Leopol-

Não i!UC!'O tomar mais ·tempo à Caru;ra. Esta d.na, em•ianJo suas mercadO)rias exportaveis 
discussão tem seu logàt' em outra occasião. e par::t. 0 pol·to do l\io da Ja neiro, :tu:•~do de-

or OJe me 1m1to ao protesto q •Je acabet de 
lavrar. lastimando que a minha provincia, de construcção da. Victoria â. Natividade fa.-
sempre prompta em fazer s:tcrificios para 0 zem-mc rcilcctir dolorosa.mt~nte. 

___desenv<:lvi:.nento da sua via~ão f·rrea, veja-se Taes actos de quo nunca cogit~i, mns sem 
contrariada ma1s uma vez-peton::!{'õVv-e-lfl' ro-~rlr.-J~.m·4a.~r!}e~:a· dos_p_<ill, Leopoldiua, que melhor 
Infelizmente a provinc:a de Minas não t~m um conhece nos,:a admi nistra.çtto. justlficam seu 
porto de mar, para exportar seus p1·oductos do~ prolongamento : e cu nada diria si esse para
pende das províncias suas vizinhas. (:1po.J·tes doxo não th·e,;so de set· pago muito caramente 
di'Ue1·sos.) pelos productore3 da minha proyincia. 

Não fic!t só aqui a pouc3. a ttenção que me- Apresento o s 'guinta requerimento (W) : 
racem do governo os in.terGsses mineü·os : o 
prolong amento da Estr~da de Ferro D. Pedro li E" enviado à mesa,lido, apoiado e a discu~são 
mar.:ha coru uma morosidade inci'ivel. adiada por ter pedido o palavra o Sr. Candido 

Desse prolongamento depende ·o desenvolvi- de Oliveira, o seguinte 
mento das reg<ões de Noroeste As rerriões de 
Lrste e Norte, com ostas df! im ortante~ muni-
c1p10s como são os e Manhuassü, Ponte Nova, 
lt~bíra. Conceição, R~o Doce! Suassuhy e Sm·ro 
nao fallando 1~os ma1s longmquos, são sacrifi.
caqas pela rescisito do con.tracto da Victoria a 
Natividade . . 

O Sn. JoÃo PE:-.:rDo dá um aparto. 

O SR. FELIC:o Dos SA::'\TOS: -O aparte do 
n.obre deputado faz-me lembrar mais uma con
Sldel'aç~o com a qual ~errnina-rei para obedf'!cer 
ao ped1do do Sr. presidente de não exc~der a 
hora. · 

Rcquuimento 

« Requeiro que se solií!ite do governo a se-
guinte informação : · 

Si foi ouyida a preaidencia de Minas sobre a 
r escisão do contracto de construcção da estrada 
de ferro da Victoria á Na tividade. 

Sala das sessões, 28 de Maio de 1885.-Fe
licio dos S antos. 

O Sa. CAR~EII\.O D.\. RocHA. (jJe la or dem,) 
pede e obtem meia. hora. de urgencia para 
responder na eessão seguinte. 
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Sessão em 28 de Maio de _ 1885 131 

ORDEM DO DIA 

CO~TlNUAÇÂO DA DISCUSSÃO 80!31\E O PROJECTO 
DO ELEMENTO SERVIL 

(Erw·a no $alâo e toma asstnto na 1·es-
pectiva ca ei1·a o S1·. presidente do conse
lh'J.) 

antes de entrar na apreciação do projecto qu ·~ 
se intitula da-extincção gradu·,l do elemento 
servil- permittam-me V. E-s. e a Camara. que 
eu justifi~ue a minha adhe~ã:o, o meu. fraco 
apoio ao actual gc~.binete, que confeccionou e 
mandou ao parlamento um projecto sobre o ele
mento servil. 

Poderei, talveÍ, ser accnsado de contraditorio 
ou inc~herent~, por t?r sido op~1osicionista ou 

Parajastificn.r a minha attitude em relação 
a.o actual gabinete, não obstante as minhas 
idéas conhecidas, especialmente do eleito,.rado, 
que me honrou com o seu mandato, basta a 
maneira por gue !;e apresentou o honrado Sr. 
presidente .lo conselho nesta ca;;a., r·om o pro
·ecto ue confeccionou sobre a reforma do ele-
menta servil. S. Ex. não fez deste projecto uma 
questão poli ti c a ou de confiança par tidaria. 
S. Ex. so?rc cs~e ponto manifestou-si) como 

tores, sust0nt ,ndo com a maior sinceridade 
que não se trata de uma questão politica, no 
sentido estreito oa rostricto de poliüca. parti-
daria. · 

. ão óde con-
stituir bandeira de nAnhum dos partidos do 
Imperio, e mllito menos bandeira. de eleições, 
como a constituiu o ministerio passad:>. 

0 SR. C.ut::'lEIRO DA. RocHA.': -Não apoiado. 

O SR. ZAMA: - Não apoiado ; quem fez della 
bmdeira de eleíções foi o po.rtido conser
vado!'. 

VozES NAS B.\.NCADAS CONSEl\V.\.DOR.I.s : - Oh! 
Oh! 

• v • ~ • 
puto.J.o sabe que em Minas não se fez quesbio 
disso. 

O Sn. VALLADARES:- V. E~. sab') do con
trario ! Fez-se qa.estão, :qinguem púde affirmn.r 
o contrario ... 

O Sa. C_-\.Rtos PEIXOTO : -Oh! se fez. 
O SR.. FELIClO nos SA~·t'Tm :- Fez-se em todas 

as provincic; à. 
(Trocam-se muitos outtos apci,·tas. O s,·. 

presidente ·rec~ama ccttenção.) 

O Sa. VALLA.DAR.ES :-Sr. presidente, um 
assumpto tão sério como este, um assumpto de 
tão grande importancia para o Bra.zil, não se 
póde descutir assim, pela maneira por que se 
está. iniciando. (Apoiados.) . 

Esta. questão, eu peço licença para respeito-
sa.mente pon erar camara, mvocan o o seu 
patriotismo, é digna de estudo e reflexão ! Ella · 
tem pr_oporçõe~ immensa.s, que ~nteressa~ a 

. ' o 
social e individual! Não se póde resolv•l-a pelo 
sentimentalismo, ou com puras declamações, 
sem zombar dos inter?sses da nação, sacrifi.- . 
éando-os à nossa vaidade, ou ao pr••.zer s-ª"tanico 
da cont·~mplação de ruínas e rniseri:~s ! Razão 
tinha o Sr. presidente do consslho quando, em 
1880, nesta casa, dizia ao ill ustre Sr. Nabuco 
que 0.sta questão nüo pode ser considerad1 como 

. uma brineadeira dJ crianças ! 

1z que 1s o nao e ques ao po 1 1ca, e es a a .. 
zendo a propoaito politica retrospectiva. 

O Sa. VALLADA.RES:- O nobre deputado vai 
ouvir. Eu estou expl1ca.ndo-me Cada um dG 
n9s tem obrigação de . se explicar e justificar 
perante o paiz. Esta obrigação con,titue a 
belleza e a garantia suprema do.::; governos 
livres. 

E tl dizia que o honrado Sr. presidente do 
conselho declarou U "} esta uestão não oclia 
ser ventilada. pol1ticamente, e neste ponto tive 
a fortuna Je 111e achar de accórda com ;:; . Ex. 
porque ha.via externado estas idéas na minha .. . . . . . . 
disse então que .\ questão interessava a todo o 
Brazil, interes.s!tva a ambos os partidos e não 
s<3 tinha o dir.eito de f,tzer della que<;tão de par
tido, sobretudo bandeira de eleição, sem correr 
o risco de accenrler a guerra. civil. ·-

o tem e Gireito de divirlir o Brazil 
em clous campos inimigos, os que têm a des
graça de possuir a propri-;dade se:-vil e .1.quelles 
que querem arrancai-a. 

O Sa. ZA~IA dã um a paz-te. (Riso. ) 
O Sn.. VALLADARES:- Peço ao nob"e depu~ 

tado, que tem espírito, que é mesmo muito es
pirituoso ... 
. O SII.. Z.-~..~u :-Obrigado. 

. - .. 
seus gracejos para discussões 
(Apoiaclos.) ~ _ 
. O SR. Z.DB.: -V. Ex. disse que era ullla. 

desgraça. a proprie:1ade servil; eu apenas nb
servei. que queriamos acabar com ella : não ha 
graceJO· · . 

Eu trato esta que3tão com a mesma ser1~dade 
com que trato todas os negocios nesta Camara. 
(H a. outros apartes . ) 

O Sn.. VAI.LA.DARES : - E' uma ·grande des
. graça possuir escravo .; , não ha nega l-o, espe-
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c.ialmente depois quo tivcmos governos Je;;e•l-l·pretcnç:?io d,; restringir ·a f:.1.culdar!e quo tem a 
dentes do r.: olicionismo; porém. m):lior s"d. a C;tt11:H.1 ~ 1fu:;1ndo 1·eunida no caractet· de assem
desgraça si por m·~io de decl:imaçu:'S e reforma::; ú!é:1 conatituin:e, de rdormar c:•nforn.1e lhe pa
i m pon'>ada~ for :u·r:1stado o Bt't'.Z il a. um~ Jcs- i l'Cça a c ·rt' do os at•tigos CO!l~titucion:1es, que 
org;:niz:•ç:::o C·)rupbla. (.:l.poiodo., .) fort>n1 indiNidOs na consulta. 

Sct'á uma f::talida-lo m'li::; deplorare!, St•. pro- O C:Jso ó intoirmnente sotnclhante ou identico. 
.. • 1 - • • -, 

J?!l.ÍI. desoi·ga.nizado, rc:-;ulL~\ado d'uhi !"t miscri~. 
1•ublica. 

),Ias, Sr. JiPe , 
fi. mio ha nosição, offerecendl) :10 Q"o·;e:-uo um 
::1poio t:Io 'fraco. •1uc dle o poderia 1lisp l!sar . . . 

O Sn.. [~ATISBOX.\.:- ·Muito Yalioso e mttilo 
dÍ_g-!VI. 

O Sn.. \ ·ALLAD,\I\B:S. • • q ;p lJ:1sta c.Jnsidera:r 
r1 uc o miaistet•io actu:1l t1:'io fc.~ d.:s:.c p:·ojecto 
um:t r11t<':::tão de confhnç1, convidou todos o.;; 
r:1ri:dos :1 Ui11::t di:-:Cl1S~ãO jn iÍ•.~ io:<a e G:.Jmn.. 

;\lém disto, Sr. wosidcn!c'. en ti nhn., )~:rn. 
sepr~r:lr-mc; do mini:-:t1~rio p<\S,.:ado, uma quest:1o 
ele p1·incipios. Eu não podia con;.;cu~it· que com 
o n1C!n voto ving-Rsse o p:incipio de qnc o . . - . . 
o .. .,. J' l ·\ ~ .. 

c (}11') . po:·ta:lto, s:ti r1nanclo lhe ~1prnz. Est.a 
thcoria il!1pot·tsva a mudanr,~a cb no::;,;:fL forma do 

,1 '1 . f l / ' 
~l•'Tu apoüulos.) 

Eu, libc:·nL e pl'0'l.:anc1a-mc tlc o ser~ não podia 
cons,~ntil' que com :t minha rcsponsabilià<:de 
permanPco:::se no goYerno um gabin~ tc (1nc 
:; prcscntava c prc.·onisava irlc~.s desta nn.
tun:z:l, incon.1;·ati\·ci.;; co:n um g-:werno h·r~); 
linhn. necessidade d·.~ cmprcQ':; r Locbs os esforços 
pa.r~ qne por ''m m·rsto parl:1mcnta:· fos~e con
der~ln·,ldo SC\<"• :r:tmcn te o míni,.;tc-rio, qu!} ass: m 
insur"'i~·sc: contra a autoricl::tde Jo <u·l·:nwnt 
desconhec:\mdo-lhc o importanti~simo dir:•ito :e 
neg-ar sn:1 t:onfianc:a aos go\'C:rnes~ c1uan to os 
motiros ~\PP 'roc0ru. a juizo s ·· n; e Jlão no dia 

ni;;terio Sinimuú, tinha direito de traça1· nor
mas :\ AssembL>a Con$LÍtuinb, z·estriugindo-lhe 
~~ facaldad:~ Ott cm~,lctenchl. n~t ref'o:.-rua da Cor.-
Gtitu i(io. A!sim t ·mbcm o gov·et·nr,, dissol
v~ndo nma. c.~m : :rs. qu· · negou-lhe a sa11. con
fi:~nc:a, d:ssolv~udo·a, 11âo :_;uppri:nc. não rc
:-:tt·ing-e, :::iq~•c1·, à Gamara ft:ttu·a a me:-:ma. 
facul(bdd uG ncg.-~r-lhc sÚ;.l, confia nç~ prciimi
u:~rtn:)nte, como fez ô. C.•mara actu;d. 

E~t:\ f:lcuLlade é r ~'rmancnto c seút rcstl'ic
çõcs possireis, ou então nüo t1~ruo:; gov:•t·no 
livro. 

L'CS' nima auat O CS )irito senhoreS dcnoi;o 
Je zr·1~is do meio se~ulo do t·cgimen p:nbm:;n
br, ror püt• em d:wich estas vcrdadt:~ que 
. ão elemclltarcs nestr) systc:nu: de gorc1·no. 

Creio ter-t~l'J jt1stificad'), eomo liberal que 
;;on, oln. h•)Stilidadc ao 111inist•'rio Danla~, c 
bem as:sim que, si n·~nhum libez·:t~ t~nha di-
r<.~ltO < :· apow ·o n :t preLen<,~ao c. lll : • -
culd:l.d(' do p::1.rlant011to em m·1teria de con!hn~a. 
t~l procedimento não tem attenu ~te. po~stvcl 
par;~ aqu::lles que ata.(·.:tr:tm o Sr. Sm11nbi.1 ,:om 
a fot·mula- constituinte conslilttida.. Con10 
libm·:·l.l, a minh:-t c1ontrina não pedi::~. :-:Ci." scn~o 
o:;ta: E' dirPito. incontcst:lvel da c:un~u·a r0ll· 
rar su: confiança no governo~ agtlardn.ndo-s·) 
l'nrn. discutir a qucst:1o scn·il perante o minis
teri? _qile m: c i~ confí~nça lh~ l?-1erecc1·. ~ü a 
t:X 11 !<;-ao .: :::-. • ., 
que são inteir:mtentü ~ubversivo:; ou contrario~ 
à escola politicu 1!ne pt'({esso, s·~ri:l bastante 

1 • ,.,. !·. . (\ •] -

r'omo rn .. •.::n'.0ssc em !~· . a I::J•>CI or:n, pot, ,~ J1·l~) t::lo 1.f11 ,:::-.:r.mrmtc l' ·•alizon c::;sa rofo1·mn. qn0, 
acci::n· a ,:atu(;.:io do. p:-ojecto do governo, ou depoi; ele u:na Pleiçiro rei::t com manifesL1 in
qu:~llplGr ;HtL:·a, on mesmo n:\o :~dtcrl\1' a l .r.,. i ·-
l ~ · ~r · <::> ten·enção ,lo gov0rno . . . 

.:tÇiLO Vl ·.;·en!o, J\ :ll'avdhou-me, seilhor-' s, qtle 
se RprO:S<! l1t :s::nm c ·mo sns tcnLHLn·es dn don· O Sr •. Ih:zF.P.ru CA YALC.\.Xl'I :- Pe~o a p:::.-
i r!na eoalt'a!'ia, cpw n '-SÍm fie v. d 0mon "ll'ado la Yra · . 
n•lo ser comp.atin:l com os verdadeiros l)rin"l·- OS· \~\T l D'R""<:· · o m'll: "'·e''l·o 1)as · l'J 'I • '- ;._ • • n\ >' .. ~.- , • • l , .;l ' , • 
pws !)Ct·aes, a·!UC!t.C3 mesmos, (lUC comua~c- s:Hlo veio encontr:tr ns m::tiot·es ditnculdo.de;,: 
r a <1 o :-'r. Sini;Huú pela c 'nstituintc consti- ncs tn c~ti;a. Nfío as vude superat·, .:~ teve de 
tui-ln. Ent:},) o Sr .. JoEé Bonif<.1cio o ontros ac- I'Cti.rlr·s'~ , dq1o s <lccsgmar todos os recui'sos 
~n :;:u·am o Yen:Jeando c illustrc · St· Sinimbti. pa1·;~ riJ::tnLet'-;:e . Ficou pate'ntn qu~ a reform:t 
di:"nrlo illo:;al, '' tten\a_t Jria da Coustituiçüo, á eleitoral re:tlizada p·~lo no ore pre~idente do 
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conselho contém soli·los elementos de resis- ' vestido, do a.ue a sympathia qo · o Imp"ra.dor 
tcncia a in iebit·, interv·'nç:lo do governo. l'eveh pela ~la.::;se dus escravos, que são o; mais 

1\ lém disto, Sr. pr;'sidente, como liberal, in :elizes _entre us brazileü·os . 
S. E~ .• qu~ alem di-to é amigo cl:ts iostir.ui- A<:ho nat!Jrales~:::~.sympathia, n:J.tur~tes el-gi
\·Õe~ do p:uz, so.be tambDm qno não ha ga- timos os esforços que o lmpc·rador empn~ga para 
r~mtia mai~ cfficaz :·a!·a as ios~ituiçõcs poli- qne os direit(;s c privil-gios elos brazileir·os se 

pri~aàa, o completo r~spcito .a 'liuerdade ctvH 
em todas as s;t::s manif·~staçü~s. i~to é, o coru
!l tfJ r -.eit àl l :Jad i ·.li•ii 

})l'ied:'d•, ao patrimoni.o. 
E' por isso, Sr. pt·csiclente, qne a. his

toria rcgi-:1:ra factos admiraveis ue lll"titui
çfíe~ n si tuaçõe;;; menos com pathreis com a 
líberdad·.~ politica, mantendo-se todavia prlo 
muito que· ftzeram em bem da Ol'dom priv?. la, 
rodeando-v de g~r:mtias, dando-lhe toda a 
força. E' ~,:~im que hi~toriadores illustres 
explicam a adhe~ão c1ue íicmpre mer{lc~tt c 
merece o e:lcrnonto n~1 oleonico ·~m França. 
~' qu:] N3.po t:ào, enccntranr!o a. • l'<l.llÇ:L em 

vordadcit·o ch~os, onde se tinha feito completa 
rasom·a ~m tudo ; onde ="e tinha abolido até " . . 

n 
sua qu.t si total idade nascidos nesta pa.tl"ia, CJ ne 
a<nda nãu é sua, ma.;; que nem por isso Jeixa 
d i . p 

mnito Lêm trabalhado. 
Estú nr sua nJi-:_,;~o, Sr. prosidcnte. Elle, 

a q1:em incumbe velar peb sorte e bem! I)Star 
de to1lo~ os lmlóleiros, nãu podia dei~a1· d;~ 
v,· lar e.:pecialwente,. on cogitar especiallllE:nte 
Lia sortn dos que sfi.o incontr) . .;;lav,~lrntmte cs 
mais infelizes de todos os LJr,,:r.ileiros. os es
cr:.wos. jbs. Sr. pr•:sirleute, urro tenho t•azào 
algua:~ para affirmar que es~a pr-'t"cçào que o 
Im 3raf!o1· r~Jcura 1rodirralizar aos escr .vos, 
esse intcreso;0 que nwc a pela "tnancipaç:1o dos 
escravos, qne tanto o honra c, em abono da 
vorda !c se d •v e dizet·, hom·a. a todos os br~1.zi.-. . 

social; o honl":ldO Sr. pre;;iâcnt0 do consel11c, qui'! encont;ou 
sineero libcr~l, amigo da·4 inslituoições do seu contra clln.. 
)f\;z~ não podi:\ d"ixar de, .pelo seu . roc•·di- s 
mcnto. vit• p antur no espmto puh Jco cón- quB n~io c:1usou :;orpt·cza. 
\'Ícçõc,- contr:1rias, como fer.. Long·e de mim, 
Sr. prcsicl'nte. a idó · "de prestflr o m~~n ns-cn- O Sr.. V.\J.t.ADARJ~s ;-Não podia S. Ex., se
timento c de dar forçn a t~ü opinião ou con- n'hore~, asst:anir outro papd. Jnriscon-:n!to, 
· · 1· · · ., S Ex:. sabia (IM o direito é o direito, é um ncçüo, (lU:\ va1 se g-encra ti~<nwo no p~u;.:. :;e-

-ntiõt~ês, cu conhu 110 sccrt;n.eHto de t}~\-~1!-ic~ti.,wo.,.__ phl~nomcno socill.l. é o re.sul to.du-da elabo1·a~ão 
c llO bom sonso do chel\~ do i' WI.rlo; e ~~cr.•düo "his~ot•ic;r.-p-ro-tlt~'PUÇO 0 do t!•mpo. tlas 

l • 1 1 eit·etimstnncias de cadn. p0\"0. O clit·eito, s :,bc o 'luo !-•ço-lto plena jus:1ça. dcc u.l':t'" o pCl';t11l ~' 
· · • .] · 1 hom·arlo presidente do co nsdho,não se im provisn. 

::1. camrtra c o p:.Ll:r. mtol:"{J q ~ :c c;;tou pc:·:m:wl: :! • 
1 

1 à 
l . · · no gn.hmete, não~. nüo pó< e !;;•r o r!'su bL o ou 

d~ <]UG O n.bo lC10ntS:!l0 espe~ uJa. ('0lll O SOl! 
nom.:: l!m detrimr:nto das institui~ües do paiz... o pl'oclu::to d::ts cng·it·çúr:s dos philo;;ophos (.Jue, 

Sr. pre.-i ien te, divulg41-d:1s como propag.-~nda, 
U:11· S :t. DzPUTAoo:- Apohdo, é verdade . 11otl·m (·h-eg:1r :\ delc:·lllillfLI' modificações nas 
O f:n . VAt.T.\DAíH'!S:-••• 0 dL··o, f:t·. pre- iu sti.tuisül's juri:licas de c::vln. pr,vo (opoi('llos) 

sidcntc . c.-;m to:l::l. n. f,·a n,_1nct.:• o ver,!:\ !eir:-t ~ft- rn~s <tue n::o pnriem sor itwoc~clas \)ar::~. se im-
tisf:Jçiio. qnc n5ro conhcç,, r:o~;~i.~.flo m:1i;; h>g-i- ]Wtwi::;al' direito~ p:1ra ~o arr:tsar rndicalmentc 
lim!l. do qnc a do ~m ! ·cr.~d·.';· nc':i·a c1nP..stito; q1~c o ·.!nc se nncon~t·a ~c tu, com ~acr·i ficio dos di-
11ao C( n 1 ,r· I!Osl .all m 
digna, nni<:: h~nnonica con1 s~1a :1lta. miss:io; 
niio con h c.; o, sonhor·es. :1 tti tnde tll!tis cunform c 
C(ltn o g-t·an:le poder qu'' tem 0m müos, por fnr~a 
da Constituição, :~ aind:1 m:lior pelo muito que 
lhe accl·esc,-'ntaram -um sem nun1cro !·~ cauf':as 

. o circnmstanci,(ls,dG que Sua 1\.fagestf~dc não tem 
à rc<:;pons:-~ bi hdnde, como sejam a. corrupção dus 
costumes, cons qnomc üli'cam~nto d :s elei
c:.ões e outras cat :sas que não vêm ú pcllo re
feri,· ; não conheço. repito, posição mn.is con
fol.'mê com essegr,1nàe pod~r ,ele qttc se _acha in-

" ::-, .. 
instituições o~i!Stentes, rcc . nh~(:idas e rcg-u
ln.J'"•s pel s h:ii-l N:'to cn ontro qualificativo 
p~ra tão i nsnlit(l. prete :-: çãn, ljU<tndo poudero 
,uc a prop:·iechdc. IJUC se ataca, prct•' ndCl~ io 

demoli!', constituindo a fot·tuna privada, c a 
f<Htte 'lmica das rendas public::~s • 

Outra não era, $enhores, a doutrin:l. e a lln· 
g uugem do .zrnnde aboli··ionista \VilbP.rforce, 
quo ti:lo efficüzmente concol·re11 p-ura a~u~prcs· 
silo do trafico dos. escravo~ parn as colomu.,; de 
snn pat1·b ; dizia esse illustrc philantl'OP:J c 
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patriota, annunciando a sua nova campanha 
peia aboli~.ão dos escravos nas colonias ingle
.zas .. que a lib,~r ,n,dn qn1: elle aspirava para. 
esses escr:tvos não se deyia confundir com n. 
lieen~-a e muito menos com o attentado á ordem 
de.cou:;:as estabel~'cida; com a violação ·dos in-
teres~es dos p·roprwtarJOs:, que deverw.m set· 
respeitados ; ~lue devia ser o resultadu d(l pro~ 
gresso, da civilisação, d~s luzes _evang~'licas 

~ " r ~ • ' '-

bari:l entre os. m·~smos escr•wos, dP. tal ma.neir~l 
que finalmentP se torn:.\SSt>m: dignos de gozar 
de todos os direitos que os dem:.is subditos de 
sua magest::de brita.nuica. 

E era esto.. o. nv·sm~• ling-u<1gem de C·mning, 
r1uan,lo se :-~presentnx;.1, Sr. presidente, perante 
o pàrbmento como u.ünistro, propondq em·'n
das :i mt•ção de Buxton, amigo de \Vilberforcc; 
diz~ndo 'l~e a libertação dos escrn.YOS nas co-

l. ·- ~ ( o ... 
rivilização dos mesmos, d<\ diff::são das ·Iuzús 
evang: li:::~s e sem. ,·iolação dos direitos do~ 

Dizia tambem C:1nning-, Sr. presidente, em 
um importante discurso, cuja linguagem con-

·'l. t no av lm o 
distas ..• 

O Sn .. F.ELICIO Do.; Sx:sTos:- Dos nossos in
glezes. 

O Sr •. RATISB'l::\A:- Dos inglezes de cà. 

O SR. SoARES:- Pagos pelo Thesouro. 

O Sn.. VALL.\DA!1ES ••• especialmente com a do 
ministerio passado e da sua imprensa. Uizia 
Can_ning, pr?pondo emendas á mo~;ão de_Buxton: 

qn.: não era.m a fonte quasi uníca das rendas 
do Estado, ~amo é a. nossa lavoura. ; aqui nin
guem se i 1Jporta cum a desorganização do tra
balho agrícola, parecendo que todos querem o 
pe1·eat m.wulus et fiat .fustitia. 

Na Inglaterra os estadistas rendiam homena-
g~n aos 1reitos dos pro ·rietarios, que não po
diam com justiça ser rf'!"ponsabili~ados por es~a. 
\nstituiçã?.para cuja existenci:l ~s g_overnos pas-

0:1 ' • 

çoando. pt·omovendo o tt•afico. e atá distin-
guindo com titul·•s honori1icos e nobiliarios 
ao'> traficantrs de •'scra.\'Os; aqui o dir·eito dos 
propriet •rio;; é contestado att~ por membros do 
governo, como o f,li pelo chr•fe do gabinete 
pa,sado, e :o::ob a responsabilidade do governo, 
na imprensa, paga pelo theso11ro, são maltra
tados os proprietarios, e apresentados como 
pit•atas, grandes criminosos, contt·a os quaes - . -

justi.ça, senhores, e os mais elevado~ inte
res;;.:es da na. .ão vos iro õem a vós. m~>mbros do 
parlamento, e a.o gov~mo, o rlever de dizer e 
sustentar que, o qu.c se den na Inglaterra, 
deu-se entre nós. Não ae t~m. portanto~ o di-

c ·,. 
os propriet:trios de escravos essa<:: .accusac;i'5es 
trPmend:..s, que ouvimos ~ lemos diariamente. 
(.4.poiados .) 

Elles não crearani~ a instituição da escra
vidão (apoiaclos), nem ninguem tem força para 
f,zel-o (apoi'J.do . .::), o assim tamb8m não esti 
n:1s mão~ de ningr:em snpprimi.l-~ de um golpe 
(apoiados). sem arrastar· O· paiz ft anarchia e 
á m iscria geral. (:·1 %ia dos.) 

Os proprietar1os ~ctual's encontraram a insti
tuição-producto ele outros tempos, de outra 
civilisação e outr-as idéas. 

EUa. foi o producto de mir causas, que nã 
. . . . . vem ao caso refe1·ir, entre as quaes, como 

s1lentes eonst 1 tu tram-se propnetartos de cs- obsGrv:t o il111stre Sr. Oliveirr. ·Martins no sou 
cravos s-ob a insp7_~-dos gov<n:n._o.§_ . tratnd.Q__s_9])re colonia~. imperou despotic~mcnte 
da metropolc. Não ~e pode, sem clamorosa a díiliculda te, senão-·-im-1 lossibilidwe-.~ 
inj usti.ça~ acc.uc;;al-o~ p•r es_sa propriedad; .)> V<tl" o nosso solo sem o emprego do braço 
Era estt a ltnguagem do 1llustre esta.d1sta africano. 
inglez, que tambem queda a crn:mc.-ipação, e 
que em nada se approxima da dos cstndist ·s 
deste clesgrnço..do paiz. A moção de Buxton, 
emendadn por C 1nning. pas;;.:ou, ficand0 n··lla 
consignado que a em;mcipa~.fio-viria como rc
sultadr) ou conseqMncia do melhoramento ou 
pl'Ogresso das faculdades moraes dos escravos, 
de modo n. se mostt·nrem dig-nos c capazes de 
parficip·:r da. gcncralida le dos direitos do ci-
d - ' . • 

ctu~u·-se dn modo compatixcl com o b"m-estnr 
dos es,..ravo~~ e segm·ança dos colonos, e r~s
peitando-se os interesses e direit,)s dos nroprie
t ::rios. Na lnglatorra cogitava-se do bem-nstar 
~los escravos ; os philunthropó~ daqui não so 
1m portam com a sua s >rt!; depois de libertos 
isto é, r1ue libertem-se ·da escravidão, em que 
se a~h~ru par;t :<;O f~zerem misl'rav(jis, mendigos 
e crumno.~os, 1sto c, que passem pa1·a a escra-
vidão elo crime e da mi,eria. · 

Na In_gl~terra. o~ e:-;ta.distas preoccupavam-se 
com a 1doa de nao desorganizar• as colonias, 

Convicto clis;;o. o governo que iniciou a no:o::sa 
nacionalidade creou o tmfico, a importação de 
pretos africanos •. empregando no desenvolvi
mento dcss"' rletestavcl mcrc::l.ncia os mesri10s 
recursos qac empregaram a Jngbterra c os 
Estn.dos-Unidos. entr•ndendo-se então que o 
trafico era uma mercancia util á nação. 

( ·om raúiO diúa C LrtDiUg' perante 0 par la-
• - . .. . . .. ' 

increpar :os nossos compatriotas d"alóm-1M.r 
pela existencia do uma instituição de que 0.llcs 
não são responsa.veis. 

u:\I Sn. D.EPüTAno:- E o governo os Ilro
tegeu. 

o Sn.. V,\T.LADARF.!s:-Si isto é vr~rdade, digo 
eu. si a instituição existiu i ndepend,,nternentc 
da. vontarb de to 10s, ha o direito. como se disse 
ha pouco diariamente na imprénsa, por cont:.t 
do governo . . .. · 

U:.r Sn. DEPUTADo:...:.A' nossa custa. 
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O Sn.. V.A.LL."-DAR.Es:- .•• sob a responsabi-· 
lidade do governo deste paiz, de atacar como 
piratas, como grandes lad.I·ões (riso) os pro
prietarios de escravos, espechlmente da ge
ração·· actual, que ne!lhuma responsabilidade 
tem pela ex.istencia desta instituição ? 

O Sn.. RATISRONA:-Ninguem quer mn.n-
e -a. 

O Sn.. CARLos PEl~OTo:-A lei de 28.~e Se
tembt·o é um protesto contra isto. 

O Sn. VA.LLADARE;;:-E,;;tat·á hoje nas inten
ções de a1guem manter uma. instituição como a 
da escravidão, qua!).do esL:i. estancada no·seu 
nascedouro, pois qne ninguem mais nasce es-
cravo'? . 

E' incontestavelmente commetter um erro 
crasso, encarar a questão por um só de seus . (')'" . . . . . . - ,.. 

nalUadc. 

O Sa. V.~LLAD.-UtEs:- E• uma verdadeira ba
nalidade como diz o nobre deputado pelo Ceará. 
Mas é ou n:io vei·dad,. que a in~tiluição e:dst0, 
qu:J a legblação do paiz a reconhece, que o pa
trimonio consistente no ch!rnento servil Sl3 for
mou a sowbrn. das lei~ do paiz. (Apoiados.) 

Não comprehendo c menos posso justific:l.r o 
pr::cedimr~nto do govc_rno qu~ desconhece a 1~>-
ba t a, c e uma. 1ns l utçao, que scn o a asc 
principal da fortuna privada, c do cre lito dos 
pa.rti"culares, é tai:nbom ,a f?nte unica das ren-

Eu tenho ouvido c lido constant1'mentc na 
hap1·ensa e nm discursos do illu:;trc ex-presi
dente du conselho, que a propri edadc escrava é 
uma propriedade stti genel"is. Mas, sonhures, 
isto .não_é _novidadc e nem colhe para. os intui
tos abolicionistas : cad<~ propriedade tem a sua 
uatnt·e:r.a cspeci:ll. O ttso qu · se faz da pro
priedade in:.mimnda não ê o mesnJO que sP. faz 
d<l pr·opri•·daue animada, wesmo sobre os irra-
cionaes. · · ·· 

O Sn .. Z.DIA : - Isso é :1. repetição do quf.l 
diziilm os senhores de lá quando se disclltia a 
lei de 28 de Setembro. 

O Sn.. VALLADARES :-Todas M vezes ffll~ se 
v!ob o direito, _m~st:r·ando. ign?t'nl-o; e_ se 

# • ' ' 

vet·dadeit-a doutrina ju1·idica. S. Paulo já, por 
isso dizia : clama, ne cesses. 

O Sn. . ZA)IA : - Não hn. direito contt·a di
reito. 

O Sr... VALLADAnE~:- Isso que o nobre de
putado diz e1·a uma ru:m.obJecção do estuda.n~e 
vdio ou cabula, na;; sabo~'.ttn::ts da Aca.demta 
da S. P;,sulo. 

O SR. ZAMA:-Felizmcnte eu não estive em 
S. Paulo. 

0 Sn.. VALLADARES:-0 nobre deputado é me
dico, por isso o que diz póle ser a.ceito ou to
lerado como tll.eoria juddica ou-j urisprudencia 
de mauico. 

O Sn.. ZAMA :- E' jurisprudencia. de um 
christão, de um homem ue considera o escrayo 
seu sewe ante. 

0 Sn.. VALLADAREB:-E' outra objecção de me
dico. 

O Sn. ZA:~u.:-E' jurisprudencia divlna, leia 
o Gllnesis. 

O Sn. VALLADAREs: -0 nobre deputado ha de 
ficar agora sabendo que o direito não es~ú no 
Genesis ;- é um phenomeno social. 

O Sa. ZAMA :-E' o direito natural? 

O Sa. V.ALLADARE'>:- Permitta-me que lhe 
faça uma prelecçãosinh~~ de direito ; eu aceitá-

.. . . .. . 

O Sn. VALLADAHES :-Está no nobre deputado, 
na estranhez:1 que lhe causou o que estou di-

P. '" • 1 •r:r ~ •- • • I r ~ 

que ó o aps.nagio de todo o mundo :- logo 
todos sab~m direito . E' um falso raciocínio, 
que b···m mostra a ignorancin dos i.iua o for
mulam, ou elos que~ aceitando-o, se acostumam 
a discorrer sobre uma sciencia dHficilima, como 
é a. .w dh·P.ito. sem estudtd-<1. Quando <~lguns 
esct·iptores disseram que o dir,,ito é a razão, 
tiveram em vista a philosotJhia jurídica, o di
r~~ito ph1losephico ou transcendental, que aliás 
roclama estudos atur.1 dos e variados ara )er-
feita comprehensão dos seus problemas, alguns 
ainda por solverem-!':e. 

O direito :1ssim encamdo scrà. o typo, será o 
. • . . - ... . u . 

dacle e ... sua grande jornada. de civilisaç1í.o e 
aperfeiçoamento através dos seculos. ·-

Mas. senhores, o direito, de Elue cogitamos 
nesta. casa, que não é uma :1-cademin. ou ly~.eu, 
é o direi to pratico, o direito como um pheno
meuo sccb.l, c não como producto d~s elabora
ções scieutiflcas dos s:1bioo:; ou philosol?hos. Na 
tendanci:1 l1ratica o muito salutar, qnc mos
tram os espiritos cultivado;;, esta é tt face 
intere ~sante do estudo do direito; e é sob este 
<~sp:~cto. tlue nos cumpt·e, á nós legisladores G 
rcpresr.ntn.ntes da. nação, considerar o direito, 
pt~ra não commettermo~ attenbdos contra o 
pa.trimonio .!cs brazileü·os. violando a Con
st.ituiçiio do Impel"iO. 

Eu até me coustranjp, discorrendo sobre estas - . . , 
nJento, mas que devem ser conhecidas de sous 
membl'o.-:, c o são da maior parte, para que, om 
suas resoluçõe~, não violem certos principio.EJ, 
coja violação, além de constituir attentado con
tra a Constituição, podet·ia causar grandes cala-
midades. _ 

En sinto:-me vP.xado, entrando nestas ques
tõ:'s pur:1mente especulativas ou scientificas 
perante juriscon')ultos, entre os quaeB eu vejo 
o meu honrado mestre, o illustra.do Sr. Dr. 
Duarte de Azevedo.; J~ só peço a S. Ex. que 
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continue hoje. como nos men;::; tem;1o;; r•.cade· 1 c p3l':l o eugr·anàecimcnto da p:lt.J•;a, emprega
micos, a llle favorecet· com sun.s luzes. cor.rig·in- r -unos se~ts ca:Yit!1.cs no,.; bra~os que •·ncon
do-me os erl'os jllriiiicos, ,::i cu os cozumett0r. tra·ram, que os·proprios governos p"ssadoa lhes 

Dali eu a:.:citarei a.s cor.roc~.Z:>es, mas de me- pl·bp::::·cion~:ram. 
dicos não. A ·~,:;cravidão et•n :1 in4ituição proinovida 

., . . . _ . O Sr. pre"íJ·,nte do co•1selho não podia 
O ::,n. \ ' .\LLAD.\DF.S :-Po:s •'nfao ~h·1xe-m(\ .o, negar· 0 iwine1pio cb indcmnis;J.ção, .!i::cndo:

n?bre deputa.Jo fallar." •3-s:por. <·S mmh:":: O[~l- to(()~ os lH,mens são ig-uaes, todos nas~·)ram 
mões. íilba-; d•• conncções smc•'t\t.,;. D·•po1s, livr.•s _ ?\ào s ria neces-:a!"iO ser homem de 
S. E-s:. exp:.rá as suas. estadd p!lr; trutar destà. quc,;,t:lo ; a qnestfio es-

0 Sn.. Z.uu.:- Hei d·~ ter occasi:'fo diss·). t:1va l'cso:vida. si se pnde,-sc rc,ohre~· dessa m<t-
0 Sn.. V.tLL.tDARES:- 1\fn.s, Sr. pt•csident~~. 

sobre a q ue::;tão de ciirci t· •, di. rei ainda alg-uma 
cou~1 em_,·espo~ta :.1.1 nobre dcp i •ta(~o pcia l~·th!a. .. ·-
consulto allemão . 

A Ca.mar~" me desculp::~.t•;.\, portJIIC vc que o 
nobre deputud,> me oul'iga a e.:;t<"l.S consid~Façõcs. 

cpro uztn( o o p~?n-.:aruentü ae 11m eru 1to 
jurisconsulto allemitv, direi: •:'U não <~xamina.t·~i 
nem negare} que cxi,-tam~pl:incipios supct·iot·c:-, 

atting-idos -~mo melhor·~rnen.t::>~o;: r~form 1 dêlS 
iu,;:tituições. obr:1 d;~. eívilí:>~c;.fto e prOSl)Crichde 
das n:tções. Di:r.ia o j.triscon~ulto citu.do:-«:\<10 
cogitamo~ di:-;to-; mas do dit·<~ito, como um 
ph-cnomr.no soeial»~ e é des;;e dir·eitÕ, s '•nhores, 
que tt•:.ü;~mos aqui, porque o p~Hl:unento não 
ó uma aeademia. Nós trataJHOS do Llireito so
cial, do direito que ·'xist~ no seio da soci0uada, 
que U!'Otntl no '<CLO dclla, C(ll110 a \'Cg'etação d~ 

. I . . I, . 

zar de intelligente conto c, c qu<~ por simples 
inmi~~rro, por stl:l r::tzão natural jul:.!·a-so co
nh~>cedor, e eu creio oe o se· :,, J.o.s princí io' 
e ll'•' lLO naturo. ou p n osrJphL~o, :·ou ·u n e·OS 

com os •lo dit·eiLo positivo; c é po1· isso que 
tã1) zrande cstranh•~sa causa. ao honrado depu
tido o que •!U (!:';tou dizr>aJo. 

O Sa. ZA:'.I.\.:- • L1 a u;J ·::: 
ple:-'mcnte com o segqinte : 
V. Ex: . :"1 escr·avidão, o V. Ex. me dit•ía 11u · 
di1·eilo ara "sso. NingueHl qneirtl. pat·a os ou
rros o que nli.o qu r p:a·a si. 

O Sn.. V.u.LAD.mr.s:-Si ou fôra escr:wo, c 
o escra\'O illustra:!o, como os havi: ~ <lm Roma, 
provnvclmrmte ~'Xporia c sustentaria as mesu1as 
doutl'inas que a::;tr:J:t expondo :1 qni. 

l\Ias, s~nhores, o h(Jnrado pt·esidont" do con
selha ó um jurisconsulto, ó um homorn de es
tado, não ú pbilo-op!to, nem 1)oeta. 

O S:t. Z.DL\:-Eu nJlrtca fiz vcJ·so~, mas te
nho mui ta von tad" de a pri)Ucler a !à zel-os. 

neit·n.. 
O nobre presidente do cons:}lho r.~spei ton, 

portanto. a nPu vcto,n::to tanto <tU;Into cumpria, 
:< !lro··ricdadc existente; S.Ex., provr•cto como 
c. e 1.'011 1ecc or ns uegoc10s <.o seu pa1z, sn. ~ 

n. raz:'to !JO~· que o fez. 
O Sr.. S.HU.[\"A (íJ':'?sir.le ;~te do conselho:)-

.... nto. 
t"n . • •• '. ~ • -

l.·~·spe:to:; o pt'lllCI;·lOna lnttCilllllsaç:no contra 
o quallcnwtou-se o nobre d1~pulado; respeitou 
quanto pos~ivel c~se: prin.·ipio, desconhecido 
pelo seu antet~C'-SOl' 

O SR. C.·\XDm) D2 OrJIVEliU. : - Desconhe
cido. não; p·'lo r~ontrario, n. base eLo projcct,, ó 
a. indernnis:tçfio; a excel1ção ó q11c é o :trt. 1°, 
que o pt·oje.:to do nobre presid;)nte do COH'!elho 
ta:n em con~agrou. 

O Sn.. CATI.LOS P.ErxoTo :- Esta declaração é 
impor ta n te . 

O Sn. VALLAD.\llES: - V. Ex. falla com 
amor pat<'::'na.l, nus a lingungem (b s~u governo 
fo[ s~tup1'0 o ::lt':t. 

O Sr.. CA:-;umo nz OLIVEIRA : - Eu fatlo 
,.; " lesmC!Ll!J r~om bü:.t fé c com V'·'r(bdo3. 

O Sn . Fn.A:-;cxsc:.~ Son:ni :~Tão cscL·avu ó o 
de GO como o do 65 :mnos . · 

(flrt OMt.ros íiW:t.os oparte:> .) 

O Sn .. P1u~ < I>E:\TI~: - Hog:) :-:os nÔbrcs tlc· 
pulados qu':! n:1o intCI'I'omp!Hu o orador.-

0 Sr.. C .\'S"DlDO DE Or.rn~m .\. : - E:;t:unos 
3penas rccti!ic~ndo. 

O Sn. VALLAD.\m~s : - En n:io tenho <>m 
vista fazer rccriminaÇÕ<ls ao minister·io pas-

. 
O nolm~ deputado por Mina~, meu e:pecial 

~~migo . .. 

· O Sr.. C.DiD!OO DE Or.n·Em.l.:- V. Ex. sab) 
cl'u.111 to o n p!'N:io ba longos an nos.~ 

O Sn.. VAr.LADA ; :J~s: - ·sendo isto verdade, 
o honr :do JWPsidente do cons ·lho, r~ ncontra.ndo 
a iutitui•;ão da. cscr.1 vi tão existcn te no páit. ; 
~abe que a sua e:dst~ncia. ci·eou dtreilo~, que O S11.. VAt.LAD.\H.BS: •• • cstnj:1. errto de rp1G 
brm~r·am a l.> :JSC da J' HIU I) ?.:t par•ticolM e 1)u1Jli- ningue:11 r~nde mais hom.,n::g(lm ao mr~r·eci
ca; \'lll q_lle ~cs Jav,·a.d.Ol'<·s de~tc p:tiz. ·~omo c}s men o dn·S. Ex. do 'lU'\ c>u; uin•.;-l!c~m. mais do 
d~LS colon1·ts !llgl·Y.:L~. r1ue n ~'lo ::;:.~0 por·tns. ja . quo c~ u bmr.nla. t'3r estado sep::u·ad., de S. Ex.; 
rL~con,ultor; pr.,fis : IQna,•s, nem am!t torcs. comn sabfl q ua t! to CJ !'l'é~:o. 
o nol>re 'i';put.do pela Bahia. tendo nocessida- O S::. c,, :-;moo Dl~ Or.rv~n:n:- E as nossas 
do de culttvar a terra. no seu proprio interesse . rclaçGes não cst~o e~ questão. 
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O Sn. VALLAOA"ES:- Pois bem; par' que o 1 Pen!;o q"P P.r:t (·bl"i!!·a~ãn do O'owp·no r-esn"i 
minist·~1·io p:-.ssaclo Hll·rcce~:;~e rel'!Jei to de wi- l t:•l~os e g:1rantil os em toda a sua. extensão, con.
nha. i'arte. a;1eu1r da. di v~ ·g-·~ncia de ide. s, bas- '·forme u.a .. rla a •·<·nsu: UIÇàO do lruper1o. 
tava <JU'' o nobre del-'u. ad · d<~i.le fil:ess" p:•rte. Esse direito, Sr. presd nt ·• pa.rec -me in-

Não Leoho em vi"'ta f zer roc,·iu.inl-lçõe-=~ por- te1ratueute •ltCL•Ittcst~I YCl. l's que c<.mLatem o 
qne re&~ut.o de u.áo g-o-to e iuo-.p• rtuuo fazer princtpio dn iudernuizuçào·. cou:::aw a•l·. u, pro-

.• - • . • • • ' . • • • •· - . • 1 

tü·. 
~nobre deput<>do, portanto, a~sim como o 

nobre de utado iH·Io E'pit•tto S nto. não t.êm 
rar.ão qnii.nJo d1zem qae nãu e-ta em ltiCUSl::aO 

o m inist ·rio p 's"adu. . 
Fiz-lh:~ oppDsiçf.í.o, curnp;-.n1o nm ·lev('r como 

})f\trinta. e corno liber,,],~ p ·r•JilC entendi 9•1e 
po:· conta do todo o partldo l' be ·:.1.l n i o dev1am 
corr-o r os ma.hs, q •1e 13ss~ minis e rio c·au:;ou ao 
pa.iz. O mínistr•1·io cahiu. deixou de existir. 
Para miCll "s ~ tudo ac,·bn.Jo. 

O Sn. CA:>Dmo DEÜLivEntA:-Op((rce sopttl
tís ó um erro uol, ti co. 

O Sr... F'r..Axeisco Somu::- Soja co :no for, 
acei ta.uw.s a d 8Cus•:1o. 

S • A " E~:-0 nobre ele ócle 
dr-sn.fia.r-mr~ yua.11to quizor, não aceita1·ei o 
desafio; nós tewos ulUit·' qu ~ fazer nest:. 
se-são~ niio pvd .. wos 'ccupar-:.os com o m:nis~ 
,,riO pass:. o. 

Ba :t·• qu~ o s~u minisr~J'i() tnnha. rleixarlo de 
c:s:i•tir, pa"a qun nu sobre ell ·· 1!'11:-J r.!e cowplcto 
silencio. N'um 1x1iz .Jo opinii'io, conto o nosso. 
p:u·a r•s Cl'l'tl~, 0"' att nt·tdos. p:t l':t M 3 btl~OS rlo;. 
a-ovr'.rnos, por via dH re:.!Tn., cn C•·n~irie · o snffi
cient .. e tl'l'll•ench pu•<Íl_':io U p t·dn da COt •fi:HlÇ:o 

da nação. m~uif,~,..lanc\.:-s · p•·r iulct·w ~~rl~·' d•:s 
sru~ l•·.!.titittl<~S t•npre Crttantcs. O UJll11Sterw 
pas,:'l.do a soff,·r>ll, e tão ent•rgic:\, como n•• nhun1 

O Sa. Pa:·:siDEXTl~:-Rogo no nohre dêput:.do 
que se. c i nj•~- ao as~~l~\~to e rn di seu -são, e vi-

O Sr:. . VALLADArtr~s:-V. Ex. vô que tenho 
siJ.) desviado p1~ tos !ip:tl·te .. d•)>~ a:t1ig-os do rui
nist~>rio pas ·;ado . D ·m:.i ;;;, :1. primei1·a disr.us-ão 
óarnpla, ··V. Ex. não j:óde traçar a d ' rc ·ç;lo 
do rnet\ d. SCII!'!::O • . 

O Sa. Pn.ES!DF.:XTE : - ... et 1sso. 

Nã, pos o. porém, e111 f:tce do r·~g-jrn..-..nto, ~d
mittir di v.~:::~.çõ s estranhao;; ao assum pto em dts
cus.:;:ih>. 

O Stt. CAno~ PJ~IXoTo:-~i el1e SI' confor
mar com isso. cu não tue ron tJrtn. ·l'ia. 

V. E~:. uào pó Jn dCtr:t•min:J r a ordem do di.;;
curso de uru dep<~tado . 

O Sn. PnESIDF.XTE:-Peço attançã., ! 

tratava de umà prorrierü.:d~ ~ui .t;ener • da. 
qual o l<'~gi.;Jad<~r po·!Í:-t dispot· à sua vvntale, 
'luanrlo o mter.•s.::o ublico o e-s:io-isse. 

ara cow ;:,tnr va meus <•d' er.~::~rios. que 
as,i 111 :;e ex priutem. basta.1·-me-ia perg-untar-lhes 
"e o intere:l::;e P'lblico exigrJ a violat;ão •1a J)ro
priP. !n.tl! c a. dcsorgô\nizaç.ào do tl'<tba.lho <•gl'Í
cola'? 

.hl tornei patrmte o ausurdo, e direi mai-;, o 
(jlte v:d de anarchieo P per goso em senselhante 
dotltrin<~, l'at·a COI'roborar a qual tem-se r"pe
lido e publ c ·do na irup··ensa uru par·cc~r do 
tina LO Visconde de ~ Vi<·ent··· 

O Sn . Anr)OTTDE" SPIXOLA :-Opinião exa
r :ld em um discurso pur elle profer1do no 
::ien::~do. 

O Sr.., VAI.LADAnEs : - Encontra-se tambem 
en1 um c;•p tulo de 11ma de !:\uas obras. 

l{ld~l'i udo~::-e à t·o 1riedade Stlrvil di~se 
a<JUeH · illu li'• · fiua.do 'lue dev" ser con"iJer·ada 
como ?rop !'iedad · sui {J•"nc1·is, <-reação da lei, 
e que, sollre ella. :.ruplissima. ··em pê ts, é a 
"·ç:io .o pooer legi-l:ttívo. Já demonst::-e i o 
qne vni de ab:-;urdo nr>gta npinião. 

Como. pnrém, senborP.s, abusanJo-se dessa 
a~ttorid::ICl<'\, tc>m-se repotirlo muito, na imprc~DS$ 
e na tt· l.lllna p: :rbnuentar. qt'e o porler lc~!!"is
la.tli'O póle c>xt1oguir esta propriedade, visto 

u •• é U111a creat,:ào d<-t 1<~ , e H>to cotu v1sus de 
sinc,rt a e, cumt•t'e resta e er·er a ver n.ne1ra 
doutr na, o que é S(Hn1•re de graud ' impol·
rancia nesta _qu rdra; em que as boa :s n · .. ~õ~s 

.\!li r•stã. Sr. presidente, aind' uma mani
fcst.s,ão do quanto 1 bo·am Clll erro, Í.g'OO •':-IID, 

ou ach:wt s~> de mà fé, os que sustentam serue· 
lhante doutrina ! 

A p1·opt· eda' · servil niio é creaç:1o da lei, as
s iru cumo nenhnma outra espP.ch de 1 roprie
dade o P.; l' !a c an .l' flU :-J:eT;--como-Wdas-a.'>
in,.tituiçõ ·s o -ão. 

A Jegislaç;l r, deste paiz. em rcln~5o á pro
r,ried~ll<1 servil. C~O ,,o em I'rda~ão :L tOd[>S :lS 

ospN!ie~ de [li'Oprio ::1de ;. apC' n~<s re.:-nlarizou, 
tl"u fó t•ma tc;:::d nn q11c j:i esistia Não é wua 
crr·ac;ão do lt~:: i~l a do!', cr 'e n;io fa;. em caso ne
nhum o pnp'·l d .~ crend,Jr ; e o pot't(tre o legis
la !OI' n:"io rn r-npel de crcadm· que os susten
tadorc~;;; do ~bobcionismo. quP. o.s ra.dicaes nesta 

. R. A Ll.AD.\flEF::- • .L . • • , < , . , 

c1'!l'us•': mns V. E:~: . v .. r:i qu · <.~ s winha.s d1va.- a refot·ma está fett:l. na opinião g<H·::l; que a 
gações \'ã o s ··mpre ter ao ponto ou obj~cto . em opiniii.o a exige. 
di~~·tt~são. A m•· u vet· t1ão ba <>ssa opini:7o. O p:Jiz. qne 

E' d~feitn d1) r-spi rítn. e,r•m regT:l. do q u:-: n tm:~ tra b lha " tem que perder. 11â0 quc1·! não· póde 
com , eu. nã., dispõem de te · po pat·a. prepnra.r qt. erer nrr:,.:;; t.ar ~ natria á. ruina. · 
o discnr·s•l em. cas:t, onde só reuh" t Wf •O par.t As instit• ições juridicas, 1p1er se tr:üe das 
cstu·!ar u8 qtt:'s ijes tfU 1~ <.evo . d scutil'. cxistc:nl ~s.qu"r dns qu_? se r rett>ndo:u co_n-:ti tuir 

Cnmo dizia, o no ' ,rc pri'Sl'lentt~ do conse_lho ou d :d~ fo rma }l'gu_l. nao pr.d m S l'l' s~nao a e~7 
• niio proclia dr> ixar ele p r·o~lamar n rP.spPlt'?, pr!s •HO de ne;e ~o:std· d~· reaes d~ 50~le~adc; J:l. 
qn>1 ntopo~"ivel. foi a phra~c do S. E:s:., aos d1-j e~ltõtt'm no seto da aoc!adadc . A lD~õtltOição ser
reitos doa proprietarioa. v1l, vortanto, como toJ.<,s as outras, recebeu 

v. I.-18 . 
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dA. leg-islação deste pn:iz a).lenas a fót'l?-a. legal, 
como aconteceu .:.m todos· os ou tr·os pa1zcs. 

As l:•is 'lue nós possuimos e os outros .povos 
possuit•a.ru, presuppondo a instituiçüo, apenas 
dispoern sobre o mo.io de adquirir tal proprie

. de triuutam-na et~. E en n:io cunhe 'O e nin-
g'llP.lll ó capaz de a::ont:J.r o ado bgüd::~tivo, '!uc 
ct'(~ou a ~>scravidão neste paiz 1..1u ern qual\iucr 
ou~ro. E' u1n facto que P"rde-se na noite dos - . . 

~,. 0 IÍ ,.. 

erram ct·a.ssa.mente aquP.lles que dizem~ Si o 
leg-islador a creoll (dando ao legislador os fêros 
(le crea.dor), o legislador pód·· StllJJ..ll'imil· esta 
inst:tn.ição qu•~ é jul'idtca. embora e tcj:1 na ca
tegori~ d•quellas que Savig-ny trata d·~ anot·
nut·•s; ma~ é jurídica,, r.omo Odtl'::L qua.lqner. 

Sobre elb n.ssen_ta o nossõ tnecanismo finan
ceiro. c o pa.trillltlllto d:J. m tiOt'Üt elos br·a;r,ileit·os, 
e. d··ll, d-·t.J8nde:rl tolas ns outras especics de 

Des•·nganem-s·~ os que se illudem aind:~., j :1-
gando-se s<~lvos. P. o egoismo entra por lllUito 
n·.•sta c uestão. Todos soffrerão Tod •S as iu-
d usLri~~-; e propriedad(~s constituem u 1!la cadê:l. 
Penso ter d·~monstr;,; lo que tt•ata-sc d0 Utua 
questão de el·wado iotcr;·sse publico, COliH> 

'lU 1 
O Sn. ~hu.Tnr FnA:.-.crsco : - 1:\'ing-n •ni sns

tent.a que :~ 0SCl.'<'1.\'Íd:To C in di!·eito n!..tural : e 
uma creação do direito escripto. l 

O Sn. \'ALLA.D.\It€~:- Ot•a v:tlha-me Deus· 
Tenho .{e voltar a, .. ponro j :1 discn~itlo! Qua 
foi. dig.t-rne o honra lo deputado, q·tnl a, disJ.~o
si~ão de di rei to l'scripto, que Ct•eou a es,·r:wicl:io? 
E' u~n~ cr••:J.ção dos tc111po:;, dos et·r·ns pa.s,arlos. 

' 
d·r força. ~~ mil outras caus~1s; mn.s não do LlÍ
reito e•cripto ou d:.s l·is de qualquer poro. 
Bast~ conhecer as leis po.t·a "'C .... rH•ificar, alé por 
s'3us tcr:tlOS, 1ue ~~ as ~ogtt:un o 1spõcm s~) r·e 
a propr·iedado servil comn cous::t pt·e-existente 

~·miitao honrado deputado ;ueeu, qc1e sou o 
rn:.is!Hllriilififdos seus di:;cipulos, asse\·ero-lhe 
o scgui11te: não ha lei nouhunHl. creando a es
cravid:lCI! E11 p!•Ço ao mou illustre mcstr·e que 
me apDntc o rnonr11nr~nto on a··to leg-islativo~ 
que a creo:L f\lta é anteriot· até ao Evangt•lho; 
V. Ex . j:i vê n.hi referencias ao facto. conselho"' 
aos es :t•;wos de resignação, de pacíen .:ia 13 úc 
respoit" ao;; sons senhoJ·f's. 

O Sr.. Am~TIDES SrrxNIH.l:- Foi a lei do~ 
v,~ncedot·cs h f~ nti _.-,üdn.do. 

O Sn. R.\.'l'tsno:.-.A:-.\ propriodarl(l territorial 
é t:\m be :n filha. ,!o d rl'eito da torça . 

O Sn ZA:'H. :-Nit.-, senhor f,) i Deus em 
creou o negro pat·a ser escravo ... 

(H a o alí'O.~ aílai'! es .) 

b Srt. P t: l~SID:~xn:: -A ttonção ! b nobre de
putalio pôde continuar. 

O Srt. VAL[,\D.\ : E~: -1\Ia~. Sr. rwesidnrde, 
dizia. eu, s~nrlo esta. 11 IDI-i pt·oprierladc corno· ou
tra rlu'dqrJer, dcb:dxo do pont·1 de vist.a SI)(~· ai, 
e~tá. nu a protec,;ão da ·Constituição, '!ua.n.IG 
gar.tnte a propt·iedad•.l ora toda. H Htlil. •·XL•:; · ~~r), 
e não se ód •m invocar, Sr.pr~sident·l,thcrwia.li 
especulatívaa, como já se f~z no Sanado~ di· 

zendo-~13 que, como s~ trata. da a:lolição dG mila 
institui\.:'io (reprorluzin io-se pa;inas d~ um es ... 

• criptor a.il · nüo), é licito, ó ('Orr·~cco, ó confor
me :tos verdade~ros principias Je direito, v:!.oiar 
o patrimonio adq1.1irido à sombru. d .•ssa insti
tui. ::to • 

O poJcr leg-islativo não tem faculdade par!l. o 
fa·r.cr, Sr. presidente, n:io '"ú porqml the •ri:ts 
"'cic~lli~cas n:"io tctú applic:tção, quand • se tt'.(ta 

' 'l 
uma theo:·ia expendid3. po.· '' m juriscon.;;ulto ros-
pcitavd. ewbo:·:t~ m:ts erron·ea, c n.ttcntatoria 
do. Constituição do Imperio, quo '" repelle 
quando esr.abr!lC<;é o priucipio o.bsoluto da não 
r-·troac ivid?.dc, sem excep<'10ll3.!' vs leis que se 
de,t.inam a :d)o.ir ou refot·mn.r instituições. 

E a Constituíç.ii.o. St·. tm~sid··nte, calcada so
bt·a principio:; liberaes, n<i0 podi-t dcb:o.r de 
consn.1fr:u· •·m ;d)<Ol~tto o princip~o da n~o re-

' I 

mat• o p:tt'lnmento Jo utn:.l faculdade quo seria 
um const\.\nte perigo ou am()a.ça ::t todos os cli
rcito' e lil>erdades a de da.t· eífoito retroactivo 
~• suas delibcrações,sa.crifi<;aado direitos adqui
ridos á. sorubra de in:->titui\~Õ ·· s legaes. 

Nin'"U•' m se })aderia J'ul•.,.ut· se,.uro não só • :-,_ . ,o o,-# 
I ' ç.· . I • ( :,; ' ~ .•· • 

sua prerpria ]il)erdade, si essas theorias in~oca
das 110 Sunado,mais propt·ias de uma cadeil·a. de 
professor e pa.ra serem refutadas lá, r.oréru nüo 
precoui~adas, foSS·'In aceiuweis em face do 
nosso direito e "cripto. do no.;.so direito publico 
Ol'gani·~o. elo no~~o direito constitucional; nin· 
g11 em ,•st::u·ia. sogut·o. Eu só peço a Detl~, r c. 
pitu, ({UC Jiv;-r~ o Bra:dl do liberalismo <h>s 
nossos liberaes :·tcli; , ntados~ 

. ' 
n5o a.dmittindo au corpo l•)gisbtivo atac:tr a 
pt·otH'icd.a.Jc, o principio do Jóminio em si, c só 
lho adwittiu a snbstüuiç.io elos ohjBctos, m<!
di·•nte ind,~mnizuçfio_ •. _ qcmnJo a Constituição 
di,. põe que a. propd,·dade. gar nti·ia- enno'ia-n 
f'Ua latitude. :soíi'f'O sómen~c~ a re:ootricr;.ão t·esul· 
tante da utilidade publica, me-·fian e nma in
dcrunízaç:io, o tf:G não r· .:e1JÜO a :-ouustituiç~:lo 
,lo objecto rlll iomioio; e, portanto, respeito :10 

'lominio ''lll toda a sual:Hitudc. 

Não se tinha P.or consequencia o dit·r~ito .!c 
dizer, como se di~"so hont ·m, quo :r indeJllniza
ção consignada no projeeto ó um t•bsurd·•. e um 
ab -urdo até pm'•iUC eunsigna itup()stos gct•;tCs, 
nil',;clando a. todos, !t\UUJ :10:-> •rue pu .sno:u pro
priccl.ado esc r<> v a, corno a . .Js quo nür1 pos!:itte:n. 

O Sn.. L AGE!\DA \VE : :~Ecr~ :- Al11 C!,tá jus· 
tam~~nte o pricipio constitucional. 

O Sll. R.\.TISno:-: .. \ : - E' a igualdade do im
posto. 

ü Sn.. V.u.I,Al>A.HES : - Sr. presirlcnie, no 
Snna .Jo tambcm s ·· teve :t corag,~ m de censll!'at' 
o proj f•ct · ne::;t:'l. parte! ~\!H, na. ca,.,"a dos ve
lhos , 'dos pr•oyectos da patri:t., se di->~'! o sc
guintr~ : 

"' O pr ,j , ~,·. 1n ó 11.bsurrlo, porqu·~ Dão S') 
tem o d!re.to de exigir irupostos daquelles que 
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n:1'o aufetcm proventos directos d<~. institui~ão \ Eu Yotaria. Luão quanto S. Ex. quize:sse 
serl'il. >1 nesta matet·ia, pot·y ue o;ão as repartições pui)li-

0 St~. FELICLO D::JS SAKTO~ :-Essa é muilo ca-< entre nós o fóco do abolicion;smo; são o~ 
bO•' ! l 01:tt. ru:> o.pai·tes .) ernprcgadoo; publicos os ma.i Jres abolicionistas 

dd lwpedo. 
O Srt. VALLADAI\Es : - Sr. presirJ.:mto, b:Jsta 

conhecer ~ ro: ã ~~ 8". · • :;t · O SR. SAT>no DIAS :-Então é um castigo? 
utilidad · pnblic'"• par~\ se respondet• a esses 
corypheus do :t~1o:ici .nismo, •ple cc;nsi~iernm 
como ... uprotll:t f•\lichbch~ publica ~\ abolição. 

i ·((lu i t a ~~ ;>u tica a a>•.Íça•J, si e a a 
de vir a p:üria nova. ('Orno ·izem os abolicio
ni~tas, viril e prospern, é }:sto •[UO todos p -
guem essa ventura.; nã·.• se lem o dire!tO de 
dizer, comn disse no Srma·lo um s,,nador, que só 
Jevern ,,agat· impostos para a ''mancip~ção os 
acttw .• •s pl·opriotai'Ío::;, e como hont ··m di~se um 
nobr.e de1:,ut:1do pelo Amazon:t", que esta pro:. 
vinc1a., não te a ·lo escr:t vos, não devo ser tri
butada pat·a :.l. cnianc;p~<;:Io. 

Sn. ADRlA::\'0 DIE:->T.EL:- orquc .Jà li
bert0u os sens. 

O Sn.. R.\.TISBO:->A:- Os fazendeiros do Sul 
iem lJ )ertac o mars escr·:•vos. o que o Amazo~ 
nns. (Otw·os apartes.) ,~;:; ,.., , 

O Su. VALLADA tEs:- O Amo:7.onas e 
lnteg'l'ante o mpel'IO e au e<c;!'Ot·tauto, vau
tagen<: ness:l. :.bolição. qur. t:•.nt.o deseja o nobre 
deputado, e não eonst.i lU r) um est do ind ·pen
dente par·a que s r1 ven1w. dizet·: « O Am:1zonas 
aboliu o.: seus escravns :.\ 'LU\ custa~ )) l\bs o 
Am::.zonas,na subveução dlt su:l navr!g-açito, tem 
auf0rido gt·anc1c.s vnnt ,g-ens do p1;0 !ucto do 
tru.b:tlho escmvo. (:tpoü!clO ... ) 

O ~r... RATI!;BO~U :- Si n:'io fJs.::c is3o, não 
uodi 

O Sn. VALLADARES :-Pergunto :10 nobl·e de
putado si a Slti.Jvençiro da. companhia do Am!lzo
nas com a ( ual o 8:-:t:•do telll cra~to rl s do di-
nheiro. t~oncOl'l'•!ll ott não p1wa tlll '1 o Awazon:'-S 
tiv0sse fLtndos par:1 libertar o-; -se:ts escravos, 
:l.té com cs:oauj ·mnntos ~ 

O Sr,. i\'IAc-DowELL :-V. E:\:. tem I'azão; 
m~sse rlinh;..:.ftO __ t~:n si lo largamente com~ 
pons:Hlo. · 

O Sn. V.H.I.ADAnEs :-?\em po1· isso d0ixa d·~ 
ser v ·rd::~.l'~ tlue a suuV'<·nção eoncut•rctt par;1. a 
ritji:C:'.t da proviuch. (li" apa.·tes .) 

J ll~tiíica-sc, porta.nto, inteiraiHCnte a J.!spo
sição do projccto. •JUC consigna um intpO="tO 
geral p:u·a o fundo <h emancipação, com eles
tino ;, lilJertaç:1o dos c.~c, ·::n·os. 

Não tem, pol'tant.o, razão o .nobr·"l deputado ; 
não a tom o illustt·c Sl·~nadoi o. q uern me refiro, 

: • • :·! - :-o ' ~ ·,Btifi a um im lOs to em 
rclaç:io :iquell•·s qne n:'!o nuf•Jrcm dirr•cl::J. van
tagem do tt•ab:llho Fe:·\·:1. 

Eu, Sr. prrsidcnt ·, applaudit•i:t tn''Smo a.o 
hont·ado S1·. p1·csidenV! do conselho, si deixasse 
iul<) ÍI':~.monte em paz em mat~ria de impo!'ltos a 
l:lsoura, que jit nmito concorre pn.r::l o fundo de 
emancipaç:To~ qttc se acha tl'ibntnd:t na pro
Jlricdadc senil cm.1 to:las n.s 511as ma.nifeslaçõc.9, 
e consignl'.l.-.:::e uma porccntag~m sobt·e os orle· 
n.::ado..; dos empregados publicos do Imperto, com 
es~e d~stino. 

paga-os. r ai...: o . apartes.) 
Eu quitera impo,tos bmb!'lm sobre> os que a.u

ferew gr><ndns p1' )ventos de atlOSenratiorias ma
g·nificas (upowdos), pagas a cusr.a do Th~St•llrO, 
quo não Lem outl'O manan<:-ial de renda ser.ão 
esta pt.-opriedade que elle profligarn. 

O Sn. FRED.F.mco BoRGEs:-Tnlve7. queiram o 
restabelecüuemo do trafit.:o de africanos. 

trafico, porque dizem que •·stà absolutamente 
~em br:,ço.:: para o Lraba.lho. (Uiso e apartes.) 
Dizem q;·e lá a miscrin. é tal, peb libert:~.ção da 
escravidão. que faz lCiJtbrm· a secca, porque as 
suas scenas 1·stão qu<u;i sG reproduzindo. 

A mis,;l"is. é tal, que os escrav.;s qui~ fug-i
ram de Po!'namhuco, sNlozid•.JS, m:Jl Monse
lhados pelo abnlicionismo . .:stão r~~gl'e:;sando às 
f~ze11da~ dos ~eus. ~en l~res~yo.l' n.-io S" pnde1·em 

fome . A prosperidade I :.i. rein~, dizeru os nobre" 
depnt:.dos l Eu peço permissão var~· dizer que 
h·, do S '~r i...,.u~l á de ( ue nlls deu noticill. o 
Sr. 1os·cr0t:Jr1•, ex:,on o ~qu1 o que vm no 
r.;ul Jos Est<>rios-Unido~ ; e o ill •:stre deputado. 
que é abolicionista, nüo póde ser susJ.Jeito aos 
honmdos deputados do Ceará ! 

O Sn. RATrsB·•xA : -As clnsses tl·abalhadoras 
do Ctl,tJ :i. tt erne!i'l-de-b-o.~Ol!-à"s cllilroa_dos n.bo
licionislas. 

O Sr:.. Z.DL\ : -Agora ó que diz isso . Nós 
todos inclusive V. ·E:\:., applaudimos o Sr. $_a
tyi'O quanto fez a. liiJct·tação da província. 

O Su . RATI$U')X,\.: - En não applaudi. Eu. 
disse n.o g·ovcrno que -.;i fosse ministt•o man
daria suspender a lei. !Apal·tes.) · 

O Sn.. VALLADAUES:- R"atando, si é pos
si.\'el, o fio de minhas i<léas. depois do tantas 
o - • • • 

paro(:o ~tl;sol;;tnmente improcedente atacar o im
tn sto . consi~nndo no projN~to, pelo motivo de 
q'ur1 sô devr~m contribui!' para a abolição os que 
possn em escravos. 

O contrario é qu~ orden:t o l':ensn :commum e 
os princípios de direito, d~ justiça e probjdade : 
O E~ta.rlo. Oll quem quer que seja. que pre
tenda libertar cscra\'os alheios, pa.gue-os. 

Os <'Orypheus· da abJlição dizera que consi
deram esta refqrma como a supl,'ema. vanta.ge1n 
pa~a. o Bra~il, como de utilidades inconcebiveis 
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para a no,sa p)\tdã, e, portanto, não se compre- [ morlera~ão e bom s''nso pratico para a soltl<.~ão 
hen.:!e como ps· tendam e:tiruir-sc do iUJposto. d eta qu. -stào. as encuntt•artalllOs rnagniticas 
E si o houra.lo ps·e Ll•1ntedo cvn,;e]ho 'lutzessr1 e fec11nda:) Ull. logla.t l'l';\. Alü a. aboiição SH ve
ouvir os lUHuS cunselhos. re,.ito, iri:t !Jrocurar 1·ificou com :nd.~u,nizat;ão; e mc,.;lllo u:t Franç.a, 
mananciaes l'ara. o fundo cc ewa ncipaçào es- tenJo sido a li l.10liçào ·~trectunda. l·evoluciou:-z·itt
pe_ci:ü•HCnte nos or.Jenad?s dos empre,:;·ados pn- nt~nte J-lela. con_,·e.n~ào, o . ~ov_e,·uo posterior 

E:;;t,~belecidos 1.·ste.,; prim~i pi•;s, eu não posso 
Jeixar .ie ch~mar em n1eu apoio o que ~e pr ,
tieou em outro::; )a.ites a1·a mostr r •~ão er-
rados tetuos andadJ. repel1 ndo tudo qu;tnto o 
l:J,jm :s~nso. a experienl!ia, o e:s:e111plo ~~ o pa
triOtiswo rlos outrns povos tws otl' ·r •cian1 !Jar~t 
a :':Oluçào desta diifi,~il pl'oblema Tewos audGLdO 
à-; toatu,; e ao contr"rio dus otltl'O~ povos. O 
q11e a.tui se tern feito, Sr. pt·esideut.e, rsta é :1 
rer ade, nunca ,.;e fez ew p:•ne :dg-uma rio m•ln
do ~ s J \'•J o caso da etnanc: : 'at::ão r ·woitiCt ou a ri., 
dn. Fmã·J Attlenc,lna, o i~to pela. razão tuutto 
silnplc:; ri~ r1ue nestes sacudiu11~ntus l'eYolucw-
UUriO'", O t:'eltO ll<~CIIw e .. ' jJa,·tes.) 

E o prod•icto .Ja emaucip 1:ão alli Y''rificnda 
c·m _taes t0rmus é conbe··ido _de todo.-, que 

rem sob1·e ell.ts diz ·r a.J~umn co<~sa corh C()nhe
cimento do can:;a. O ~ul da America ainda 
não se l·v:tnLou ::te ho'e. Ainda na ses-ão 
p;,ssa./a o n(jl.H' · deput du pelo 2U districw d·· 
.Minns. tnert Ji~tl neto comp l·odnci;lno, o Sr. 
.:\íl~wso Celso .luuíur, fc1. IW:st:t casa um clis
curs,, wnito impol'LanLe, · njt) cunt.eú lo pólfl e 
dev·~ ser d · g-raude [JI'O\'e to na tb~c:;ssào e na 
~:;ol .. •,:ào deste assuuq;to. c, rur~ pare· ~ e. pelo qu · 
S. Ex. a•1ui ref.·du, que •·ttlra d0·:era. s 1' 

sua. o iaião, tJUe não a de abolicionista. S. l'x 
H viu 0:': pruduct .. ~ da. auvh.:âu de Ufll golp··: 
S. Ex. viu (e istv referem o • escri 1tores ru ·is 
cor:~Cl~-'OC nsos s ,:,re e .... ta. ruatel'ia) ~~na l:l.lJUellu 
parte da União ainda r~fio se le\':J.nlou até hoje~ 
téw sr! f., ~dJ. .o al_li ap ·na.s u.L~uns estn.b !lc-

. , 
mas o <[IIC s~ nota no ca111po da. ::~IJoliçiio 
são as rui nas da industria agricol.,, r11c 

xisti:~ • E eu perguntat·ei <\OS yue 
pretr:nd~w " ah,, Içaq sem 1n1 ~:u , 
que 11retea !ern a. ab(Jlição d<> unt g-c·lpP-, si 
se pód·! est l> loc.·l', ~11.pter, um parar(~!l·) lou
gin ,uo ontr·e o B1·:1~ 1 n os I· st:•dos Cnirlo.-; 
sen·lo qu~< n 1uella nac;:1o apen<IS P' ssllia o fll :J I 
da instituiç:'iu ser·vi! •·11• nam pa!'tl•, achando
se pr. sp r .• e rica a IJU\.1':• p:irt" .JO p;uz, d1~ 
sort;~ riue puder :tu Slli•porlar os rove:r.es '! :-as 
cono; ·qn4Jucias d eR;t~tr-J~ws :a <ob•·liçiio de um 
golpe '1 Eu p ·•::'.!lllar~i ~i é l·'•ssiv l pr;Ltic:.r
se a•1u • <~··lllO s0 pl :ttir>on lá. a a'1olit,~ão rarli
cal~ ,_nom,•nt.lne;l,torno tllg,lns pa1·ccem d•:s1,jaz·. 
e Sl e lh~SIV•'l t.n.IUbelll, ll'•>:i CÍJ'CIIlll~ta.ncias. (·ffi 

• •I • r pxi1.. a ' .1'' rça·1 :; rn 
l!Jd . :rJJDJ:I. çii •. e me rn" cow a. in,Jowni :r.nção 
n_;;.s · ar•ann:1d;.s p!'"!JO!'c;ii ~, q'r ' ·. o honr ,l[" pre
cldeut. ·~ dn eotaselhn Jlll:,ra fJO~SI\' Cd, <tt.tcnto; u:
ap,, llof; Jo Th 1 ·bOUI'O "Nac•ÍI •na ·~ 

Purlcrá elle llPf •Ot·tar a diwinuiç-iio ~ln rnnda 
que ha. de rc:lllr.ar· da l'!e>:(•l';._;-ardza•;ào do tt•aLa 
lho n!.!rÍc:ila, o me' tuu d SU•t 'hu'n11;,;:"'io in•wi
tavel, tf'H'J' ·nd:J-Se adrnittir yue o S1·. fJ!'e-i ·leut. · 
do CC 1S lho. C•J i! O SC•l iJI'I•j •crn. {:PIJ ·.Í:nt 11 lloÍ

lagJ'e d.~ uã·) l!esor;;aniz,\r •> t al)alho ? Si nós 
quízeesemo.s lições de pruden~ía, de patrioti~:~mo, 

b 

ta ios, e a ind ·mn zação .'>e verifieou tanto em 
FrGLn\a como ua lngl<:~leJ'r<t. 

valor da ind~mn · za\ão ? 
O S11. lü TISBnNA : - Foi propor·cional ~o 

preço li uc tiuham os c,;cravos. 

Ü $,t. V,\LLA.DARES : - () valOl' Ó relativo, e 
I'U, nest :~ d; lS·: US:oàv, qUe é g ral, n;iu d(;!SCe.f"ei, 
prupustt~:~.lwent ·• á. qu 'SLão du qwr• tunt da. in
d·!Hlni,;açúo, senão accidentaltuo,nte. Isto e ma
tel'ia, que pr:rt~:: uce á 2a J iscu:;,âo. 

N~"'ta discu..;:s::u •· )euas rne fa o car••o do 
CO:JJUater os q•t·~ uegaw :t indnwnu~aç.ão. e, á o 
Lendo feito á luz ,,~ 1sa cens:sra dus 1,!'incipios, 
1!7l~.>Ll agul':J. o Í11zendo com s.liçàJ de paizes ci-

sowr1Ja rk ~O l!JlllJõ~·sde lil.lt·as tediua:s.A.sím, 
pois. Sr. p:·e •i<lent •, naquelle p:J.i7. c-omo na 
i"l"a:t~.a, re.:ouh ... Ctht•se o c~md~1· jtH'IdlcO da. 
prupt•i edad<:J s ·1·v .1, cuusignaudo-lSe o l_Jt'Ü1cipío 
d<.t. indewntsar;ão. 

O S:t J :\o PF.~Ioo:- E tt·atava·sc de colo
nias, mio do p rop1• i v paiz. 

O Sn. VALJ~.l.DAJl:·:s:- Tr , t:LVa-se de coloni:J.s 
loog·iu.!ua~:~; a instituição nfi, so <~chav .... por 
as::; nu tZC!' c ncarnud::t no SI:! LO c :t liOCted:~ e tn
glet.ll.. 

O Sn. ARISTIDES Spr~oLA:- Felizment·"} LG· 

UlUS llt:lls reCUI'SU8 O f! o.H! e::;sa::; COIO .IlaS. 

O Su.. VALI.ADAU.I~,;;:- i\las não tcm.os mais 
re ur os lu qu•., a lnglut•~1·ra. 

· ·- A l';ituação é inteira-
llleure divt•r·~•~; aLi trautva-::;c .... e escravos das 
cvlouia:s e u:1u Jo p;·opC" .II p.,jz. 

O S::. VA!.I •. \Tl.\ ·.J,.:;:-N:io v··Hn a. pelln dize1· 
o que os nour·ts depUl<sdo..; :.lle.::a.H, POI'(ill'·l os 
•·sera.\'0 · t~watu alful"riado3 1•ela •u .. ti'OI:-"11~. 41w 
tinhA, c }JJ'oraq~lt.LtCllte t.e1·:·a seu a pt·e tua.is l'C, 
cur.;; .. s Jo que est· ~ pou1·e Bt· Lól! 

Njnz•lf\Ul, n··q •tell•!S p iz s. 8'\ jul:rou eom 
anirnn .c n~gn1' o riireiw do pro : •J"i · ·dad r~ . l~u 
f::ule•od". ~~·. p1· '':ii i1:nte q1u1 aitu!:t mr~"'IIIO quo 
tu"llllJI'oS ut ~ t·, C: v, •m·a \'l'ofe;; a~,;e111 [.m nci pios . . 

" . 
··ia~e1a •·o:rt ta•r·anito de erJibar·Hçn, ne.:;au Jo 

m •llrt!i:o. • 1 nt~ nã' r:ó l!OIIstítue a bus•· priu
··ipal oh rÍtjll za pr·avad:.~, couro a b •SC pt·mcí
P l da I'Í•fll<··za p111;l iea; ·•CC ' • SCr>O .o •jllC c.:ta 
t1 ne~lãojoga 1a.wiJ m <'0111 a s··~flranc;:t da po
p la\ão lín·~ c c•víli:-sa la 0"'1'<~dalwcntc uo in
tr·r·ior-, a ~~lia I uâ ~- !;C de\••· c;.pr·ic 1Q.:;:.uncnt11 sa
c:·líi•·ai' á Rr!m 'IJa:-1; ria c .• nuriJ 1 d1J:s J, ,'Jc ·Hden
tc ~ da Af í~ ·t . 

Sr•. prô::>i<il3nt.·~ . o repre.::cnt:nt o da. lHlçá:C) le:u 
mais reslJOD,ll.bílida-!13 do ~ue· .quall.!uer e:=crevi-
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nb3dor de jornal, de pequeno ou gra'ldP- for
mato! E t • qnc'S'ãO é m~is sério. 'do ,1ue se 
afig•Jr:L a ltlllitus ! N·•S pa.:z s. quo ac;;.~.ho de iu
dtcar. proceleu~s·~ ·<<:modo inteira111eute di
''erso J.o q U • SP- tem praticado e S<~ con unua. a 
11raticar. "ntre nós. 

cipiou ern 179Z .. ~uan.Jo pel. p~imeira. v"z \Vit
betofo,·ce dAclat·ou perac1te o par bmento ingl: ·z 
c ue nãú 1 witava !'U:,s ;;spiraçõ••s n ab~õlh;ão do 
tra co, par.: qne •uull.o unha coacorn o; 1 

alem: ~lnMiu.aal.>:>liçiio dr • ser<~vaturan.s e lo
nias. T(;!uho • sali!iiÍaçrin, senhores, em d··darar 
pct·ante ~ Camara. ell) hon•·a da metfiOt'ltt deste 
gt•atl .e d~:fe1:sor da liu·~rdade hnruaua. l 1ue elle 
em nadn se parece COlll os \Vilberforces do 
DO::;SO pai~. 

E1le er·a homem de orrl·m; pAdia a ernanci
pl'lçã • J,s ~~:-;crav(ls, devendo ella !<t•r o pro•lUCiO 
d•' pt·ogresso de SllaS f;~culd .. des, da. ditl'u-ão Jall 
uzes, <:~om a servan•:ia p st:oi\· o o 

print:'l'irts rb e•!'lidudc em rel ção aos it •ter•·B
aes d s pro,o, irot l'illS! g, Sr. p1· sid nte, só 
311 an no. : · ' ·- · 
amil.!O, n.prasentou uma tuoçào que. corrig:da 
por Cannit•g', pa~~~·u, Inas ainda : ssim consi
rrnando todo OI'"' PÜC1 a I'Opriedarie ConstituÍda, 
li,Q"ada. a e<;-.a insti•mçã ... pot•qqe se zta, t•. 
presi•il~nt~: que o pat·Jamento julgava Of•portll
nc, torn:tr medidas tPn tent. s a melhorar a sorre 
dos es.·ravos, ten lentes ao seu p ·•·g esso tuor~d 
e reli!t1· 8''· !Jara 4'1<'1 mais f.<tiYie ell s se tvrnas
B0m dig-nc·a tiH ~o'l.ar o~e t 1d· ·S os direitos e pri
vileg-ios d1:S dem~is Sl.bditos .• e suo. m:~g. stade 
br; t 311 nic:1. 

Foram t>st.es os t(lrmos dn. moção: e,· nelln 
cons1g-nou-s •, não será derwds rep ·tir, q11e <• 
emanc1paçao. que" camara. !Jre (•u 1a, se • e
ctn:.ria. con1 o re:>!Jei to dev1 'o aus intr:resses 
dos pro1 t·ieta,·:os J.• snpo~s:1d -S. 

. , • ._ 'I' .I 

moç:io. apres '•ntaci:t em 18·22. o ~ovei'Do annnn
cion 1·efor1u~s pa.r~,. '10 a n nos t!epois d'a,o o ta· 
rrcorclac:ües l•istor 'cas p:tra ruo.::1rn.r cou.o t"tw•s 
an lado eri'HdOS ll''•ta Jr :'ter•J;t), C trat01l it1100P-

_ui;.t:\IU1'Ute d~ medidas prep:o.rator•ias, d~ pr·o
mover a ín~tr••rc.:a~> dos e,.•·ra:vos, prttt}6-l'e~ : 
do t dns os a xiltos rr•F.siveis aos t~~isstonario~. 
qne se incumbiam d~) diífmdir• as luzes ev.,n. 
gelic"s entr·· os escr:Jvos. com o fito de espa1war 
~; IJ ,o~·t.ar• . a :L'rle::tna ew que dles se acha\':.tlJJ 
ainda· nvolt ·S. 

Eu~ontr •nno gra.nd"S difficn7dadPs. granàF. 
op(Jo..:iç:io da part .. do..: propriet3r íns, cr ·rutndo 
O g-ovet•no pros~ IIÍU :;1•mpre C 111 fir111P.Za no -
sas tuedida~ civílí .... a lnras · !lS c1ífficuld:.td -s fo-

·o wis taMdc o.:: l•rowios 
sr•nltl•l'CS reconhe~'cr·am :L~ Vl-fll < p-eDS o!O e;;:pan
CarU'•nto rbs trr>vas d a Íg-"or··n ia Pro que ar.h:t
va rn-se envolvi<1o .. o.: seus e .. c·ravos, qn ·•. a 
principio ir·reqnietCJ'~ . tornaram-se de!JOlS mais 
rosi;;nado· e la oríosos. 

V iu íin- lm ntc a verifi r>;:.r-"'e ' m ~~~4 a 
cu;an ipa~~lo. m"diantP. in•ien•liizaç ,;~ E.,~a. ó a 
'\'Cr•Lide bí~tOJ•ícu , quP. 1e111 sítio coutrM iil.lla pot• 
contl\ 1lo míní~tPt•io r•:.sflado. qu" wru,dav3 pa·é
;l'a I" r111" em parte al~uma se cogitou do iudc· 
-nuiliação. , 

O . gove:-no bri t nnico f,.z maÍR : pro{·urou 
auxih r por tudus tos w~ios o comm•·rci•> das 
ce.onias, de sorte que a fin~l a e: llllllC._i pação 
r-ealuwu-s·~ ;,li sem , balos. cou1 os · tuenor<.!S 
iuconveuient~..- e pr juizos possivei;;;. 

A,..; 111auife t"ÇÔêS i usur ecciuna,~s f~t·am pPlO 
) ,., -

verno. por seu proc··dimeuto. •~o1:ven ·e aos 
1-IJ'Opl'leta.ri~:s d·~ que da we.ropole nã:> par·tiam 
ordeus, em d··tro~ueuto de seus direito ... e de 
que o. metropo e 1 tercssava.-~e · pe.a ('rospo
ridade das co1on as. e t.Laii.H'a.va em faZ"l' res
pr•itott' ~ ~[al'aHlir o~ .;ireitos d.1 propr"•tar os. 

hsta_n rm. d·~ conducta e bem l;ontL';oria 
d t qtre s ; tem seguido U~"SI e paiz, onde Já. se 
tetu úuvido dize!' pot• conta. do guv t•no, na 
iaup1·ensa e na tr br1n1 , qu·~ <l d retto dos agri
cult.we;; ó utua. }'hanla.·quagoria.. qu·~ não tern 
c:-.ist n 1~ re l. •ttte c uw att .. ut<Jdo, que ó 
utu .f:t\·or. d~ poder i•':.d..::laLivo, etc. . 
netra. de sua t'"1;pons11b li 1ade, tew o dneito do 
l'roc..edel' 1:or est · fól'lll"? ! 

trioli»mo, atacar em sua ba~e a t.Jtd·Hu p.tblica, 
nO!!'a.ndo direito de propr·ied:t .e. astanc~. r· a. 
font ·ria rit1uezn puulica, neg·anU.o su:.~. logiti-
Ull I o .. 

C"n t.i n••arei. Sr . lWIJSid~ntP., o esturlo d0s 
P" .ce:lenl.es d:~ Ing-laterra . V. Ex.. 8c:tb:t ne 
\(•r: lan·~ou-se mao d·~ uwdinns pl·epar.trorias, 
eo;rr ante..;edcn<~ia <~Xlt't\OI'diu:.wia. e. depo1s :113 
.Jr->cL'··tad :~ a abolit,~ã.· • em 11).~4, mediante in
dc:mu zaçf'iO, o g-ov r·•rno n:io s; Ol\•itlou d s inle
re::.se : dlls coloui s ulr.t••t .,arin,ts : cont1 nuou a 
: zer d llas •·b}·cto eoustant" de sua.s at•en

ÇÕf'S, n~o só sob o ponto de vista ruoral, cowo 
, ("11 • • l 

São actos legislativ()s de pnizes civilizaclos! 
9 ne n nh um l1oru.em de estado tem o di r··ito ,!e 

,~ c ~ a · 1· ~ · · 
t;•lll31' o. "espconsubilid:~U.e de resulvet: questões 
de,.. ta o1·d 111. 

Kão obst:mte. entr,~ nós apl'e~;P.nton-Sf\ um 
proje<' t,,, e se d . ss-~ qne nrJIICll. em part~ 

:1l~uma, ~·\ •·ogtt•;ll d:~ inderunizn<:ão, srndo 
r.ue o eontrar·iu con~t'1- de ~elos l·~gisl:ttivos, 
nno mu1to rl' tuO o-T. 

D(•crr•tarln. a emã.,c.ipaçit·• em t~:H. I'Stllbele
·pu-s·· ~~inda um peri .. tio ptlr<> a apre ·1diz •~tem, 

: 11 P O vrojcdn desconheee, p :ll'il lliJ C•CI'aVO· d cS 
cidadf:' r;, de qua tro annos, pttr·a os da l:tvoura, de 
mtn ann;>s; d · o•·rt0 que a •tuancip çlio cvm
l·leta SI-\ ·:•·ri ficou . p .r:• os e~>cr .vos da cid-.de, 
eru tl't18. ,, p< .. ra os drt 1 ,vou•·a só oitn annos 
epoio~; ,Je iS:~ -1. e , ·Jl{4:?. Aq .i tu o t• ·m si•io 

r.~iw :•O conrr;,l'io da.lu r•llc,s p:~;zes, lflle nos dB· 
· .- , • rl c' 

. e 1.a ~r·i,tis .• o. c ató de v rda. eiriL philantro
pia . q 111• •·ão pód•• cruriltil' l.fllP. "e srriJstitua a 
e-c:-av d:io ·.\Ctllal p la ·la mít;e ia. e do I'I'ÍmA, 
1Jr•l0 que a lli · r- ··pP.lli ::~-se a ern 11c ~ pação sem ai; 
nec•' !:IEar:a.., me 1irl·-s prepzw~ torbs. as qn»êS, 
.Jepoi · da r> ml•ncip;il,'iiO. tiv raw por c~owple
meoto a apr·cndi;w i!Cill . ~filll dn C•·nven ~Pr ao 
liJet·lu de' que a l1bertiitJ niin S:IZ'IlÍfic.•a aJJs~>n
cra. : b~<olut • IIC tr•a ~tlho . ~ãn oiJst · nte. cnmpr~ 
re ;-P-L ·r. t at11va-sa du" cnl nia~. P nãn do eora
ção da.· }'a.tria., cowo li.COJltece e~tre nóa ; nllO ee 
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tratava da instit•:i~ão servil. no~ inrerior ào 
Reino Unido ; tra.ts.v~-:::.e de tal institurçl'io nas 
colonias. 

Entre nós.: dect·etad:l a lib··rd:1de do ventre 
om 1871, o governo c•·uzou os bt·a.ços: da eluca
ção.dos ingenuos. de T'e falla. a. lei, n?-uCl\ 8e 
~b ~ ~ 

r:tntc o periodo de tuais de 10 annos.; e hoje o 
go\· ,~ruo vê-se na nncGssida .. le, sGgundo P'~lls;; o 
honr··dLl Sr. •residente do con"elho, de ton1:1.r 
medirias ·lefinitiv:1s sobt'') :1 emancip~~c,~ão •ls 
escravos, .que sn verificará. segund•J os ca.lculos 
tle S Ex., em um l•et·iodo illferinr a lU annus. 
dentro de ·seis ou sete a nnot:, pot·que só cc.m a 
depreciação. ou a amortiz:J.ção do wlor do •·s
cravo, c•msiguaJo nn pro,jecr.n. só ns 6 °/0 de d·.~
pt·cciação 0xtinguiriam completameutr! a es
cravidão no pr:n·iod(l de lli annos. 

Não de~·omos tomar r·m. considr'raç:i:n só os 
G "/~de do!m•ciaçãr, 011 :unortL:açãc. do valor do 
escrnvo cons1gt1a ) no prOJBC c, como ou ros 
factoro.: mais impüt'tantes, como a mor~-·· e o 
prodigioso factor das mnnumis :ões ('lspo1.1t~-

se extinguirá compblamente n'um período bl
vez de sete ou meno;; annos. 

Per"'unto eu ao honrado t•es:dont~ do con-
selho: não se lhe afigut·a um grande perigo 
isso, essa nnnncipação •ftlasi instantane:l, por· 
que o 1)eriod' de :;;eis ou sote annos. na. vid:1. cie 
uma nação, corresponde a seis ou sete dias, nn. 
vid:t de um hmur.>m ·~ 

Não se afignnt a S. Ex. um gr:tncl·~ perigo 
]lll.ra a. ol'ilem publica, para a segut·ança do 
vid:1 e proprir•dade 110 tnterior a C'm::wcipação do 
seu projeeto, que vai. atirar ao s io d:t soci<:dade 
brazileira. .. pód·'! s · dizer que n'u:u mom .. nto, 
(porqrte, ..-omo rs~e 1 "SSe p:> rJo o para nma na
ção ,··.orrosponde a i;;to, sem cx:,J.g-eração) e:::sa 
gran·le ma-:s·1 de população semi-bn.;·ba.t•a ? . " .. 

ag,,ra. qua.?<lo a inicbth•a ptwticnbr. pelo 
yrogresso natnral das id as phílantro;ficas, 
todos os di:t.: faz avultar prodi·~·i·:sa:n:·nte o 
numero dos liblWt tS, •.1uc v;;~i ser accrescentt\ lo 
dentro d,~ pou:·os n.nno~ p.·dos ingenuos, creados 
1~0 c:optiv;•iro, que vão entrar. no goz,, d~ urna 

'! ,) lo ' t:)_ 'o ·,., I 

abu-:ar. (•mbroV·dd .. :;: pelo captiveiro, acharido
.:r: elles n•• período d~~~ p!.ixõ,_•s violenta~?! 

N[lo se :afigur:t a S. Ex. um P•'l'igo a pr••,.;tezn 
com qne o sen· 1lt ·~:ecto c ~termm::1. a <•mnnct
: .r.,ç:1u v, tal dessas grande.;; m:t'-'sa:..: de ex
escr:'!Nns moço.;; ou \'dhns, est~'ag-ados, d·,smorã
li-.:a.dos pelo ca"tivcirl), •' br.r~ a~sim dos seus 
desc•·nJnnte" com o,; ro·~sm~'s vidos ·~ 

O Sn. SARAFA (j;nlsirlenle rlo co;iselho):
?\Ias elies não sahem em grande ma~sa, vão 
fic: .ndo nalavo,n·a. 

O Sn. VALLADARE:s:-Nem V. Ex .. l'lJ'roado do . . . 

.. . .. 
St·. c~lristinno Otroni, se hor'rot·isava, ha não cido n•·Skl. Il1!Üe!'Í:1, do qun YC'ncedor: S. E:c 
meno=; de do:1s annos, ·,nte :1. pcrspl)ctivn. elo não considel':t utn impossível :i vist,, ,Jos apertos 
perigo dr•s iugenu(.s, crcldos na escr-::.\'i,!ii~t -lo Thcsonro. que S. Ex. melhor do que eu co
para a lib"Irl.ad~'S5t~:\--verdade..-p•,,r ... J-11(} .. nhccc..-por~..p:te .Ó . ~-t:._c_p:trtiçiio qne .lidg:\, a or
clles nilo t.êm r :··cebitlo ontrá erlucação. gtt11iznç?io dr~ moi .. ;; -prnticos pn.n m::ntet· os os-

Os qllc o;;tudarn c:· ete problci:Jil, senhor·c:;, cravos liuertos nos es~:.1bclecimentos :1gri
snbem qttc nó" temos ron..:egt.tirlo dn 1871 :dó hoje colas '1 
n cmanc'pa,:ão de milhares de escnwos. O lc- S. Ex. n:"io poderá <lcixardo convir com-
~isiftdOI' de !Sil r.;s coliocou riebaixo d:L \'i::i- mig-o qne isto é um irupossivel pratico. 
Jan~ia dr~ -: nutoridMle" judiciat·i 1S, que, por im- ü govcrn•.> poder:·,. eonsq;n:t:· no seu projccto 
possibilidades praticas. nutlca se prcocctlp:tr:~m as m"diutts qtl•:J bem r~ nterJdct· ; m :' s ha. dn de;;
dcllc~: nfio se srd.)· ~ o rumo qu0 eHcs tom :·.mul~ illudis·-so :•final c dolor•osrunen tc. ID1'Smo rLue 
nc:n em qu0 se empregam. O governo tamb ·rn cmpre:;no recnt·sos no\·os (h rcf,)t'ma~ no 110:3so 
não sabe ollde cilcs pat·am~ em q ne se omprc- sy~t.e111:l. polici:Ll c .i llcli·~ia,·io, qttC acttmlmcnto 
gam, c esta inforroa~:1o er:•, · ~s0ncial parn. as cn considero um imp(l:;;sivcl, att··nto o matl os
nossas deli'oeraçijos, que rJi'lo p ) lcrn ter pot· b::sc tur1o du Thesont·o, porqur., St·. p1·csidnn!e. nfio . . ,. , . . . ' . .· ~ 

:-, .. ' • ~ ' - 'I , .1 '! ~ l .• . . I .~ 

todo;,; s:J.l>t:rn q1l8 os liiJc,·tos omigr<m1. dos esta- licial c judiciaria, que nüo tc:1ha por pr!ncipio
bolecimentos Hgr·ic()Jns. Todos nós r1 u~ hn.hiLa- en.pit.tl, nm ressoai ido~co, q•:o nunc:a " '' i'iÍ 
mos O interhr. <·spccinlm•·UtC OS l·r vra.dorcs, o obtí<.h Sem l'C01illlCl'AÇiiO condig-n:1., CillO corr•!S
sabem •S. ( .lpoi r,ltf ,,s.) TqrJa a csct'fl. v atura libl}r- pon ::1. ri. dign idadl' ~· n.o . .; g-t•andcs on us dos c:;.rgos 
1-lda d'l 18i1 p:.lrtl. ,.á emigJ"I.Hl do trab:~lh" ag-ri- polkin(!S c .i•HilC!Ut'ios. 
cola:- esta ó ~ verdade que est~ n:J comcicn-~ Esl:~:- refortnas o outt·::~.r; csb:1.rr::r iio com n.; 
cia de todo;.;. . · apcrtUl'as do Tlv·souro. r! , uwsmr.' que se roali-

PergunLo cu: não se afi~urt~. HO honr:,do z:~.s~;r~m, não S"t·inm ctric:tzes,ne~v~ pait. extenso, 
Sr. prcsir1cnte do con-:elho uru grn.ncl•} p·'rÍ~IJ o com suas vi:,.s ele communicação npenas ini.
ag~rn.vamento deste mal pr~lo licer.u:iamento <lc ciada'!, c j :l sn..:tadas r·m su~:.~. conlinnaçiio 
maiores massas de homens : quasi selvagens, pelas difficuldades financeiras, como nos an-
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nunciou o nobre presidente do conselho ; ·mal 
povuado. e com a popuLçã·) dispersa, cvmo já. 
ponderct. · 

Sr. p1·esident0, esta ·quGstão é comnlexn., 
diffi~ilima. e é por isso que 0rram crassaiuonte 
a q uclles '-f ue !l. q u_erem .o!1ca.rar :'>?mente debaixo 

Si me <Jpresl)ntas!!em uma solui,!ão pratica para 
resolver esta. questão, eu hesitaria absoluta.-

O;; p1·oprios lavrudore3, aos rl ua.P.s não co
nheço quc~m e:tcetla em :patriotismo, e senti
mentos philanti'Opicos, não dds.ariam de acei
tar e appláudit•: a emancipação est:wia feita in
conLiaonti. No me • c·spidto, senhores. prepon
a~~ram rnais as consider.•ções tl.e uttlida-Je pu
blie:• do qne as do d~~gt·açado dir.;ito dos JHo
prietarios, l:ue h.oje, póde-se dizer. está annul
lado pdo abolicionismo das ruas e especial-

. mente do ultiruo ministerio. A tO')rierhr!e 
sorvi! a.eha-sH profun·iamentc iopreciada, direi 
assim, temendo a pecb.::~. Je exagera.do, dizendo, 
com toda a. verdade, annullada. 

E' que os negras, uma vez emancipados, pt•o
CUI·av::tm S'~tupre os povoados. entt·egando-sq a 
b boros roai~ suaves. pouco'; a maior p·~1·te. á 
vagabundagem, e a todos os vícios e crimes. 
:-lbandon.ando os estabelecimentos •·.g"l'Ü: las. 
Este fa.:to, altlr.Q de tet· sido uma reéllidade em 
todos os paizes, '·l':e tiveJ•am escravos, é n~L
tura.l. 

Ning-uem pàcJ,, estranhar que . o negro pt:_1-

poderi:i:o deix I' de a\·iv •t·-lhe c~nst"ntemente a 
rccol'd[l.~ào dos di::s nubl~J.os do seu capti
vr•iJ•o! 

Ha de ;:er tambr1m cons·'•r(Uf1lleia .Jiocessaria. 
_ d:.t emaucipa.ção a diminuição do trabalho, e 

não só dos tr&.l>ai hatlo:·es, dando ~que nem todos 
emi~· ··em .!o u·abalho . Não hn.vc~ r:L meio pr:L
tico d ·· cont•ü-os, . repetirei té á sacíe·i:tde nos 
esta>" •'Ctme :tos :gT·rcnta.s, ,. , 
diuünui~:1o de hot·as do trab;tlho, c tamuem 
corno o !)..;er\':1 Cn.r l ie1·, on Lro .tesfalt1uc extrac,r-. 
diuario pela falta do tt·aualho das tnulheres .. 
Todos o.; q•;e cQnher;O•Il :'t n .ssa laVtlltr:~. sab•~lll 
que s-' empt•ega nos lab H'es a.gt· icolas, t:mto o 
pes~oal !llascu!ino coruo o fetninino : feit::~ a 
cmnnl'ipaçil••, ::.ts um!heres. mlt•Jt·alrnent·', iriio 
desemp•~nll:H' OS SOilS mÍStOI'<'S oiOIIlCStiCO!-', ' ! 

da bi ha de resultar neccssm·iameuto uma 
• g1·ande :ii.ruinuiç:lo, em det.riwento das rendas . . ' 

• • • (\ • \ I -..,· ! I , 
j:i nos :.t.nnunciou que dect·esceraa! de nm mo~o 
assu~-:otncl"r, quando, h a ~ 'oucos oltns, nos vont 
arp1Í pedir O SltprCri\0 X:CClll'SO do pap~l-moeda ! 

Om, St·. preaidr~n t~, r.ste prtnc ipio da indew
nisação que me parece inconc11SSO, :.Jttentos 
aquelles que estabeleci, o (J'J" n:Io fo1·am con
tcst.ad ,g, :!'l ao contr:1rio foram. ;,Lllcado~. o 
qnant.o pos~ivol, s ·g••ndo disso o nol.n· · pr >si
dente do con.-elho r•m seu projo•:to, pr;:lcr:í se1· 
sati,.;fr!Íto eru toda a sua vet·:ln.dr~ c jJUl'_ezll, em 
um paiz de papel-moeda, e com orçamentos 

desequilibrados? Ser<i isto praticament/3 exe-
quivel 1 · 

Quando assim se desorganiza o trabalho, 
unico exi;:;tente no lmperio, os titules do Es
tado, que se diio par.1 libertação de escravos, 
desor?·anizando o trab dho, pc)['quc em vez de · 
U).~•l•U ça.o a O o, pi'OJeC O~Val 

tworlut-ir ::t. supprcssão do trabalho, esses titulas 
não serão um papel Ítttprestavd ·~ 

~ ;:" .. : 

substituição do traba.lho, ou irão constituit· un.1 
meio m:ds f 1cil do commcrcw liquiJa.r e.:;sa. · 
desgt•açada lavoura obera,la de dividas 1 Parec~ 
Ltu•.: o pro.jecto visa antes uma liquiàação da 
lavoura. do ·i ue a reorgan.iz:.~.ção do tr.i.l>alho. 

Nüu se põdt~ contestar ta:ubem q•.1e a iudem
nisaçãQ p·~cu niaria será tambem put·a illusão 
neste paiz de m .. eda. papel, que todos os líias 
í:ie clept· .. cia pelas emis-ões, que se repetem. e 
tv:.-oro. ha de dt: :.-eciar-se mais, na. razão di-
t·(~cta d11. marcha pt•ogressiva J.o descreJito do 
Estado, que ha de ::;er conscquenci:• necessaria 
da deso1·~anização do tra•ialho, que constitue 

que t.~at·a. mi u1 são tristissimas verdades. 
Essa inde:nnisaçào i•Ot' tit,dos do Estado, con

signada no seu ;,t·ojecto,scrá sompr·3 uma t•cali
dade~ ou se converted, ··omo tem acontecido 
em l'ol··çào :1 outros assumptos, em uma tet•t·ivel 
tecepção pnra os pt·oprietarios de escràVOS? 
N:1o se estt·anh'l a pergunta. po:·qu'~, pelo 
mr~.:mo processo, P'-'r que se ataca. ;~mra ex
tingui l-a. a propriedalle servil. amortizando-a 
na razão de 6 u ,., >o ler-se-á amanhã _. d~crL:tar 
a ntesma p01·cantu.g:,m para o resgate honJ·o.">o 
lesses titu:os. 

g• praêiso ser logico. Si o honr_ado presi- · 

' conh ce e acnt~L o ·iireito dos proprietarios d! 
•·scravos, deve harmontzar o pl'Ojr!cto com esta 
sua opinião, já consignada. n~ falia ;o throno, 
qnando ahi se di~ que o governo quer tranquil
liz ;r a l:l.vourn. 

A indemnisação no seu pt·oj ·ctq. n em e set· 
em proporçõe,; mesyuinha:>, ó sc•phhmada, por
que o pt·ojecto consrgn{t di!>iposiçõe: qu/• são o 
produclo das d01ltr1nas sodalistas 0 coonmu
nistas, t.{Ue arn.e::çam as sociedad ·s modernas 
de complet:~ ru•n:l. 

Eu not() no proj•' Cto deRconhccimento do 
princi io da indernuisação na dcprnciação de 
6 ·•f, sobre o valot·. que at·bit.ra.ri:: mHnte, · com 
vio l::11,l:io de priocipios elementares de economia. . . . 

Reconhecido o direito á. indcmnisação, não 
me pn.reco logica a depreCJaç:to da J•roprie
dn.de. 

O SrL FELlCio nos SAx1'os:- Nestes casos 
nad<l. ,;c n.prov•)ita. com a lo:;ica. 

O Sn. . V AI.LAD.\nF.s : -Eu ·não sei que se 
po~sa lcgisl::r. sorn !ogica._, e_ esp ·cialmente 
quando a lo:.ncn. aqu1 nos 1mp.oe um dever co- · 
111e•: inllo, que é o t•esp~>ito ao direito, par3. 
não de::ol· ga.nizar a sociedade. · · 
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O SR. VALLA'DARES:- Aceito o prindpio lnehs grand~s ca.lainirla ~es imprud,.,nL~>mente, 
cons;:.ru~do n·• p:·ojecto, islo é, a I gi[Íulid:\dc louca.nJ•~ntr~ consumwa.clas em ~eu nome. 
dd. iu<ie.unis~ç:io. cum ·I··~ q••'~ o ;!O\'et·no s ja ~erá. ••eces .. ar·o, ··enl!ore:3, que a so~je '•• ie, 
fir~l a. elle, 11•, y u e n;.da 111a s f t~•;:Í. du g e ,. 1'. fiel ~em pr·e. que te!ll dP- c;uui n h a. r. ,[r•va pri: ueiro 
á l'o 1sLi t11Íção o aos priJll·ipios I iber"es. que rl.tr alguns pas:;os: p:~.m .. , ret~!!'ll:tt'd«. deva re
llão reconht~C ·in no P•'d ·r .le.:isl~livo a omrlí- Lt·o·~~ad r pat·:~. a barbat·ia?! h-to. me p:•rece. 
p<•tencia. p 1·:~ ··. 111. • • • • , " • - • 

viol.•r o pau'Jwon•o dos ass Cl'ld<>~. sopnts- sua. neg~:~ção · nr;s::;o vcrd~d~ir~ ~ndar ~~ d~s
ma ndo. a mJemn1saç:lO garantida pela Con ;ti- untl:.tr bo>I'I'O Ol>O ! 

E' preci"o cur,·ar a. cab ·çn. a f"Stes ~11·inci· 
pi,.s, ou eu tão nà•> s' é lib ·r;ol, e ontramos em 
um regimen de verda .eiro rle..:pot ~m() arl•
menl111', qu' !J&l'a mim e tão detQstavel, como 
qual 1ner nuti'O. · 

.Accr· sce que nã1) se demonstrou que ó im
possivel adiantar-se a obra olli emancipação 
setn ''iolar o d reito de propr,eda !~. e t.,l 
de111··nstc· ,ão não é p• ssi\•el, des !e que se p•·e
t nde ou ao m•·no" se o diz, ne !';e uer " 
eiO "Déipaç:io gradual, e não o pueat m.ttnrlus 
et fi11t jü•titia.. 

O m·., 'ecto não se mostra. lo..,.ieo, fiel ao 
cipio que dmittiu. 

O Sn.. R.~TISBJXA:- Cedel'l :1 uma necessi
dad". 

O Sa. V ALLADAREs: - Mas eu não s~>i, s~
nhol' ·s, si St-! poder:i ;ttfir •·n.r e"'sa ne~'es .. idadr~. 
UIJia vez que uão se 1 r ta d'~ um 1 questão me. 
rament~ dro philan• ropi' o ' ph lo .ophia ; 
m rs t.J>nta-se d 1 un,a •tUP.S!fio jnridica. social 
e financeir:~. N~o ~ei :-i sr~ ,.o.!erá dizer q•1 · 
n s :•chamos ante uma dut·a nec .. ssirlar!e. 
qu>1ndo nós p<~élemns dar um prazo runis dila
L~do p ·r~ o~ ··ff·i1os do p1·oj,.,cto. e. nã 1 ,ó 1'e"'-

" • ' • • • • I ' j I 

consi,zn ·r. co• no anda respeitar as altas con
side•· ções :'le c"nvenit>ncia publica.. porq e 
não s~>i qut> ,.o -sa hnv •r gran le "antagl~m 
lJ:lf:'l o ra:n •'Dl att'CIP"' :o r a. re,ornm , st 
instit·,içà • de lllaneira l~ no" deix:truH·B sf)rpt·e
lJender e a1•rninar por u.rc !.!rl'l.n•10 c:üa~lysmo 
social · fin Lncetro. Pw.---~~etpr--nc-i~toda-_as_ 
consi . ··raçües d ' pru· i e :1ci · J"vem a.ctuat• ~"bt·r~ 
o espi t'ÍLO d<l a c tu ti presiclent· ~ d•1 ··onselh .. , 
pat·a. não ~e dr~ixar ar·r·:,.;tar p•'las imp•cien· 
cias nn elos que ..:n :1cham d,.. m:i fé on •.tos q •te 
não tê · e~tu , ladn snllicientPme •te esta qne• ão, 
que quanto lll1:1is se estuda mais difficit se nos 
afig-ura. 

~:-. pres:dente, t\S diffic,tl:l·dcs praticas que 
eu a a'•O dd apo>~tnr. mostr,Lm qnll.nl.o ~'t't'am 
aqu~-lles qu" en~·ara.tu q .. estõe.- desta. or ;"m por 
um ~,ó lado e se apaixonn1m · por ell~. pOI'tj•le 
ellas nãn pociem i'lehrtr de pesar no ani.;,o de 
torlos. mesmo oos mai,; r>nthnsÍHSilll1d. s Jela 
emanei P<~ç:'lo rarl•cal. Porque ea folgn de rero
nh<'C"r, "lll q•tasi t••dns ~> !les, horu~n..- int.elh
gent,·s. e que, pot·tauto. niio podem sr•r surd· ·S 
ás vo~es do bom senso, d;L ra:üto e da l'l'll-

denci ·• · 
Nã() ~·· tem direito d~~. ~'m nomP. de uma 

phantasrnag.,ria t•hilantropica, arrastar a so-
cie<l de â ·uiru~. · 

Di:r. nm illustr~ fl"ns~t 'or. s~nhorcs: cnmpre 
r•·fi 'r~tir e p ·ovirlenciar. ttão se apaixonar nem 
p~}aq ~rli.ndes idêas, p~trst rpt • não SP tenh:J de 
detetital.' O prOg"l'CSSO l,JOlus granJes desastr~s, 

para yue nó.;; devamr:s ··stuàal-a com mais 
c dwa. E.o'e 4 tllÔda fulmína.t· a l•!i de 28 de 
::'etrwuro de i8i1, pela. sua mornsidade, quanJo 
pa.t·c ·e qnr~ ~>ss•~ dt·feiro •1ue hoje se lhe nota, 
e se lançl~ como in<-r ·pação aos qu·~ não •iller~m 
1-'redpitar H,.ta ref ,rma. como nec:es.,;irl.Lde do 
1.niz, e·t•va. nas vist s •o g-t·ande e:;t~dista. !ue 
•• rou)oven a decret ç:1o da.ynella lei. O i'lu tre 
morto era um homem de est .• do ~ conhecia., 
como ··não ,,dia d ~ix r de conhecer a si-
tuaçào r··al de sua p:ttri~. e a. historia 
de ta iostitui~.ã 1 1•ntc·''\ todos o.; f'OV•·s; oll'\via 
conh.l'c ·r pdul'ipalr·"ente o~ precede!?te~ d:~. 
ng tér1•a, tlue ,.;ao IJJUI o P'" e m 
F'a~ondo Jll'~ ar unta. 1'eformn. morosa. em s~ !'S 
etfe .. t s. c:;ll • tinha 0m vista. dar tel{)po ás 

A 

o•t•a o uri:;açào ,lo gove ri}() ter toulado d,s,ie i..,~ l 
atá hoje. r!e ~orte que não no~ acha~semo;; hoJe 
::oob a conting ·ncia dos desa>:tr s s rnsultado; 
le uma l.bert:.ç:io 'luas1 itnm"àtata. 4ue nos 
:·nnunc a o h nr:a.do pr ·sidenr.e do cpn;;•,lho, 
so'" pre .;aro al..:-úlll, nãn c:ó ~~~~ rell'l~fio à popu-
1 ,ão livre n ~cidade 1-lil ;itG ho:e,4uese 
:~chct n1et·~nlha.da nas treva;) Ja ba1·baria, como 
á. pnp.u!a.\ão R:.>Crava. 

u-
caçã.•) do's Jn~.r~ni :Os, yuaud•J Pra !'Ua obrig ção 
tet• cr•·a~o pir, o• in:.:e·1uos e~cola.., d·• instruc
çãt) prim:q• a nos c<>nlros ru:·nes. Em v:·z de 
t:• ~·r c"' tm··n til, o go\'erno, pe o-. nF'lOS :\seu 
alc.>~nc-e. f z -.a.ber ao" l.vt'a .or••s lJUP. não pen
ns,em em tr··~ar o>; ingenuos por apoli~A>:, •1Ue 
t.:.:l.-:~1\ID com ···ll·s pat·a. o ~crvtço a~ icola. Eu, 
q ando pt•nmot -r publico-. ~'cehi circular io 
!."overoo, incnrnbindo·n:le de empregar e'5furços 
n .. ste ,.G,tll lo. 

Se ·:i prudente precipit:tr bo:o esta. reforma, 
I)U crmviria <1 nt··~ qne o honrado presideut· ~ do 
C.onf;elho diminuísse a sua ta.~a d~ ü f~., tal· 
VPZ à m"t~de. de<de .qne apt'~'Sentou o ~"6U pro
j cto cnmo tJOe.-tão abet·ta, como mat ·ria p:.r•a 
uma discu<~são? Seth talvez ·prudcmLe rerluzit· 
a porcc·nragem. Dig"l mesruu: não seri:1 mais 
:L•·erra lo hoje que. em vez de eonsi~mtr es-:es 
;mpust••s addi1·. ona.··-- á e111ancipa«<ào d•)s es
C1' l\'os. os a , beasse á a c uisi ~ ão de bra os, 
a fomeut r r a iwmigração para. o paiz < (:ipoi
ados c ll•J(l1'les) . 

QnanLo a miu1, declar·o "om t ··da a ft·a.nrruoza 
à C mat·a e ao r·Liz. n~1o renho illu<:ões. p 1rque 
cnn heço os t •~thal had,•r~'S: ~~cr·a VO", e os c11n heç.o 
t mbcru depois rle lihec·tos. Nib conto c:otn 
elle-;, <"\só pnnsn nos Ílumigra•Jte::;; r•str~-tn-;eiro.;;, 
pnl'll. snh-titu•r,·m os act.uaes trabalh»dOl'e!'l, 
qne, 11ma vez libertados. hão de se djspersa.r 
n<>f•Aasa,·i:\m~>n te. · 

1-Ir.je or~occu •a-me mf!nos -o inteC''Jsse dos 
proprietarios, que pare~.:c-me irr~med1avel-
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mente perJido, tão impensadamente se tem en
caminhado e'ta questã,J, do que o grande inte
resse da .renda do Estado, do que o grande in
teresse de não desorganizar o trabalho ... 

O Sn .• SÚtAIVA QJ;·esidentc dv consellto) :-. - . 

0 SR. VALLADARES :-••• que Ó tud9 nesta 
questão, como diz o nobre pt·e.~idente 'do con-

. 
O interesse dos iadiYiduos, posto que respei

tavel, é mesquinho, attendendo ao grande in
t·Jresse de nlio desorganizai" o trabalho na
cional. 

Perg~tnt): o projec:to ccgita. effi.cazmente desta 
necessidade 1 , 

Fttrece-:ne qne não. 
O ho111'ado p~·osidente do conselho ha de ver 

praticam~nte o que acabo de diz8r. Nô.s temo3 
• • o-

dir·~cção o resultado não pódc ser outrv. 

O Stt:. RATl!BO:s-A: -Quando são bem. diri
o-id ~ d~o bons trJ.bCLlhadores. 

O S1\. VALL/i.l>ARI::s: -No nwnicipio em que 
t•e;,:ido, posso citar nada menos rle tres casos. 
Citarei entre Glbs o do testamento do !ilustre 
Conde . do Pr:do,, meu sempre lembr·ado 
amigo,- l!b!~rtindo seus esc r;.~. vos. . . · 

O Sa. SARAIY.\ (pi·e~i!le;rtc do co~Melho) : -
Peço a p:1la wa . · 

O Sa. VALL.\DAllES ••• em g-1·ande numet•o: 
·a i~ai.'> de SO libertou scu1 condição; ao rest:), 
em numet·o superior , ibe1·to~1 lllerhanle a 
condição ,Ie prestação de serviços por um prazo 
mais ou menos largo, conforme a idade de 

veitoso, dentro de pouco tempo se ..::onvenceram 
da inefficacia de seu;; esforços~ e tiveram pol:' 
mais acertado e convenient'3 a seu~ interesse':i 
conceder-lhes plen·t _liberdade, e assim o .fi
zeram, mandando que se fossem em paz aquel

P.. li rt ;; ue ab;;olubm nt se rec savarn 
ao trabalho, constitrtind.o-se onus pes:tdissimos 
lJara os dignos herdeiros do Con:le de Prados. 

O s ... S:)AP.ES:- A o ia do . 
O SR. YALT.ADArtEs:- E;;tes he1·deiros, pos

suindo lavouras ext:~n~as e excellGntr;s, que fi
caram desapr-oveitadas a ming-ua de braço:~. 

·.tiveram de a1·rendal-as a um lavrl\do:· visinho, 
propdetario de es::t·avos, pt~rccbelulo apen:.\s 
parte df:l sua pt·oducção, ·seg-undo e::tou in
formada. 

Facto ilentico :::e tem rept'<,dnzi.lo em outros 
estabelecimento.~ agricob.s d.a. Par.<hyba do Sul, 

·a alh a'" i ~oi" com 
libeL·to~. Nn segunda àiscussão. 0m que deb:1tc 
mais :ninucioso deve ser instituido. si me 
eoubcr a palavr.t, trarei outro;:; factos para 
prov:tr que es 'i)tl •'Om a \·er a e, tní iene ''· p . 
principio.;; e coníirmaà·t pela cxperiencia. 

Eu não sei cot:w p.r3:ticament~; conseguit·~ o 
- ' . 

consignadas peio honra lo Sr. pre,:iden te do 
con"elho no r::eu p1·ojecto~ a con;:nl'\•aç~io de-:sc:-: 
hom~ns nos est>1belccimentos agt·icobs. 

O Sr.. Rursuo:s-A: -.Mo lidas policiaes, cor
reccionLte,;: . 

O S1~. VALL.\.D.\.Ems:-0 nob1·r; dQpulado pelo 
Ceara lembra as medidas policiar•s, m~s S. Ex. 
vive no ilitei•ior·, como eu, e ~:n.be qtF1 pratica
mente são clla.s inexequiveis, como já fiz ver. 

l. · um pa1z ex enso. (e popu :~çao v.;persa. e, 
o (l ue 6 m:..is, n "nm pn.iz cujo th.~ .. ::ouz·o se acha 
exhausto, cujo orç?-~ento est:L do;,;eq:ti.libt·alo, .. ' 

0$ her . .le:ro,; do illustt·c finado. homens civi- policia gr.•tnil;~ pois . que n reruuneraç:1o é 
lisado~ e pitilantropicos, empt'('g:, 1.,,111 t:P·andcs imp Jg,:in~l diaute du,; contlii)Ges do Thesout·o ·~ 
esfot·ços pa1·a co~sorv;•rom cs~e , li!J•'rtos no sett O Sr... 1\.,\TISIJO"'.\: -Polici:1 tirada d:• la.vour·a. 
esbljelccimento ngricoln. C.msct·vara:ü para O Stl. VALLAD,\REs:-E' hum:.mamente itn-
com ellcs o mesmo tratamento e~cel1ontt~, s::m pcs;;iv<:l . 
igual t:1l v e;,. 0m outt·os csraGelecunentus rtll';Lds, I\..r ~.cc.Lo, di, J .:a, !'!tiO n:re ~co que.-,<=o.-cle
quc Ol':.t ful'tlecido pelo iUust!'O fiu:Hlo a seus es- va increpar :1 lei de 28 de S•}tembro pelos seus 
cravos, :~.o: q Lt<l.es aqu::lle illnst r' va.t•;"lo s1m ill'e t·e~ul tadus morosos, neu1 por ess:t consideração 
JH'Odignli:r.on amor veriadeir;1ment J patcrn:ü. ee O. :YCUl impt·essionar o~ estadistas pat·a pl·o
Em respeito :t momorb. do :fina(ll~ e t>m oln- IIJO•:er "- emnncip~t,;ito por um modo excessiva
diencia ús suas const:ll1te;:; recommendações, ment·,~ accelel':.tdo, sem que nós t~.nhamos t~Oil
COIHinua>am seus h "1·deiros :l dispensai" aos seguido encnrninbn.r a immigração, do sot·te 
m~-esct·:wos todos os desrclos. · que com. a forLuna privad:t n;io se sa.c1·ifique 

Garantindo aos libet·tos o m0smo trn.tam.:-nto tau1bem a. fortuna publica, com a r·uina dos pro
que tinhnm outt·'ora, os herdeiros do Conde prietario~ não \'enba tambem a do Estado. 
de Prados marc:1ram urn sabrio nfio peq_neno ::)enhot·es, todos devem hoje estar convencidos 
a esses lra a . a oi"es; ma;;; c entro e· ponco ·1 quo os 1as a gran e avoura.es ao c a( o • 
tempo, em relação aos libm·tos sem condição, que a fonte das rendas publicas daqui por 
tiveram necessid3.le de dispersal-os, por não I diante não poderã ser senão a di• pequena la
podcre:n consegui~· trab~lho algur:n corr?spon- v<:_ura~ 1nis que os grand~s estabelecimentos 
dente ao g rnnde d1sp·.mdw que fazram; tlveram hao <le pot· for~.a desorga.mzar·se e desappa
necessidade de despedil~Js da. fAzanda, recor- recer. 
rendo até a intei"venção da autoridade pn- Mas, senhores, a pequena lavoura não ·é 
blica. obra de u;n dia, não pôde ser feitura . de nin-

Em r elação aos libe1·tos condicionalmente, guem, não se constitue mediante alguns rasgos 
apezar de se compt•omcttcrem os her .. teii·os a de penna : a pequena lavoura é um . ph~?nO.. ·c 

reduzir o prazo da pr~stação de . serviços, nn meno,social,. necessario1. ~· que virá a_ seu temp,o 
esperança de consegu1rem algum trabalho pro- para .o Bra.zll; como ~em p!J.ra' todos• os: . povo~:~ . 

v. r. -19 · · ~ ...... 
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do mnndo. (1ue a possuem; ella lia de sr'r nece.~
sariam ~nte o t·esultado do augmento da popu
lação, -ninguel:t tem fot\~as par;t faurical.;.a., 

. rJs btifuuci iO') 'lue tem si lO Uí.o ab.cados. e 
contr:<. os q uv:s u Sr. Nabuco annunci:t mna 
nov~• eam mh:.i, ch:lmadu. - dcmocratiz:1ção do 

' solo naciona -. não c:xJslem, r. prc;;1 ente, 
por me:·a Ltnt:1;t.ia dos infeliz s pro;,riehrios; 
n2ngucn1 cons ~~:va sem cnltur.t g-ran<ies oxtPn-
... "' \.' ·-
assim. senão á nüngna de quen1 as queira, de 
quem 3S possa vit• cuttivat·. (.\pui•!rios.) 

Sr. presid.,nte, pare c ''-me. pot·tanto, antes 
para teme1· do lfliC p:.lra. lou\·:tr a convicç.io 
e a t•l'O[Jhecia elo honrado S1·. pre;;idento do 
con,.eLho. de uma. em:tncipa~'ão quasi instao
tan•·a oblida pelo seu pt· . .ljecto. 

O nosso governo (e n:i:o v:ti ni,.::so uma censura 
ao nobre presiclent.e dtJ cons~tho qu~ infehz-

' e:tistentcs em S. Paulo!' 

O Srt. PtiUDEXTI~ m;; l\Ion .. ms:-0 estado 
dellas é em g~~ral máu, mas é por culpa do go
verno. 

O Sn. \'.'..L~ADAI\E':':-0 r·"'ta.do ddlas, nos diz 
o illu::-:tro deputa· to, é màu, mas por culpu. do 
gov(~rn••. o 'lue nada importa. Temos o facto, que 
me autoriza n diz(lr: pur cmquanto só podemos , 
eonmr como Lr;:.ba.lho e:::cra\'0 lar•~ :::obre elle 
~SSP. fltar· o cdificio das re!ldas publiws . .:\s ien
tati,·as coloniaes, seus !'esultlLdO!), si c:dstom. 
s~o me"•!tliuhos; o se11 est~\dO ('m g1•r:1l ô mán, 

lZ o no ) e p ~ ( '{ 1 1 • n 0 
não investig:tt·ei este p~ '11to ago1·a. Constato 
o facto. e é quanto me b •sta. 

Sei que gran ie numero d~ fn~ntleiros que 
tem teLto ten a iva~S t:•.-' • • 1 " 
têm auferido v::~.nt:1gen~ ; ::s re:-.b.maçues a res
peito do cumprimento dos :;;c•us contracteos são 
cvnhe:·i.hs: e não são an·imadora.s. 

Eu já li al:;ures, trat:.r.do-se de coatracto de 
parceria 011 d• , divisão do p1·oduclos :'gricolas, 
que os cnlonos recr~bi:1m, como repre,..l!nt:tnllO 
!llf)tado do valor de üma a.:-rob:t de C:Jf,··, 50~) rs ., 
isto r1uando se sabe quf'! o preço médio do café 
no 110!-iSO merca.clo, em rc}gra g crnl, é de 
5SOOO ; 500 rs. de certo não é a metade . 

Essas notiáa-; não são p:1 ra animar. 

nãn h:~. contracto d~ parc•)l'ia clesL& ot·lcm. 

. O Sa. VALLADA~s:- Eu não r1uero fazer 
designação d r.1 nom~s, o que é sempre odioso, 
mas :H;seguro que li t!sta : ttueixa, c não a vi 
de:::truida. Era uma parcnria magnífica 1 

Não, Sr. presidente, nós deviamo<: nos achat·, 
mesmo pelo governo, mais bem informados a 
respeito do es tado das colonias, par-a sabermos 
co.m ~e elem~~ntos fi.nan~eiros pode1·emos con
ta.r~relação ao~rabalho livre. O que me pa
rece ó que~ por·~emquanto, não temos ontro 

senão a•1uello qu•} se tt·ata não-de: substituir--
( e.-timarei muito que esteja etu erro), m:::.s 
de. d~sorgani1.~r, po1·que, por mais ~ab.ias que 
i<GJa.m :;.s med1d.as apt·esentatias no pr"Jecto, o 
honr-ado Sr. presid0nte Jo conselho pód(! contar 
com a inexequibilid.tde dellas. 

o Sn. s .. \.RAIVA lJl'I?SÍdl~ntc elo conselho): 
- Pód J~fl.l!'nda:- o l~rojecto. Eu devo ·aceitar 
tod:1 s a,; e lll'lllila s bo:: s. 

O Sn. VALLAD.~ltEs:- Estimnrei m11ito c1ne 
aceite <!lll•~ntlas de outros mais competente" aos 
qna~s en deixo esta patrit"~ti•.~a tarefa, porque 
··stou. sem f· em que se possa fat.er· coustt, 
quede i'osulbclo. 

ÜtltL'•J ponlo, S1·. pr.;siclent0, em l}U•; m~ 
pat·ece qu0. o p1·ojecto uüo f, .. i fiel U<~ principio 
da. indemnizaçãu, ma!'; da. in lt~ mniz[l.çito real, 
foi na taxnçãu do prec;u. Y. Ex. sa\n que n 
valot• Ó Ulll 1hCll<j ffiCHO r·e::;ultante dtl. d •'rll::tnda 
e da on:,t·ta, é uma r•}lação de tJ·o ca. Nà(l póde 
estar n~"" mãos ,te legist.,d.,~r algum t:l.:ur o 
val•Jr dos ()1~i·~cto,;. [-\wecP-me. p:Jrtan tü, uma . - . . . . . . 

1 Sl0 
são justamente aquel!es que 
( Jpoiados.) 

.. lf o 
rcts para o::; escr:wos m~~nores de 2 ann~)s, 
quando é eet·to que os de 20 a :30 são aquelles 
~1uc V;tlem mai~ . 

. · · - n nhr<l de :'lutado o r 
S. Paulo, no seu voto em sep!l rach1, frisou bem 
este pont:J. 

O Sn. VALLADAUES:- Sim., snnhor. E' uma 
opinião mqito autorizada a do nobre deputado 
por S. P:tulo, o Sr. Antonio Pr:1do. qlle é um 
lMTrat!or adianta? o, cujo par·~ce r, pet· isso mesmo, 
deve sé'!.' tomado em con-:;ideraçãn. 

Espet·o vez· a tabella alter:~da no sentido, 
q1;e indico, que tambern foi aceito por aquelle 
illustr:do deputado. · assim como de~ejo a sup

, pressão .da taxação tlo vator. ou ao r~enos que, 
s , 

tema do projecto, qu~ ao meno~ seja diminuída 
a porcentagem, ou que se aceit•! ::t i1léa do 
nobre deputado por S . P;iu}o, qu" a quer ma~ 
baixa no pl'incipio, para ir subínlo nô correr 
dos annos ate o roaximo do projeclo, que é G 0/o· 

O Sn.., S.\RAIYA {p1·esidente do con~e,lho) :
A disposição do projecto é favoravel á lavoura 
e aos cofres pu b!icos. Nã.<> ha proj~eto . possi
vel sem a. fixação do valor, porque com o sys
tema actual o Theaouro o os propriotv•rios têm 
perdido. : :::: 
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. 0 Sr:.. VALLADARES :-?e;l ; mas p~rece-me 
CJ ue ? v_alor- fixado pot• le~ contt·aria o principio 
d~ d1re1to 0. par·P.ce-me ~tnda que não foi feliz 
o 11lnstr::vlo <JUtot· do prOJ"c.:to, quando con~ignou 
o v:1l(lr de 1:000$000 para os escravos menores 

valt.•m mais. 

0 Sn. VALLADARES: . ,.- que os de :20 a 30 
até 4.0 estão em condiçõe~ d.e presbr melhor 
serviço. 

O Sr.. ~,\RAIVA (pi·esidcil te d o conselho) :....:. 
A minha .esper·iencia tem demonstra lo o con
tr;:: rio, •JUer·o antes um d•! 14 a ZO annos. do 
que um de 20 a :)0. · 

· V ,1,1.1 . n • • E~ : -A m nos na lavoura 
q un ennheç·l, ató aos :?0 anuo~, pouco sen·iço 
pr!'staru; comectatu a p1·estal-rJs J•• 20 em diante 
E islo não rnr. ));•rece susceptiv ·l de contestação 
sel'Ia. 1 c atJnos, ~c•mre0 ra. 0 er:t, , 
gam-s') a serviços tie so•nenos impot·tancia ; ó 
dos :.W aos· :19 c da.hi em diante que começ:tm n. 

O Sn. SARAIVA (pcside il tC do crmselho):
Até aos 20 prestam serviços muito impot·
t:mtes. 

( U a o·utros a1wl·te .~. ) 

O SR. VALL,\DAIU~s : - Até ess:\ idAde estão 
adquirindo aptidões,que depoi~ vão des~nvclver, 
pon lo as em pratica: diz bt~m o illust•·e depu
tado por S. Paulo. Parece-me, portanto, que o. 
quan 1:~ - constgna a · 
annos, deYi~'t. set· 
a :30. 

- . 
Camarn.. (Nao (~poiodos.) 

VozEs : - Tem fallaclo muito bem. 

O Sn. VALT,ADARJ~~ :-Acho-me me.::mo fati
gado. _Tinha a~n la considerações a fazer, mas 

' tA , anoo direi : 
Quanto mais reflic.to sobt·e e;;ta materia, 

quanto mais a estudo, mais me persuado do 
quanto igno•·o n mais m(~ l!onveoço da-; su:,s 
grandes difficuldade~; e estim:u·ia possuir na 
Camara ;r autoridade neces:;ari:l para solic:tar 
e conseguir dos meus collegas toda a· rdlexão, 
todo o estudo c mcditaç.<ro sobre esta grande 
reforma. cujas. con.:;e•tuencias poderão tr·a.zer 
ou a felícid~Lde da patria, ou a sua. ruína. 
(Jlpoiwl o.~ ; ~uito bem. O o1·adm· d felici-

O S-r. Go1ues ele Cas-t1.·o (pl'o
funrto silencio) pede ú Ql.mara que não o con
sidere temerario por occupar a tribuna depois 
do illusLre representanto da provincia do Minns. 
Não sabia quem devia p1•ecedel-o. e aceitou o 
logar que lhe fora distribuido. Solicita a at
tenção do Sr. pr·esidentl3 do c"nsr>lho para ·con
sideraçõr!s humildi!s que preten le apresentar, 
as qu:!l.r!s o .g-overno não eleve receber mal, pois 
são nntes meras advertencius do que pretenções 
de csclarec(!-r um assumpto que está. . ha mu~to-

tempo na téla da discussão, na imprens::t e no 
parlamento. e sobre qtie o nobre presid .~ot0 do 
conselho tem lat·gos c conseirmciosos estudos. 

Antes~ porr·m, de aventul"ar essas conside
raçõP-s, felicita o _v~net·ando Sr. pre~idente do 

- . · · C"pcwnal qne 
S. Ex . occ_upa na polit~ ca do paiz. : Quando as 
dissençõ:.•s de seu 1·arthlo, os e1·ros de seus 
co-rdigionC~.rios parece•u condernnar ao oc~ '1so 
a fortuna h et·a, o no l' 'l con -t; 1e1ro ar:nva 
d· ~ix:t os labor<'S da agricultura, a qu•1 votou os 
annos e o ialento. afront3, os mar·es, e vem 
trazer a paz e a harmonit aos j:i d··smanteltdos 
arra.i.ae;; do p:wtiuo liber-al. ( Jl ui to úem.) 

Respeita. muito n religião dos mortos; não 
esta nas suas in tençõc~ vir atit·arc lo.béos ao ca
d'l.VOI' do 6 d·• .lun l ~o (riso), qun. , tf!ndo a con
fiança mais illimiti\da r1ue a corô t_ até hoje dis
peir_sou u. um min.i:-:tcrio, cont·•ndo ?Olll o apo~o 

< •• , • , ·ua~, 

que lhe não recusou s•1as vaias, não c.onse
gniu 1·ealizar a r ·~ furm: t projectada . 

·~ h falte u ·~ E' c ue o 
illustr-~ pre ;idente do conselho do ô dl} Ju11ho 
quiz av;m~~:il' muito em uma qut~ ~tão ern que 
nunca é por tlem-ais tardo o pa,;;so do le:;i•dador 
,"fiOua Os) : por 1~ o per, nu, as ._ 
pal'tid(•, representado n 'q t101le recinto, um 
g-rnpo de amigo.:.;, r espeitaveis pelo t;dento e 
pelo caracter. (Jluittl$ ai)liiaclo., .) 

"\got·;~ o Sr. cons··lheiro S:'l.raivn., ttne uma. 
voz eloqt11~11te, cujaausmc.ia o oradot·la.mcota, 
s~grou com o titulo de cidadão (m,11it . bem), 
vem operar esta refor•im. 

Não e ir.tuito do ora. l<:>t' l~var a de_;;uniãl) ás 
fileit·.ts de set~s adv·!I'S ;~·ios, que. e_stá habi-

' ' . . 
prosidcnte do conselho, pela pa:r. e barmonb 
que rdnam, ao menos apparentemente, na 

·· i : 1" •ral da Cama.1·a . 
l\Ias, !':i o projecto de S. Ex. é ro ·.tis ~dian

ta to do que o projecto que su!fragou o minis
Leria ô de Junhu, consinta-se-lhe q'.tC inqui~a 
como podem apoiar :~quelles que n-:!gavam o 
voto a esse ruinisterio ·~ (f ntcl·rttpçües .) 

O orador_ ped ~ a toler:mcia de seus _ collega.s 
para _ _ 
e etpal'l -.:s) ; não terá a fortuna d•! occu par-lhes 
a attenção por 'tanto tempo quanto o OI" .dor que 
o p1·eceden, o q•tal~ por uma. previsão que 
agradece, dei~ou-lh-1 curto prazo para fa.llar: 
pol" isto pede que o não interrompam. 

Si, porém, continua o orador, o nobre presi
dente do consP.lho está mais atrazado do que 
s11u antec~~sor, COIIIO se e~plica que os pal:ldi
nos do ministerio decaído, que algumas. vezes o 

~ ttd~ram com ardor e até com inl rudencia, 
sustentam o gabinete actual t 

Haverá a.hi f1·aquc:r.a de logica, e nesta qut?s
tão nãr.t póae _havc.r logica : o legislador tem de 
attender .. a. uma nece~sidade tão grave que 
toda a prudencia. humana tal vez não seja. suffi.
ciente p~tra resolv_er satisfactoriameute o pro
blema. 

Felicita, pois, o nobre presidente do · conse
lho. Está a paz restabel-·eida., o a~tro lieeral9 · 

·que pai"ecia -já encamin~r-:se para o oc~~so, 
resurge nov&mente. S. Ex. vetU tranqUlhzar 
a lavoura~ a pobre :eng~itada. que s~ dizi~~sa.cri-
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ticada á vaidade do seu antecessor; vei11 susta.r 1 quista ·a que o orador e seus amigos devem 
o temeroso d<?crescim..;nto Jo cambio, quele,'a\•a :o acharem-se alli. 
o desanirno a todo o .commerc~o. ; :eiu 1·estitL:ir I O Srr. S.uÜ.IY A_ ( pí·c .. :d·dente do_ con_.\_:cllto J: 
ao T~1esouro o deseJado cq,nhbrlO_ da rece1ta -Si V. Ex. me_ :1judar com os Feus aruin-os, 
publ!c~ c_om a desp-?za ; . em:fi.n::., Yem tra:er~. a seguramente o conseguirei. 

0 

~ • • · · O Sn. GoMES DE CASTRO julga dever pre-
venir o nobre preside!.!te do comelho de que 
f1lla só no y~o_prio nome. Sold:tdo muito in-

projecto, como j:i. foi l'ei ta pelo orador 'l ue o 
pt·ecedcu. mas . par:1. perguntn:r a S. Ex., que 
t·•m ,enorme;; res;:on~abiiidades port1nc é go
vern··· e porque c chd·.: dn um p:tl'ti to e o che~·e 
maí.s in·~ontostado e respeitado. si não lhe 
p:l:';' Ce que ha neste Imperio um gcnio per
veno, dotado de athuir~vel agudez:l, que 
au.h poi·sáutnndo q nando a;; no~sas cireum
stancias são mais tJ·i;tes e nfllictivas-e :1ccm-

t 

.\. prim':'ira \'CZ q L< e se consig·nou lia falia 
d·.l thr,,no a re,·omtnendação para resoh·er-se a 
qne;.:tã l 'lo estado. servil e~ta\·a a nação a braços 
com umu na .7I::.a.n es a, remcnc :1 e an et
~adol'a. A g:uel'r:t do Paragnay achaYil-se no 
:lllg'0: as forças do dict·Jdor ..:stctvam longe de ser 
,·encidas; e o desanimo já invadia as nossas 
fileir·as, não pot· falta de patriotismo, pot·q uc o 
patriotismo mio ar-n~fece quando a luta so pro
longa e os ert·os so accumulam, 

Yolvc:-am-sc anno'; ; o dcsequiliiJrio de no~sa 
t·enda com a despez::~. tomou pl'opor~·ões :lssu~ta
doras; nilO diz c uc no seu ::tnin:o, )Or.: ue ú n!t-
1 ura mente tunido ~~ tt·aco, mas em ammos 
vit·is <1e estadi;:tas cons'.nnmad•)s, já. app:1.
r ccra a iLl·~·a 1lc banca r•Jl't como nm phanwsn1a 
qne n: o h:H·itt e:õ;eonj nr0 cap:v. 
nossos prodt<ctos eram esmagados nn. con
curr·cncia 'l ue encontram nos merc~L,Jos de ;:ou 
cons:: mo: noss<ts :-enda,:; decresciaru; nos
rg·· ,:-eneJ•I) <; dP, ~xportaçilo vr·ndi::un-~e PJl" jll'C
ço mínimo. reluzi lo um delles :t um terço do 
valor: nossa indu,;;tria agric:Jla achaYa-se :O:O:l 
a amrc>aça des;::~, espada que pó ·le decep:ll·-lh•' cs 
ln·aços e r-·H.luzil-a sübit;wtonl'-.' à. miseria; !1,_:-
centuava-se a dh·is:'io dos partidos políticos, 
nüs qnaes ,já se tinha. lançado a di:'C'Jrdia; fin:-~1-
mentc, eram lão diffi.::ei!'; as circumst:mci·ts que 
a nnião d ,, todos os bt·azileíro ~ não ~e ria bas
t:-.nt~ para encaminhar a patt·ia aos seus desti
no'. l-'ois bew, foi nesta situação, foi n~st.a tnla 
já bastante s"Jmbria, que o governo veiu de 
novo a ccendet· o facho qne p ~1recia a.mol'tecid•) . . -

(JJ 

dv~ ), ttlla sempre ern seu nome somente. 
O Su. LAcEt:DA \VEnNECK E oumos:- Póde 

fallar em norne de todos. 

.O Sn..Go:.\IES DE CASTRO, respondendo ao nobre 
deputad•r pCt· .Minas, de q1:em o .'lpartaram :ls 
precedente:s intern1pções, diz que S. Ex. foi 
ex.ag,'radamente s•w:·ro com o 0.X.·pt·esidente do 
cons::lho do ,) de .Tnnho, ao considerar as rela-

'1 re I'Y' vern c 
Aventurou o nob1•e deputado que ess0 ex

pre~idente do conselho CI'a port:tdor de ordens 
dll. cOl'óa; que exorbitava do;:; seus direitos ; em 
summa, v1n UJ. t•azc1· a re ra n( a uma ,·ontac e 
inatacav·~l, cousa em (1ue niio er•t dado tocar. 
Em contr~st~ com isto, e r:•n; relação ao g_abi-

disse : este nãr;, este fGi pa.t·a l:i com um pro
jecto seu ... 

0 .Srt. V.~LLADAni~S:-Efoi. 
O SR. Go;\rEs DE CAsRn ••• este rem pe

dit· ao parl::'1.111eilto seu concurso . 
O ot·udor deseja que se faça justiça a. todos. 

Quaes são as di!i'erenças, pergunta, qua o no
bre deputado por 'Minas póde descobrir entre o 
pr~;ccto do 6 d(\ .Junho e o projecto do 6 

e l :llO . t•rque <:ommcttcr a lUJUStlç·a ~ 
dizer ._1ue :1.qnelle presidente do consc·lho 
or?- apenas un~ éco da c~r:ôa. e que o actu:>.l Lem 

' en·os é a republica. 

O Sn • . JosÉ 11ARIAN~o:- Não são lloucos os 
erros. 

O Sr.. Go:\IES DE 0.\.sTito suppunhn que o 
nobre .!eputtlOO por. Pernambuco o int~n·ompia 
para dizer que não são poucos os republica
nos. (Riso.) 

O nobl"c pr0sidenté do ~~onsülbo, continúa o 
orador-com a~ aptidõas que tem e com a tledi
ca<;-ão de sen~ 1\erv!ços, honra a mrJn~rchia 

~ n • 
o .. • 

parlarMnto é cb.amarlo a resolver o problema. O Sn.. V.tLLADARES dA 11m aparto. 

O Sn . C.\~DIDO DE Or.rvEIIu:- A ~eforma. es- O Sn. Go:.\IES DE C.•.STRO diz que S. Ex. não 
tava feita pela ·op~nião. resistiu tal. O ot·adoi' é o homem menos m:1.li· 

O Srr. GO)IES DE CMnno pede qu~ 0 não cioso deste munào (í'iso.) Mas, vai descon
Í!lt'} rromparn na. primeira vez que tem a honra fiando de t{ue ao nobre presidente do conselho 
d;; d i rigit·-se ao nobt·e presidentf) do conselho. estão ainda rescr\·ados dia;; amar-gos. S. Ex. 
por<-1 ue. si o orador nu o se acha .· na alt.urá tem andado com a cn beça. mui to levantada (1·iso) 
dos t ll~ntos do illustre estadista, anima-o 0 .~ o nobre J;rC!sídente do conselho sabe que não 
mesmo i?atríotism"', e até desejava q ue s. Ex. ó bom ostentar tanta hombridDde. 
pudr:ss~ t:íngir a fronte veneranda • com mais \ o Sru Josi MAllÍA::s~o:- Ha qaem nãc> gosto 
uma. corôa, alé1n dn.quella qae exprime a con- di·sso. _ 
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O SR. Go)tE::; DE CASTRO ob~erva. que o do- • Nossas circumstancias são diversa~ das 
putado que l~e d:i o aparte tem_ l!astante frail~ de todos os povos que tiv-eram de lutar com 
~u_ez_:: para tómar a responsablltdade de suaf5 essa vergonhosa herança do passado. Na Eu
optmoe:;. _ ropa~ n~ssas nações d0 philantr-opos, que 

O Srr~ -JosÉ MAnrANXO :-Estou traduzindo 0 c1uer~m ~tbertar os nossos csc:·avcs, e entre· 
- I -. seu pensamen o. 

· -:o SR. GO)IES DE CAsTno ain·!a observa que 
elle orador é quem pó le tt·a~luzir seu 1?ensa

mens livres, f:eus concida:lãos os ..,.ovet·nos . h ,1 . , o 
tm am ue -~cabur com uma instituição que 
estava localts~da a ce.!ltr~nas de leguas do 

men o. 
O Sr. presidente do conselho sabe qi.i0 a 

D0SS!\ situação e difficil. 
S. Ex.; continúa o orador, acena confirman

do esta proposição ; ora, si as nossas condições 
são diifieeis,é de bom conselho não !1-gg-raval-as. 

Si o nobre president.:: do conselho não qui
zesse dar ~cu consentimento ã reforma~ que 
é fatal, que h a de ser feita, não cs brb nn.quelle 
logn.r ; o orador faz plena justiça a S. Ex. 

pa1z, em co omas, muttas as quaes nao con
tavam rcpresentantL:s no parlamento ela me
tt·opole: aqui a instituição ó domestic-a. 
lanç:m raizes profunda~, enlaç~a-se cornno~co 
em toclas as relações de nos:::a vida, surge 
como um phantasma pavoroso até no me
lhor de nossas alegTias. 

n. ARAIVA. Jíl·esu en e (o conse ·to · 
-Estou convencido 
póde ser adiada. 

ção·scrdl tem por s.i a religião. : De ontro bdo, 
ninguem póde dizer que é lrgi tima, porque 
os nobres deputados da bancada opposta aco
dem l'H'Otestan:io : como legitim:l.; o roubo nôde 
sor leg-itimo? • 

Não é adepto de nenhuma d'estas escolas. O 
orador não poJe pedir áreligião que professa 
a dofes:~. de tão nefandn. instituição "(mttitos 
opoictdos), porque ella a coud0moa pelos seus 

· -· . seu~ don-m·\s )elos seus •rin-
c!pios. ( .:1p'Jiados). 

Tr.mbem não cheg:t ao (•xt1·emo em que se 
nega a legitimidacl•~, e perguntarà aos nobre;;; 

epu ·a os c a an : · 
o principio por qll0 aferem s11a opíni:To pat·a 
condernn·•rem a legit imidade, acceitando en•;re
tanto a qualificação d•! legal para essa insti
tuição·~ ( .4partes ). 

E' •.tm paiz admiravel este>, diz o orado1·. 
N-3gam a lcgitimiJade em noriinao dh'irit 

nntural, mas, o a r1tti se verifica. o pro!oquio 
popular do li u0 os cxtt'<~mos toe·• m-<:c, cheg-nm 
a p1·efcr·ir a theoria r1ue t•:m glliado a JlOlitica 
do chanceller rle Bismal'l;;:.-o uü·oilo não ó= sinão 
a evolução da força ( liWito b~~m ). 

Quem aceita a l~galiclade do fn.cto püi·que 
rejeita a lcg·itimidadc <lell'3? (Apoiados·) 

Pouco impo1·t L ao ol·aclor saber í'Í ó lcgifma 
ou l<:·gal ; infelizmente tão hcdioncl<L instituiç?;o 
. · · nó Jer""Ll n ta 

ou recebemol-a? Não temos trabalhado por to
dos os meios a nosso alcance para clestruil-a ·~ 

A rhotodca de nossos estadistas tem pro
curado um aimile para designar essa insti~ 

· tuição. J:.i. houve quem a. comparasse a um pan
tano; mas o nobre presidente do conselho, não 
achando o símile agradavel á. sua rhctorica, 
chamo_u-lhe de tag~a q_ue e preciso entupir. 
Pantano oa lagôa, clcv~mos não entnpil-o, mas 
dl'ainal-o (Apoiados.) E' preciso ir esgotando-o, 
com a prudencia-o. o r,, dor . dirá. mesmo. -com 
a timid<~z, q,ue tão pet•igosa empreza ~requer. 

Qual f0i o procedimento daquelles governo.::, 
já em phrasu mais expressiv::~. do que po<.leria 
s~~ r a stta, diz o orador, referiu o nobre 

es, agt a :ti; p r oUlens 
pot um \Vilbe.rforce. por 
a un:1nimidade da opinião 
forma. 

Entt·c nôs, :::ororcnJe até a intoler:·tncia 
com q u:: se ouvem ·as opiniões discordantes dos 
hymnos qt:e se entOam ::~.os ministcrios abolicio
níst:l.s e ~~gitadoree. 
. o m·adot• ach::~. '!U:e são logicos. e. respeita 
~qne!le<s que, por te.t·c::n a coragerr:. do. encarar 

tenha. d; fi~ar privado de citofr·? utseus e!e
nientos de trabalho. por entenderem que o mal 

n. scro.varin. c a c:tus:l de não al1luit· :1ra o 
Bt·a~il a immi~·t·:l.ção Pstra.ng.~ira e de não ser 
nosso pt•o.t.;:-t·csso cconomico tão accele·ra.do 
quanto desej:unos, por tudo isso querem a abo-
lição immedinta. · 

l\lns :ll.1 uell· ·s qne, COffi(l os :tmigos do orador. 
mais Limidos ott mrmos illustrados o mais pre
"\-id,~ntos, que1·~~ qna a instituiç~o ~;eja Jnag.tjda 
q·1anto basto para. não se dcso1·ganizm· o tt•aba
lllo cp o nos alimenta, de modo que haj:L tempo 
para asubstitu' ~ão d.:>s trabalhadores, esses não 
pedem. l'Cnão um .canto ao sol, r<>~peito pa.t·a 
suas opin:õcs, que são sincet•a..:, e .não merecem 
que se lhes atirem insultos e doestos .como 
unic:t resposta. a ra(·iocinics, ~cj:1m embora 
im pt·ccetl<3ntes. Um povo nunca ela melhor idéa 
de sua civilisação, pondera o orador, do que 
mostrando-se toler.:mtc . 

O S1:1 . ..ZA.MA :-Não fomos nós que faltamos 
á tolerancia. •- · 

O SR. Go)Ill:S DE CASTRO pergun_ta que .li
beraes são esses que querem reduzit· este 
paiz immenso â unanimidade do pensamento ; 
que liber:1es sã~ esses que não ~abem qr:e onde 
não ha divergencias, ondG não ha lutas, onde 
h a ·discussão franca e larg-a.. não ha liberdade. 

:::- o nobre presidente do ·'conselho, prosegue 
o orador~ traz a. . sua . reforma, declarando que 
é uma:~questão )bei"ta, e é l~ma. ·questão aberta 
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, porque é umn. qt.:estão soci:1l e não p0litica. 
O or:1dor t•'m tido a honra:-de set·, sem que 
S. Ex. o sai!1a, seu muito humilde discipulo; 
le com :.widcz d(~ ncophyto a!; palavras tlo 
pontífice. Onde S. Ex. viu qu0stão s 1ci:tl que 
não fo~se pol1tica ~ l't.is uào são as questõ~s 
soci:~e,que sitemusqw~u.sp · · '.a 
entre nós utu dciu: confundimos a politica com 
os parLidus; <:iizemos-n:1o é q uesüio política., por 

'1 • .;;- • • • • 

pcruue inte1"es~~ a todo,;; os p:n·tidos. Í~is pot·oue 
' 'd • o ·nobrt\ !•l"EH ente do con,-elho. apezar da sua 

g"i'ilLd<~ illu.- t~at;ão e l nga pratica dos nego
cios publicas. vem dizct• que a c1uestão dt:l que 
se tr.da. l~ã) e lllll:t questão politica, e uma 
qur:st:1o social . 

O Sn. S,\R.\:YA (,,1·e.-:idcnlc do ccmselhoJ·_;.. 
V. E:s:. comrwehtnÍda a significa\·iio da· ~x.
pre•s<io- ·a.bel'l<L En explicarei depoi.::. 

' ~ - &..1-

selho n~io P•J le, pois, ai•fit· o seu p1·ojecto a. 
todos o-: ventos. ~I.C'eitar· todas as idé:1s, d -~ixar 

J,~ aia a a ara s•·tu ' tern· r u:tl · t: 
jà rnfr!l'Juecido cl:l. doutrina de Lodos. Ha ahi 
alguwa · · ou,..:~ lJile d· ~v n se1· substan<:ial. 

O Sr:.. An.I~TIDI'S St>J:\OL.\ :-I-Lt :1lguma couaa 
que di'\'C ~r·t•-fcc.had:l.-

0 Sit. r.o)IES nr: C .. \ :'Tno:-Si ha, pede licençn 
t.~ar:~. dil.et• r1r1e S. Ex. ftltou :i fmn,1ueza. •' 
que, :1[11'11!\S aherto o deu:tte, de\·ia-se conhecr·r 
esse l'eccsso sagrado, imp ·nctr:wei. 

O nob1·c prc-:identc do c·m~!!lho disse no Se
n:t:lo tl ue niio aumitte ti hertn.çi'io sem in de mni- · 
zaç:!o. O oratlor conco~dn com S. Ex., não-dev·e 
set· franeo-por al g-nuws J•nzões que tem ouvido 
<W' su.-tentadores do (rreitodos senho1·es. o nfio 
vem :i proposito n. discussão ~obt·e este ponto; 
seria uma discu<:são acadcmica.. Concorda com 
o nobre presidente rlo conseiho, porque os 
actuaes pl'opnotarlos e escravos não po· em ser 
punidos por nm facto 'llle a l~i penal não de-
clarou crime. · 

O Srt. AmsTmE;; SPINOLA:- A lei de 1831 
d 0.clarou-o criminoso. 

O SR. Go:-.rEs DE CAsTRo p·~de ao nobre depu
tado que· não lhe fa.llc da lei d e i831, emquanto 
ellf) Gradot· não tiver completado o seu l"acio-
ciniõ. -

Porque s.eriam punidos esses homens .com 
o e."bulbo da-quillo que declaravam propriedade 

su:t perante o governo, perante o publico, e 
isso somrnte porque não tiveram a pr.:visão 
dos q11e vender:tm seus escravos ·para depois 
proclamarem-se abulidonista-;? (Interrupções). 

O Sn. PRESIDE:>:TE: :-Attenção ! 

az. ~\qui não ha ningucm sobre quem estas 
p:tla,vr:JS possam cahir, diz o orado1·. 

devia ser t nxotado p::Í.ra. lora. 

O SR. Go:~rEs DE CASTRO pergunta porque 
i)fit<1o o intenompcm daquella fórma ·~ 

O SR •. )o:sÊ M.,~U?\:SO dá um apart-3. 

ü Sn. Go:\r.r:s· oir. CA<>TM P'1d') ao -. nobt·e de
put:.tdo q11e o n:io intet·,·omt:a des::;e modo. 

R epresentante de uma. proviucia que ven
deu militas e:,;c1·avos, ó pn.t·a o ,,rad:Jr que8tão de 

.~ · · ; r 1 -

te de uma pr•.~pag-anda, lfUe tem como rc •ulta
do deftaudar as outras 11ue não os ·ven~iel·~rn. 
(.Apoiados : 1ll uil.o bem). 

· pre ~1so couc, 1ar a. t erc ar e com a. . onra, 
1; preciso concíli ,r o respeit~) da liberdi~de com 
o respeito d<t pt•opried:t<le~ sej:t elb qual fôr . 
. ~' - ~ . 
acre li ta e, acc1·escen ta o o1·adot·. 

Ouvia um dia uma illu..::tt·e voz dizer da . .;; 
bancadas oppost;:s : <( Eu f<tjo hotrorisado di
ante da. itléa de legar meu nome à hi,-toria 
'\i nculatlo á cous••rvação dtlsta instituição. )) 

O meJo ó infnndado. O hi,;:toria.dor. diz o 
orador, ha.de s r um h limem mais calmo do q uc 
llUS ( O_IlOÍII.'fOS), had ·~ S" l" mais justO do quO VÓS 

sois, portlue o seu inter o:ss ~ é transmittír ao 
rua1s t•cmoto uturo a ver a< fi (os ~tetos : e e 
ht•. de t·ecoohec.:r que aqu··lles homr· ns 'lue,vio
lentn.ndo. seu coraç<1:o, se oppu ~Jluun á pas.;;_a-
~ . 
muito mais, do que \ ' ÓS C[lH3 n adi:mta~>s c de
seju.es opct·n.l-a. ( .Apuiudos.) Vós soltac~ a 
rcdea no s en tirnen to, \"qs ottvis as acclAlllações 
nnh•1)rsae-; ; nós somos ob1·ig:~do:o; a gemer em 

-s :lendo, :i d;' r :i patria o sacrificio de n•·ssas 
:, mbiçõcs, etnlloi··~ vendo o capti veiro pt·ender 
n:•s suas griihctns UHm das ge1·açües de in
felizes , qu· ~ uiio teve outra culpa s•m:1:o nascet· 
neste >:ólo que dev'~ set· allumiado pelo sol da 
liberdade para todos ! (Apoiados e ~'J.)nrtes .) 

A historia o irá : « O pat·tido conservador, · 
t' ~'pt·e~entl\do na Camara .dos Srs. Deputados em 
1885, não poude aceitar. . . • O or!ldol' disse-o 
prwticlo r;onservador-;· pet·dõ~-:.::e-lbe: falla em 
seu nome, em uome somente do deputado mais 
humilde da legisla tura de 1885 (nao (lpoia-

as) .•.. 

O Sa. GASPAR Dnu!lmo:::-m:-Um dos mais di;;
tinctos. 

O SR. GoMEs DE CASTRO •• .. • não poude auxi
liar o venerando Sr. conselheiro Saraiva, o 
dador da eleição directa., e não poude, porquê 
tremeu diante da ima;;cm da p:ttria coberta. de 
andr;tjos e d~ miserins; não quiz ouvir os can
tico~ ·triuuiphae~ dos escravos perturbados pelos 
~e~ido~ :los sen?-ore>; reduzidos á indigell.cia e 
a m'is~rra. (;li utto bem.) 
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Ha interesses mais nobre~ que estão solici- '!si é possivel que haja r;linistt·o que cmitta. 
tando a attr~nção do Sr. pr·esrd,!nte do conselho. papel moeda sem neceasl!ade? 
Esta nação tomou emprest:.tdo a toJ~ o mundo~ \ Lembra que um illu tl'e ex.-m!nistr.) da 
q_ue Ci1nfiou na su?- honra. Ao orphao, ell~ for cot·ôa., já disse na C:.~m : Ll'a, com so:·presa do 
tua r-lhe o pt'cu_lJ~ e o con vertr.~11 em apollces ot·ad.or que, qu,~ixando-se da maneira. pouco 
ou_ _?m. empi·e .. tu~o. ~a1·a. o 

1 
~he~ou~·o. Ct·eou delicada p:>t·que fót·a d·mlittido pelo presidente 

• '· ·· • . '? . o conse; o, Sua r ag•~sta e e mssera :-
pobre, que _.rep:·r;sent'~n:t ;o~ sacr.?cto;,; _ma1s I« De tr!mpo,; a esta part~ dei ao~ presi .entes 
nobl'e'> e ma1s sertos. D1r1gm-se as n_a.çoe~ dtt iJo consr~lho intei:·a. liberdade na nomeação e 
Euro 1u e di.-;se-lhes: «em t•e;;tai-me dtnhetro · , · -~.- . · · . ~ ., · 
quero converte l-o em estrada.;;, romper :1s ilo- ··· . . . . . . ,, . . _ 
restas desel'las para aborrotat· os mercados do O r;r.tdor te.n ° .~en~u~ento do_r~.sp .llo . pro 
mundo com a 0 x:nber;mcia. dos pro lu·.:tos qne 0 fundo 1111e um ;t.m .• r;t , l~a monar1~h1a. -leve a. seu 
n lo n ·err·• ~ l:sob ;1·ano. ~bs ouvm drzer IJLie :Suil. 1\Iagestade 
11~ u so e c , . ), . d . d d . · ll . . . haVIa e1xa o o syst.ema e 1nterv11· na 0sco 1a 

Fnl aos pai"tlC?lare::; ~ chss~ : «Em vez de f~- e nomeação dos ministros. e :1. Ca.mara compre
cund·rr.les nma wdustr1a com os V?;;sos. cap1- h(~ nu(> o perigo desta de··lat·açilo. Su:1. l\hges
taes, em vez ,le derramardes o d1nheno em t 1de cert:-..va ou ert'ava então'? Rnt~·eQ'a a histo
empreza_:;,.- qtl~ vii:o Jl:'l.~egaz· os vo;;;s;,s rio!>, nos ria a solução do problema, e inquir·~ do nobre 
qua··o; nao ecoa. o nssvbto do v:1por; em vez dr3 PJ:.e-itlentc do con,elho si é cotlvcnient·! ,,ste 
rasrrarde monla11 U\. J 'l des a I · 
motiva civilisadora. empi·cstai-me vo,:;so~ ca- pensa que não. O tuini.~t·•rio e um corpo 
bedaes; quel'o pagar cxercitos. que ass~gurern a que deYc t0 r unirhtd·1 (lc pcn..:tmw nto, o pt·csi
psz no Rio da Pn-..t:1, qaeru defender a honra dent0 do conselho deve tet·. tanta c uant:1 fôr 

a. naçao, quet·o e 0111 et· a m egt·l t elo ·et·- prc..:isa, libedade de e;;colhet· seu-,; c,nu.p .... nhei
ritol'io q u '·ro salvar da fome,rt ue a devora, nma ros ; mas a Cot·ôa. deve exercer o dit·ei to de 
pat·:e (lo _Imper·io. !~ dop_ois de_ tudo isto, a inspecção .s11prem:L ~obre ess:~ cscolh:t . Do con-

• . , '•.. 11 •. " • • • - • • ••• -

ga~, de que o seu credito pez~clite, de empare- s~lho. pois sentn grnnch venemção pelas sua~ 
llur-se. emfim, ao d•!safol·tunado Porü: e ao vi 1·~udes e caractct·, 1nas pó.lc um pt·esidenr.e do 
triste Egypto. cons~lho desabuzado, e talve~ mio fosse dificil 

O c1uadro é talrez exagerado. . . apresenlar e:-;:emplo, escolher para compn.uh·!i· 
ros-não dr~putadu~ trabalhadoros, qne se ex-

• O ~R. S.n:AIVA (p>·e . .;idcnte do conselho) poem ao fog-o elos deba.t~s, _qc_re não é dos me-: 
Seguramente é· nos perigosos~ q11e l'evebm tdcas, que mo-;tram 

O S1~. Go:o.JEs DE C,\STRo .• .. masappella para desejos do coopnt·a.r para a. f ·licida !e dv pn.iz-
o te~temunho do nobre presidente do conselho. · po1·óm, comp·n·s:~o;. cujos nom !S r ··so !tn 11ela 

'!;"" • • :""'11 • • , • "' • • • .-

cadeit·a em que senta-se ag-ora o nobre 1'-' se
cret:u·io, soltar o g""~mido df'l a.nguslia, pedindo 
uo parbmento 2'5,000:000.~000 de pnpr•l para 
:.~occot·i.'et• ancos.- n.o 1ones ·n e aque a a ma 
uuc n:to pôclo occttltar a ver·dade e disso ~-« A 
1Íituaç:To do Thesouro é difficilima., o soccor-rido 
é o The-:om·o )) E um homem d:t illustraç:i:~l c 
expct·iencia elo nobre pre~id"nte do co11selho nüo 
vai atirar ao m1~r~ado 2:>,000:000SUUO do llloeda 
})apel no O!:' tarlo actual do cambio, senão urgi-
do peb ultima extremidade. . 

O SR. SAnAl\'A (r"·e:~irleute do conselh•J) :
Nó., disculircmos isto. O quo é cm·to e que um 
gt·audt) ministro proc,_•don do m"smo modo 
quan:Jo havh ~a.ldos. (i lpoia.rlos e ap(utes.) 

O SR. Go:-.IEs DE CASTRO estrn.nhn. que o 
Sr. llresidente do conselho se defenda com t~r 
outro ministro ernittido papel mo~d_a h::wendo 
s:tldos, e por isto pede-lhe liMnça para f>1-zer . - - ' 

I • o .J • . , 

pelo nobre pr·esidente d!t cn.m:1ra depois da 
liberdade ampla qne den:.ou ao orador que o 
precedou . (.'lp9iados .) 

O SR. BEzÉn.nA CA"f:ALCANTI :- Liberdade 
que e11 reclamarei tambem. 

O Sn.. GoMES DE CAsTao.não pre.:isa lavan.,; 
tar a memoria do ministro a. quem o nobre 
presiden~e do· con;;elho . allude ;_ é tal ::~. sua 
nlturn que ainda bqje baldam-se esforços para 
amesquinb.s.l-a. . Pei"gunta.rá., sim, a S . E~. 

- .. , . ' . 
todos os an!.('uloo~ do lmp,.rio. e enli'io ollet·ecei'
se-:i o Pspectaculo de umn. c:1be1~a peu-;ant" "om 
bra .os O inlcl!irrp n~ias f ur~ O~Sá.ll1 con'urar O 

perigo, sem n in t et·vençiio sn perior. 

O Sn. VAt.LAD.\HES tlà um aparte. 

o ~R. Gom~s DI·: C.\S'L'U0:-0 nou:·c rloplltn.do 
P'-'r Z\finas temb;·a 11m acto do dominio conser
vador. 

O St:. ZA:o.L\. : - A pht':l.s·· rt.Jsto rio li1 ini::;
tct io \'Cio d ~ !ú.. 

O Sn. GoMES nr~ CAsTno tinha o pr1)po
sito de não rnta.liat·; mas, desde qtte lho lem
bram factos do dominio con~Pt•,•ador. t·c~corda 
qtw n:1o h a ml_lito um pr·e~idente :.lo con.,clho, 
pt'ostra:lo no l " ltO por .u~!l. mole~tm q_uo t~ou~e 
em anciedade o csptr1to . pubhco, lllurhu a 
virrilancia da familia e dos amigos e foi pres
su~o;;o segurar ~om a mão &.in.:fa tremula o 

' célere o espaço llUe v~i. do ~enado a Ca.m<:_ra 
para salvar- o sett rmmstel'lO de uma moçao, 
que estal'a a ser votada . E' pat·a evitar estQ 
espectaculo que o orador desejav:i que a corôa 
voltasse s.o antigo systema, que era o vet'da-
deiro. ·· 

o SR. ZAN:A : - Mas é . bom que ella não 
v~lte para não se espalharenl as. ball elas do 
lapis fatídico e outras. . 

I O Sn. Gol\IES'»» CAnRo diz que o nobre de-
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p:1tado CfUG é tão feliz 110> _apartes, rê que não l.aclia.ntado não CJnseguirá mais tranquillisar a 
o foi n ·este. jla.voura.. · 

o S:"t. Z..tliA:-E' possível. - 1 O Sr. pr_esid~nte d'3 conselho devi?- conside-. . I rar esta ciuestao sob dous pontos de v1sta :como 
OSa. Go~IES DE CAsTRO d1z que procura. le- uma r1uestão de propriela.de e como uma questão 

vant:\r o debate. de tr;<balho. Como uma w:stãode ro ri .la r> 

O Sn. ZA:II.\.:-V. Ex. é o gigante e eu ~on 
o pyg·men. V. Ex. le\·auta. a Camara e eu 
abato-a; mas quem nos nade julgar não sou eu 
nem . •x. 

O Sn. Go~rEs DE CAs<Ro pet·guuta si o no
bre deput:tdo pensa quo o orador recus:t algum 
jui:~o. 

On) ndo o orador clissc- ~levat·-não o fez no 
s::-I:tido que a malicia. do uoln·e deputado lhe 
a.ttribuo~· 

(l SR. ZA.~I.\.:-~Ia.li ~·i~'t, nãol a maliciaaqu.i é 
a de V. E~., V. Ex. é o iunoceute Isa:lc! 

p::n·L•n1enta.r; o nobre dopttt :do ha d•3 encoa
tt·al-:t nos annaes repetidas vezes. Aiém disto 
o orador esm-:>r~-se semp:.-c CJtll r r1speita.r os col-
cgas, po:•qtH msto esta o sen mteresse e o a 

Camam. Dizi:1. qno procut·ava olevar o debato, 
não pot·qu e coniie em si. mas porque o debate j 
se eleva quando :·1s materirs .-:obre as quae;; GHe 
YeJ·sa .::;lo m:ltet·ias qu e niio são pessoacs, não 
são p1rtirlarias. não irdta.m. 

O :::n. . ZA>L\. : - :\Ias V. Ex. tl'OUX-0 n. qtu'srão 
do:; indi\•id uos. ·~ 

O S\~. B r: ;~r-:rm.\ C.\ \ '.\LCA:-;"TI :- Nlio declinou 

S. Ex. ha de concordar em que não ha." mais 
ningLF'm que restabel~ç:t e coustitua a propric- · 
dad:J. E sejamo;; justo~, di~: o or~dor, com os 

u :s • s · 0 s-
tàdo a indemnisa~ão do ca.pital pel"mtltado por 
uma propriedade admi.ttid 1 como legal ; elles 
urro men:Lüram ;cO Esta~lo algmnas c~nlenas de 
mil reis nuis ou menos. Não. o qu:: elles-não 
querem ó o sligma d0 detentot·(~S criminosos 
(apoi,l(ios) ; querem ver san .... cionado pela lei o 
que julgam seu''direito. (J!uito bem.) 

Essa. garantia, cssl. segur:mça. o nobt·e pt·e
~idente do cons~lho q~e póde tndo, nrro p~de 

O Sn. . 
tam. 

o Sn. Go~r E<; DE c.~S'f::n consig-na ú :l.})arto 
q ;;e ac:,1xt d~~ receber e ~\ppella · do nol.n·e d :~
pntado iJl10 o d,t p:u·a o pt•oprio nobre depn Lado, 
em plena isen\~lio de Bs~it·ito. 

O nol.lro prcsident:~ do consclh:), insiste .o 
orado~·. niio restituil'á. :1. lranqnillidade <i. ls.
vonra . Ella sabe que eaV: r·~gimen Yai cxpit·ar, 
mais di~\. !11cno ' dia, pot'(íu-, cornpt·.<~hendo qu0, . ~"' \;,- . 

~ ~ 

preci:::o ~lcn.bar com o Lwol'ttisrno. hto ,·.que é o nobre prC'sid'!nt·~ do cons: ·lho n r!' int1. ~pi,· a 
po.tt·iotico e n ·,cional. O qne eu sod!t•oi é que .mct l •1[! 1a, o aholic.ioaisrno não desca.uç;"l.rá. 
de lú n~o fa a.m a. mosnn cou~a c u~•ndc, :subirem (:t a1·tes ·) 

<.:::: ·.As:mn como o v1a.1or q ll<.! se at't'H:ca pe os o .... R. /';oHF.S DE C.IS'fi:O r~'SP') lldc a CS I:i l desertos rla .\t•abi:t on~:madtl pcb mirn _~·cm do 
:1.parto pe Jinlo ao nob t·o deputado quo ncs,;;e ~~usis não Ci lJh· :! II C d·~sscd · ut~\r-sc.o 110]) 1·,~ prc
cnso tliga. S . Ex:. o •1uc o o t•:tcl<H' csti <hwndo sid o:mic llO con ~dlw . 0 1111(1 1 mto n:lo sahh· d~~ 
:LZOr :t. • J;o: . ~. l . l 'll ' ·nr " la 

·-() • • 1 t d l l' h' q !'(:l':ll'l<l!lO, 11:10 llO' c~ra r'lliH !lll 1~ .. .. -. pt. ll(). u o. nout·e c.~ nu a o pe t ) ' · ta., p1·o- . ( . l 1 1 ' • b \'iJUI':l. f l•l<i l f.H ' IS • 

sc.:·u ·.~ iJ or ... L .. ot:: q.ue . e~·a ~nlto on~ c~Lo. 11_ovo Esra. n\ hrl'l ··la,·s 1 t:'to m:tllra !. ,;ela. ("iJr.iudos): 
s~ . .,le: . a.pn.a.n.w :;c<tu oe(\.~odol.1. pts t.l.ltdtco. t . 1 .. ll . lot~ tt111 •. n"o pot'< llO s r• , ,,., T t - • · • 1 · f . . . 0s r·omr.~ce t H 1 ·~ t t . o, •• 1 . . . "' 
c ~-. •)_:; .s~l')C tiL 'l luc :\ ~et~\t·a1 ncn no

1 
ap1.;;

1 
<ltJ •llCO ut·ivad:l cl:\ pro~pri·~ -l:l cla, Bois Hão ::;•~t·:i ~lla quo 

10 1 ktl;~ pm·. ose L< e : .encar, 1 ,-. snu• osa. tne- • . 1 do . tf··"r ( -,; , .. , ~o 0 St· 
1 

residl'nlo do ' 0 J l ' • • • 1 b n1:J.lS ) (\ SO ,~;;: U .~ ,l • I , 
mor1a. ' orar m· c ' ~ 1xn. a ,·unsc1enc1a .-.o no r·~ . l l . ,. . ,..,11 0 elo . , " 0 or ·"l 11• [)O. d ,, ' llt 

, • I ~ 1 r ' l · l 'd • 1 CO USe l'), (1 U " 111,_ l !' {j ,,_ "'' I ' , < •. • 
. p~ r sLen.: CO CO~S .. llO <(U~ u.CC! ~ St tOUl la- rr :trar O f• ttiJl'O por qne Ó Ja vt·adot•) : eslt'O!llC ~ C 

vulo ou nao :· X: •' t· c:lCJO ch lapts 1:1.lHhco. ~:~. · - ·r · t e ·lecr 111 ·•q.ttolles qttG . · , s tm, porll ue so nao J" r n · .~ . 
O SR .. Jo ~ J: l\L•.ni.ti.'\:-;"•1: -Com l grande 1 fechalll os olhos da razão para escut ~ r os can-
O Sn .. Go:~ms DE CAs Ttto res ponde que. si ticos do enthusiasmo. (Apoiados). 

com 1 g" t·Md0 Otl com l P '~queno, não S:l.b ê!. P·~r- Que Üleio ' tem o nob:-e presidênte do consc-
doem-lh •! . n bt•<' . ~ . . · · ,.- ··-
t :t es ab usos s:í.o os qu~ melhor tt•;tbalha m p ela t'<l-llC:tdo;; á lavoura~ 
g,:J·a nt.i n. G pel·tn aaencia d·~ nossas ins tituições; 0 S z F ' sendo instnnuentos 
c, porq u·~ o orado~ sabe rle quanta. lealdade é n.. •A:IU. :- IC::un 
cnpaz o n obr. presid~1üe do conselho, pediu-lhe conscientes do tt·abalho. 
lice n t;a para c:=> ta digressão. Ag ora voltad ao O Sn. Go:~rEs DE CAsmo pede licença ao 
assump~o. deputado que lhe dà o apart') par_a nã_o acompa-

0 nobr.e prc;;ide n tc do conselho disse que ern. nhal-o nes:se modo de ver . A lustorw. de todas 
n_;cees~r1o resnh·~ r. est:t quc-.tão por fluas ra- as emancipações protesta contra a opinião de 
zoes : pam tra.nqm.lbsar a hvonra e nara pl'e- S. Es: . (;1pa ;·tes.) 
~arar a ~ubstituição dos bt·aços . O oràdor pode Si o ot·ad.or puder inter\'ir no dcba.te quando 
licença a S. Ex. p nt·a observar quo o proje~to se discutir o pro,jecto, art igo por :u·tig?• pediL·:i 
do govel'no ou outro pro,jecto mais ou menos reverentemente licença ao nobre pres1dente do 
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ctmsc~ho para dizer que S. Ex.. eonhou no to
cante a a.:tgum:ls disposições ae.>se projecto. 

~o sn~ SAr.A.lVA ( ptesidente ilo co;i~~e!h0\ : -
Es.tim:trei muito ser despertado. ' 

O SR. Go~rEs DE 'C.\.ST!W di~o que não será. o 
orador quêm despeL·tar:i S. E~.;: o noo.t'<3 presi-. . 

. .. ~ :s 
vozes. Estú 3.[icna~ culllprindo um tL·is~c dev::!l;, 
que mais amarg~ se ~orn<1. por ser desa.:;rad:tvel 

O SR. SARAlV.r\ (presidente do con:;elho) :
Estou ouv.in~o a V. E:c com muito prazer. 

O SR. .Go~ms DE CASTRO p~rgunta : como 
fa.rá a lavoura ~ substituição dos braços que 
tem~ Será .o nobre presidente do conselt1o 
daquelles que pensam que porque existem 
escravos no paiz não ha. colonisação ·~ 

Este problema é complexo.- (.Aí)Oiados.) O 
p1•imeiro elemento' para a sua· s9lu~·ão não 

ep&n e os omens. pos1çao geograp zca o 
paiz, as raças que preponderam nos logar~s 
donde nós vem o maior numero de immi-

O Sn.. ZA~!A: -Ahi.está o ex: em pio dos estados 
do sul ~a União 'Ameri~ana : as r c• giõcs são 

O Sn. SoARES:.:_Ditrerença enoL·me. 
O Sn. ANDRADE FIGUErRA d~t um apm·te . 
O Sn.. Go~n~s DE C.-\:STRO diz qne, si o r.oqre 

cleputnüo pela B-lllia. désse ::pattes .quando o 
orador c:wcluisse o S'eu l'aciocinio. m::it.o o 
bomaria c concorreria ·para csclarecim;\nto elo 
debate ; mas, apal't s ::ados n.nqucllas concli
çües concorrem :!penas p:tra nlongar .1 dis-

O Sn..· ZA:~u:·-Desde que os meus :tpartes 
desag-radam !t. V. Ex .. , deixarei de dal-os. · 

r~. o:~ms DE ASTRO rcpe e que um os 
elementos de solução do probl··ma d:1. irnmíg-ra
çfi.o não de pende dos •homens ; é uma questão 
d0 geog-r·aphi:1.: de.posição, de lattitu·)e ào p:i iz. 
(:ipoiaclos). · · 

Os a1)oiados que ouve· animam o org.dol' a 
sappor que não est::i cnund:mdo um erro. 

Q:1aes são os pai:ws 1h1. Eu1·opf1. ilonde afflue 
m~~ior. numero de inunigrante.s '!- Os qo norte~ e 
certo. não ha antag-onismo mais prouunciado do 
que o. que e:I.!ste entre nosso clima e o d!lq uel. 
les paizes. . 

A I em desta. hs. outras cansas ·quo, pelo 
_menos, com igual energi:~. actuam -part'l. os . 
l'e~ultados negativos que 11os têm cabido -em 
m:\teriá d P. immigràção : a diversidadG de li n-
o- ·o-·- 1"\ 't 

:ncs:n:'ls crenças religio;;as. onde já estM·a é8-
tabelecida 'c prosper~ va uma. parentela I'Slcnsa: 
e:s:a~t~tmente o centraria do 11lle se deparará 
..:qu1 aquo.llas raças. · . 

E in 1·esposta a um aparte do S1· .. Lourenço 
de Albu-1 ue1·que, coqcorda o orado1'· em qüe do 
Sul uiL ,l:;ut'o;;a é licito es ·~ra·:." immio-r·a ão 
!Jlle :lO'> C9ll\'en 1a. Diga- he. porém. o· nol.>re 

·prestdenté do cons:.ilho, corn a le:tlth•de a que 
n:mca falta. ainda ·aos mais humiide::~, si acre-

.. " - .. .. 
"' o c. "' 

.o Nor~e, senão.Jepois' de transbord~u· do Sul por . 
falta absoluta de t<qrt·as? Si. assim ó, não assis-

. te ao Norte do lmperio o direitó de = pedir ~ts 
suas irmãs do Súl que não o sacrifiquem i 
urn projecto, generoso embora., mas · que para 
elle é a ruína e a morte? (.Apoiados) · 

Além do nosso climá, prosegue o orador, 
. além do .nosso clima que é e:I.ageradamente 
condemnado como insalubre, temos no paiz mo-. . . 

verdade ó ru:e dizem~n·o e crcem-n'o; a. ,.~erdarJo 
é que até hoje·a colonisação em nosso pa:z não 
têm.passado de 0nsaios cal'issimos . 

Nos Estados Un.idos h:wia larga escravidão, 
co:ntudo, isto não imp~diu que a cor·rente da im
mig:·ação p<~r.t aquel.le paiz S él estubcLcesse 13 

avolurúasse. :o\ rai:ão ó ~a.bida. Polc;·ia o o~·ado1· 
i nvocat· o l'.êstemnnho. pat'<' elle rintito s tm [.Jathco 
;_:ot• m~liS de um titu!o, tio Sr. 1° secretario. Não 

. . . '· ,.· ....,· ~ . 
4 .. Y ..,1 & •w • e J 

engenho ro?tico prestou o 1ilaior brilhantismo, 
S. Ex. descreveu :üli a: sorte dos e.;;cravos 
ornn.tl<.:( ados no sul da União· o nobre de utado 
dissc:-ch.-=~ gotl :t mise!'ia. a.o ponto do irrm ellas, 
como o maior do-: beneficios, s::Jli.cita.r írabalho 
dos proprios · ~'!-senhores, medi:mtr~ a alimen
tação o tratamento nas molestias . Ot'!l., diz 
o O.:.'!l.dor:, este at·gu:n,•nto pod:ia se•·-a.proV"citado 
por · aq uell:~. IJ tncuda, onde se affir~ou que 
a IibeJ·dade não é a cessação do traba.lho. 
0:-> libcrt"•dos d:.1. U ni:!o foram p:~.•·a. o trabalho. 
mas qu~'l. ndo se dou -o~to facto '1 Depois do 
l.!u·go.; ur.nos de penurio. e de depreda.ção, de
pojs que aquella massn., embrutecida pela ma.ior 
da~ iniquidades, tinha so prestado como in- · 
strumento mais serdl a.inda a.os la.vradot·es do 
sul. . 

Qnanto á segurança publicá; 6 governo da. 
· U nifi.o toiilou as · m:1is efflcazes 1)rovide ncias, 

s odios artidarios mal. C"'.tinctos 
O nobi'e tlP.putado pela Bahia. ob;;ervou qtte quando o tr!lbalbo foi jmposto por leis mais ·se

os Estados Unidos tinh(l.m immigt·aç.ão ig·ual vcras e fiscalizado por autoridaàes ma~s serias 
para o sul c norte. cl.ljos cljmas 1'5iiO diYet·sos ; que_a.s ~ossa;;.. . 
rnns o orado:- acred'ita que rs:sa diversidade_nfi.o : o ·uol.Jre · p:·esidénte <!o conselho, :pe•·gunta o 
ó Uio. 1;1'~\nd·~ quanto u. qu:J se __ nota enti"Ü ~1- o-:·ador, confia q uc rios!')_Os juizes .de p·•z pos-" 
gnn:.; r ontos do in t·,r:or· e âs p:u·tes: ma is sam m·:l.nda.l' p::l:-a as p·L'i'sões com tra.u~llho um 
ot·ient.acs uestc·p:l.iz. D 'm~is ha,·ia nos Esta- 'infpli:(a· qüem as suas cladi\'osns mãostiverem.· 
dos Unidos attr:x,·tivos .:;ue d nosso paiz não arrancado ao. ca~.tiveiro, pr_endendo-o, porém~ 
oíferccc. Lá. os immigrantes alie mães, irl:~.nde- á g-leba., para que naquellá. mente, . .naquelle 
z<'!s, escossczes o i_ngJezcs eneontra.-ç:am. ·um coração, naquella jntelligencia, · não ma~s ci
pa.i~ de identica ling'lla ou de lingua. aflim., das a.ctrise a ferida. antiga.'~ Ond~ ns· ~9Ionias as-ri:-· 
. "0 V. I.-. _ ... 

:: · . ·-.. 
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colas para. sel'orn converti.dtl.s ~m pouitencia
rias de;;~es homen.:s sahidos da cscra vi dão e do · 
trabalho 1 

U:~r Sa. D~ruT.\DO :-CrGar·-se-ão. · 

;::, 

apolices emittidas, ;.~ara o fllndo d•..: cmandp:v::t~ 
e ainda para o cu:->teio dessas colo aias ·~O noiH·.-~ 
presidente do coa:';elho esquece um facto, ·que 
para o orador ó in,âcio de pénuria. completa: nós 

. ·chegamos J:Í. ao extrA mo de pedir aos alimentos 
do fuuceionario publico uma quota ; •a.r;~ :l$ des
pezas do Estado. Quer o nobre prasicl·•nte do 
con;F·lho tomar o pulso á sit!1ação aftlictiva do. 
Brazil ~ _ V.eja em que moeda no.~ paga~ o Ira·. 

. :. . ~ '" 

:::ESSÃO E:II 29 DE ~lo\.!0 DE 183:) 

P;·esidcrzci(~ do Sr. F,·anh!ii~ Do"l"h 

SU.\I:IL\Hi0.--L3itltr.l c tltJJI!"i)l":ll;iio tl:l. acl:t tl:lS:.';são (JO ' 
honlcm. - Ext'!WL~:S1'c:. Par•:c.~rt!S .. litl•Jil~ri:ucnto. 

· Quc~t.:io uc oni~tu,. <!t:L que t•Jtttallt p<trLo O> SI'.' .. Zam:L, 

po~do uc l{ulhiir::s~ A·!~es.tlo .-\rd.njo, C~rupo~ SaJic;: )lac· 
powcill, Fclirio dos :5:wtos l! l 'rcoi4cut~. ú Sr. Za.ma 
rcqut!r urgouci:J. pan.t. dt:;wtir·s ~ o re•fncrimcnLo. E' 
'li•L;tJO • il tlr<JI'alk o l'Cl il'.' I'ÍiliOliL0.-0 Sr. Fcli~tO uo~ 
Santos i'Cilc tli~pt:us:t d:1 :" c•HU:!tts:<:i•J de i ll•.(!Wri to. E' 
appL'<l\'aiiO c nOil!t':l<lo o Sr. !.h:nu~ :.rio Bc7.0rra.-l) Sr. 
l'rl!Sicll!lllC faz diYlll'' ;'s liOIUC::~~Úc:;.-Ür<;cttCia C•JilCCclid:t 
ao :)r. C .t·ncit·o <la l~oc!ta.-0 :Sr. Cost" :pl!t'l:.ÍI':l l'cqncr 
ur;;l!ncí:L para o f'rimciro cli:L de sessão .-Orwz~s IJ;t DLL 
Disc11ssão olo proj~<: lu u. 1 A tl..: t;.;-;;j, Hi~cursos do:; 
Srs . Al:ncid:L Oth·cira o Dias Carneiro. 

- . 
~rs. : 
Custa 

., " ~· A. • • · - ! ... . •• • ' • , 

br·e o nos~o· esúvlo. Costa Pereira . Cruz, .Mar·es Goi:1. Heurtqu,.) 
F~.z \'ot,,s para que S. Ex. tenlu~ longa. vida. Ma:-yues, ScuUtel, Lacr,r. ~a \Yernec:k. Barros 

::.Ias, :;i ,; ·nobre :pt·esiden tl;l do r;o.ns<:'lh.o d'?l' Cobt'a, Andrade Figneit·a ~ J uvc~nc:i0 . Uves, 
U:!l passo em f1lso n'c:;ta ref\1t'!lla, niro lhG nL- Aristides S pimb, Aatonio Pint,-,, \li .: ~u.-~1 da 
le!':h> o::; louros ·iu0lhe er:..rs.m<1:•; 'l f1·ou. 1 e~ 0~ Castro, Coelho~ Ca.mpo;;, Cunh:~ L~'iU:i(l, >ives 
louJ'lJS ,i;; elcic_:ã.o ..;~;.·c::~::-. . '.~:1. li.bel"d~.1e ,!c ur11 de !u·;;).Uj•)._ Demctno, .OlympÍ•) do C:L;J.q;•)s, 
direi te. 1ou~ttic0 ; naci;.J. o :lt;Sol vcrà dG ter leva :(I Ai·rt:tjo Góes -Junior , Mor.:ii·a Hi'itnt'h'io, G:1s ::a!" 
~\ Je,;;obção e o !uto ::VJ s ·:io da familia 'bra::;i.- tle ~J:a :n!110 •!i, C<J•?1ho dr~ Rezcudc, Silva _\1u.fra. 
leit'3.. I Col't'·h tl-- :\ ,., \. •~ ~o e (~nlz Gou véa. · . 

.... n. ~ :--;Int.\DE 1' IGüF.Jt~ ,· .. :- _ .I.Ul o JCm·. 

O Sn.. Go~rr:s DE .C.,sT:~r.· : 1\his timido 
guc n}.;, diz o or3c';oi·, an ~on.cJuir, d ~ t·l;;in . lo · 
seu ::t~~ca~ :i· oppcs c.i.~ \; · : 1.lo ; '.~:~euLü ·a . nt%\~:_ 
::rew da. <:o:·I·e ;J tc a vel· ·, •~v!)r ·: ;;r.;}:sideu ~e d.i) 

~onsel:1o ~~:ulJa.r~ar·, qua( DOI'O ~~·gona.Lita, á. 
çon'JilÍ)'ta. do Vellocitll), .. faço v,oto,; por que 
:~ felicic.l.a cL(~ o ~-com pan h·:: ; e façQ :o to' - c 
D::J us ,.;abe si -ão ardentes. ~:~i são :-:inc •ros por
que 0sta aaç:'io sn levant<~ uui dia para eobril-íj 
de ílor·es. tendo S. Ex. "fi uma das mãos um 
labaro com :1. in:";ct·ipção' tiberdade e na ouu:a 
o labnro em rpte se insct·cvam est~s palavras 
f eliciçi."de, felidriadr~ pa,·a todos. · 
(ivft,íto ~~m, m.·uito bem. O o1·ador. J comjJI'i
mcntado.) . 

A ~iscussão fica. a(liada p·~la hora. 
O·SR. PR)l:slD-1!::\TE. dá. pat·a a:nanhã a s~

guinte ordem ao dia. : . 
.Urgencia de meia hor<t concedida ao St•. Car-

. neiro da Rocha. : · . 

Coutinuação <ia ia. discussão do pi'ojecto 
n. 1 a - 1~85 sobre a ex.tincç~o gradu:.l do 
elemento serv.il. 

Si houver tempo : 
2a. discussão do proj:.>cto n. 4- i884 fi_x:ac.do 

as for\M de mar para. o exercici'-1 ªe 188é-188!.i. 
Le-vant·:t-se a. sessiio as 4 horas . 

1 • 
·!)tUP~'!' · ~-· .. )·:, l,ep:.,i·-; c .. ~t t! l~t..ma ~·. os ~;s .. : 

Ca.:.r~~. ·o.~ Su.t!us , I~r;f:•:usio c~:~t·tL:i.rt" Dr~ :~i.~U:~!L~ 
H.o<h·ig·u •:s Alv~:';. Rodrigo Silva,Cnlcs I-, ix.o•_ .. , 
·• · .- · ,... _, , :; #• . -~ '\ ... .,~., •• j ...... ... "' . l ' ... 1-. • r ... • • .• 

• ' • -- . .. . ' o -· 
Bo<.,~lno, S;:lg-udo, B:u ;!o ão G"aitv. i{•)ri!·i:.:.·l;~.:: 
'J trnit•to, .t\ h· ato Caminha. c~u-uc:it:u d:\ R:) c h a. 
Segisul'.lll•.l••.Camciro da. Cunha, _,'Jcufor:t..!o ,i,,_ 
nior·, D:;:·•rtc de Az·'ved~~. [btisbona, Barão do 
An,:di.t, t:lome.; .-i,~ Castro •. Si.Iv:1. I\lai:t, Fet·
na.nd . i:i du Oliveira,Dtogo d:~ \'ascon;·e!los .. José 
Poru .1eu. Almeida Oliveira, Gonr!~lve~ FcltT•~ ir·a . 
Mnnl:anJon. LeopolJ.o Cunh~L, êanrlido de Oli~ 
veira, Alfrr:!do Chaves e Francis·~o Belisario. 

Al.n·e-se a sQssão. 

Comparecem dcpoi~ de aoe1·tn. a sessi!o os 
St·s. : Antonio He~er·:·a , B·~ntO Rn.aw: . .l\Iac
Dowell, J\Iartim Ft·ancisco. Bulhõe:::, Prud,:nto 
de Moraes, :Mm·eirn. de Barros, .Tose M~triauno,: 
Ribeiro d~ Lu.l':, Fdicio d._;s Santos, · Jon.9uim 

• 
Sinimbú Ju'nior, Vianna Vai, Antorâo. de Si
queira. e llde.fcJnso de Ar~ujo. 

Faltam com c~usa participa::h os Srs . : An
tonio C.n·los, Barão da Leopoldina.. C::rlos Af
fonso, Vaz de Mello c Accioli l<' i·anco . 

Faltam sem cau '-a p rtíci p da os Srs.: Cas
t0llo Branco, Dc!fino Cintra, FJ·anç:i Carvalho, 
lbtJUÍ. Joa.quini· Pcd1·o, Leitão da Cunha. c An
tonio Prado . 

E' lida e ·approvada a acta da sessão de 
hontem. -
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O Srt. i 0 SEcU:t.TARio dá contn. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 

pedinJo designaç:iio a·e dia :é hon par<• lei· o 
J·elato:·io da rr.partição ~L seu carg-o.-Mar.-~ n.-se 
se""nllda-fei t·a 1°de J.unho, ~ 1 hora da t:lrde 

Do l\1inistcrio do ImpCI·i o, da mesma (latD, 
em resposta aos de ns. 153 e 154, de hr;mtem, 
d eclaran~to r1ue ·naqudh dal:1 co;11municou-se 
aos t·espectivos presidea.tes as decisões· da Ca
mara dos S1·s : Deputados, snbr·~ as r! lei~~ões _ (lo;; 
seg-niates <liS'trictos : '1~0 da provirici:1. do Rio 
de Janeieo, 3o da. .de Pern<'lmbuco c ()o da do 
Ceará. -lnlc!.r~<da. 

· b!·:~zile{ro pltr:l. a conv(~nif' ncia de g;~ ~·~\l ac~e i
t·tção do at·bitramento.- como mei.o de resolvet· 
confl.icto.;; internacionae.s.-A archivar. 

E' lido c appt·ovado ·o seg·uinte 

l'AUECER 
--

N i2G.- 1~85 

A' c.oJmmissão de far. 0nda foi (>l"''S"'nto· o 
. t Fet•roira 

pedin~l:J relev.1ção d:! pt·cs~~ripçü•.) c.n que poss:t 
ter iueo•·t·id". afim. Q{! pod .. t· 1·ec.r;lJc:· <1. 'l.uanti<\ 
dP. -10:30::$. de .1ne s ·~ julga creâ·Jl' dtt iaz,_•nda. 
nacional. 
N~ aus, ~ ncia de doc~tmentos e informa~ões 

em que p •ssa finnar s · ~ u juizo, ó d · parecer 
a comr.:issão que seja I' · ine~ti .lo tto ~"verno. 
por· int~rrnedio ao min isb~ri.:> Ul gucrr I, o 
citn.f!o rer,ueriwento. rcdinílo-se n.o mesmo 
t-:- ~r.p0 n. r .•mcfls:t rios rcff'!!"idl) ': r)I),;Um"n t()s. 

· Sn.i:i das com missões ~m 29 de .\!a.io ch 18g;; . · 
- Prisco p,q·rt· :;o.- I lrlc(onsu de .:lrwrjo.
V iun nr.t Va:;. 

São lidos .e ·:ãn a imp'l'imir, para en.trar naot·· 
dr;m dos trabaplOs, o-; .seg-uintes 

N. :3- 1885 
• 

I.: -?;lç;;:o d•J Í111j)nstos d~J transmissli:o Cli~ (avo1· 
dr.t l 1·1JW't'1dar.lc da Jiisáico;·ditt da cirf.t1de 
r! c S . J litio do Rio Cl m·o, ~ tn p1·o-oinci<t de 
S. Pt:·ulo. 

A' t:c.mmissão .lé fa;:enda. foi .pre~c:Õte o 're• 
•1ucrimento d:t 111CSa. dn. lrmandarle d~t l\lis:?ri:
'.:nrdi·· dn cid8.dl'\ de S. João do Rio Cla ro, na 
pruvint;ia ilc S. Paulo, soHcita.nd•f ·istlnção do 
,impoi,tO 'JI} tra.nsmiasão r•r.•·a a acquisiÇ<i.o d13 um 

elifi.cio destinado ao e.~tabelccimento · de um 
husuital. .. 

Àllega a supplicante a escassez de _';eus re
cursos para poder c~nnportar t::io avult :do dis
pen~io, e a im_~ossibilidade. em que se acha, de - . . : .. _.... . ... . .. -
t.:aso lhe S(~j" negada _a g-raça q 'le impet1·a. 

Considerando a. cornmis::)ão que ao Estado não 
sendo d~~do attentas :ts circuwstancias finan-
ceiras do paiz, directament~ e com ver 1s vota
das. auxiliar pecuni:-.n·i:uuente a creação d ·~ tão 
uteis quão humanitaric1s institui~ões, C\lmpre
lhe todav·ia indi.rcctamente auimal-a;;; e prvte
g-el:as, alliviandõ-as dos impostos com que, pela 
leg-is!ação commum; se ac-ham gravadas. · : 

Tr:.~ta···e · dP..um 0St.'l.belecimento pio e d~ cari
dad(l. e a comarissão Pnten.:!e qnf.l nunca é dema
siada. a protel~Çãv dadn. a semelhantes institui
ções e assim. julgan~o attenrli,•et o pedido. é de 
p;irecer y :.tr< se o e. r a, par(l. ·o 
s :_, gui u te 

A ~~SHalb:~a. ~~l' : i l I'CSOlVi ': 

:\..rtigo uai;:o. Fiea isen.to imposto de 
transm1ssão -; provr1e a (lo c 1 c10 ljlle l\'er 
de adquirir por doação a lrwand:tde d.~ l\liseri
cordi:L da cidade • de S. Joiio do Rio Claro, n·1 
província de ~. Paulo, com o fim .d~ estabele
cer um· hospital na. ref•rilla cidade; r.=vogad::1s 
a;;: disposiçõei: em co~ltra.rio. 

S<~.la. das commissõE-:; e ,11 2~l de MaL(> de 18S;). 
- Pl·:sr.:u·P(I,-,.i;;o.- Viat!ttl.~ .·v .. :~; .. 

/ 

N. o1-i8S5 ·/ 

~\. com missão de or ~ ·Hnento. ~onsideratldo · ,1e 
~st!i. a fi n.J.u· 0 vig-ent1! e:-:et·cicio.~em o:p1e ten am 
nind ; 'enr.radtl (~til discussàl.l o;; pt•o,incto" rle lei . 
ot·ç .ndo l~ ré'1:eita e fixa :~do a despe:r.~ get·al do 
tmp ·rio p':l r.t o e~et·cicio de 18::;;). 188G; ~eu- . 
t'~ndon•lo de urg ·nte n 'C11súJaàe qun. esta au
!:!·usta. ca.mttr.• to111e a este respnito a conveniente 
p1·ov-idencin; tRm :1. honra d: ~ snbtU'3tler á sua 
con;::idcraçio os ·gninte projecto: : -

A assembléa ger:~l r•solv'' : 
Art. L •l E mq u~mto não for-·w prom u lg-ad<l~ 

as ll'is que fi~~tm a dc <peza e orç·1m a .r .-c;•ita . 
g- ·ral do lmp 1·io p~ra o e~f'rc!cío do 1885-
iSSli. continu:u·ão r~ru -v ! gor dm·ante o primeiro 
trimestre do mesmo exercicio as leis ns. ::1229 
e :3230 de 3 de Setembro de 188-1, sendo as des
Jezas fe~t;\S p-roporr!ionalmente a'o tempo de su:l 

d:ti.' :: ÇêlO. 

§ L " ·Ourant·~ o referido pêriodo regulará a 
t,,,])ella de creditos especiaes que acomp::mha a . 
mencionada lei .n. :3~::.9. 

§ .2. o o ministro e secretario d~ estado doá 
ne3·ocio.; d~ f:tzenda. fica autorisado para efi'e~ . 
ctu a.1·. no mesmo periodo, todas as despezns pro
\'en ien H:1 de cre.di tos e~pccrâes e · extraordina- · 
rios attinentr-;s aô\ r0spectlVO exercício, bem 
cmnõ a. em itt-ír biih\etes do thesouro,::: tó á 'quan-' 
'tia de -!G.OOO:OOU$UOO, como .antecipação de 
receita... . - · · - · .. 
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Sess&o em 29 · ele Maio de 18?5 
·. 

Art. 2.o Ficam-revogadas as dispo~ições em 
contrario. 

Sala das com mi>:sõ 'S, 20 de Maio de 18~5. 
- Low·:•nt;o Cnvalcanti de .. H[:uqtt crque .. -
ü lJJSSr:s V :"ctilna.-~lnto n ·o C ctrnâro da Rocha. 
-.~1. ·.4.lvcs de .A•·aujo .. - .. 1ntonio Jose Iien-

.it missa: o dn •25. 000:000~ dr; papel-nweda 

A comroÍi$•ão tle ot·çamcnto, tendo em vistll a. 
prnposl3- do pod81' exec-utivo, apresoabda pelo 
mini.~tro e secl'CtilJ'Íll .~e cst:~d:> u:;s negocios da 
fnca,b. pa·::~. :1. e.n:s::ão até á.· quantii de 
:25.000. OOt •$, :tpplica.,·c:l a :-> u:dli:n· os bancos do 
do po:sito cja !:Ôl'Le :-:ob à g-<1rnntia. de ti tuLs da 
divida publi~a fundada. ot~ oc bill:etes do the-

Accre:>ccnte-sJ no bg·:w competente : 
• 

A assemblé~ géral dccrata: 

Artigo unico. (Como o da proposta.) 
Sala das commis~ões, 29 de Maio de 1885.

LoHrenr:o rle .4/buqt~erqw:: .-U l y:::ses YitH~1trt. 
-..-L .J. li ejtriqtr-:::o:, corn rcstricções.-..-1 . .:1. 
d~J Pad iW FlCt!í"1J ._;~11 . . Atvcs de .:b·aujo.
. :lntt, nio CanzeiJ ·o ela Roclw . -:1. deSiquei1·C!. ., :--, . ; 

Proposta 

da nação. 
O de ficil d'l corrente ex.ercici.o, agg-ravado 

pelo decrescimento <h renda publica, crc•Ju ao 
th.esouro uma situa~-ão difficil. · 

Appro-s::;ma..:.sc o ultimo mcz do semestre. isto 
ô, :.~. occasi:1o d:ts JiquídaÇ~õcs, e conseg nint.c
mont0 dos f):1~;-a r()onios: os dnrcrlorc:; prc\•id0nt~s 
]H'Cj::tl' tlll f111t<IUS J•:'t l':t ~:ddat• SU :l-'3 ·~OJ: I:tS 110 
inl.,~r i •; I · . c romctt '~ at, p:tl':l. ;t:-; lll':)vi.n .. i:t.; do 
not·tc. ,.zevarl<t,: ~· •un nas, u.filu de ob t(~J"Cam l;i:ws. 
cum (iuc se cxon \!L'C:u dos ·c:.;wpt·oruissos no ex-

' tcdor do lmperio. 
Ao ter·mina.r u me;.; de Abril existiam apenas 

·nos cofres d•)S oito bancos do Rio de Janeiro 
<:>..322:!KIO$, e n~o é presnmi\o"el c1ue esse saldo 
•· I "' 10 ~ :1. • o fim e .. 1 · 

E' nr:ssa. occasião que o thesomo, :-t ls3m· : de 
outras sommas, pr~ c~is:1 tm· disponiv(ü em seus 
cofr·e:; quant«L superior a 1:\.000:0JO.::;. J>:L rri..~a
tisfazer os juro; da divida iptern.t fundada . 

Vai <lar-se. rorç :sawentc, a 08C éiSS07. do meio 
circul:mt·•, e terd. o t hesouto dC~ estorvar as 
o pera·.~õcs, já ditficcis~ do commcr·cio, ou de ser 
pot· ~~ste . emba r,tç~'l<lo. 
. A c•·ise mon:!taria , a qne luwemos assi•tido 

nos ultimos· l!Cme,.;tl·.:s , poi<:mí., pois. rep<1tir-se, 
e d~sta vez, siso der, de\'erá ser mais grave, 
~m consequcneia da pet•turbnção o:x~"Stcnte, 

causad[l; pela baixa nos preços dos · productos da 
nossa industria, e outras cit·cumstaneias que 
~e ria. su pcdltJO as,ignab l'. 

N:1o aos resta a cspJranç·l de que uffiuam· ao 
no~so mercado, no tempo provrio, quantias 
suff!cientes pa::J. conjurar o rnal: - . · 

n p , r mo ex ern e r_~ lOJ 

Oll(l.l'O'O. 
Um omprestimo int•)rno· c~nsolidaria a ·aivid:L 

em trrJcn. üc. apolices. não se creat"iam recursos 
pat·a o commcrcio, nem se diminuit·iam as· clif-
iiculthdes ào governo. · 

Em taes cirç':tmst·:ndas, pareceu :10 governo 
do mn.iot· ne .:essid;J.de, como medi'tla prepara
teria de outr~:'?. que tragam o aug-mento da 
l'í~ndu., o cquilibrio do orçamento e a consol~
dação da d1viün. 1luctiJ:~.nle. o n'~tn.belccimonto 
da lei u. 2565 de~~~ d•:.J .:\Iáio de 18i5, com a 

1 

pt~~me~tc po~~ivel, r~tirando-se o inutilis:m Jo
se em prazos delerruizútdos as notas, em que for 
eífectnaJ.o. 

. E' um meio de ad~~ptar, como jti. ~'~ tem po.n
derado. ao systema do papcl-moo?da, a que, m
felizmonte, estamos p1·e:;os, a tloxibiliclade quo 
te1u a moeda metallica no fin:s:o e refluxo, á 
medida que :;;e to:-na. escassn. ou ubun:lo.:flte . 

?\o restabelecimento clcss:1 lei encontrará o • 
g-ov,crno os e emontos para, se1u a arom ro
cuL·.;;o;;; ao thesouro, pro porcionar~::to comaioreio 
e à industria. os que lhe.s pos,:;<~m [ser utci;;. 

/ 
. Artigo unieo . O g-o...-crno é autorizndo 'para 

cnrittir ató á quantil). de vinte e cinco·mil contos 
de réis ern moeda correntc,applicavcl a au-s::ili:tl' 
os 1.JJ.ncos de cl ~ posW;·) da. côrt7, sob a garanti·L 
·<f r. .titulos da. clivida. publica. fnnrlacla ou de bi
!h et0S elo tlie!OIIl'O. 
· O c.apital c jn :-os p :1go' ::;eius bancrn ~~r:b 
1lc:;tirí ~:dos :J.(.l rc..-g:ttC rl.o nii}ÍO cir ·ulant : . 

O g o\·ct·no prcslat·à à a!':~cmulô·t ge1;al le
g-islati \'a. circumst:md uda informação \lo u.~o 
gue fi:r.cr da presente au~ol'i:r.ação. 

P::tlacio do~ Rio de Janeiro em 25 de Mai.o 
·de 188) .-JÕsi ..'l i'l l on io S cm dva. 

E' lido :t oindo. c a.rlia-1a a. discuss:Lo or ter 
pe:lido ::t pahwra. o Sr. Prisco Puraizo, o s~- · 
g-Liintc • 

~equ.er:·menlo . 

Requeremos qne, f' endo cremettido :i r espe
c ti \ ':t com rnis':i;(o de i-nrj JICt'Üó, e ui aa tisfaç~ão ela 
r<~ qnisiç~'!o foiLa, o oifid~; do presid,~ntc d:t 
'Bahia 1·efet·en to ~o escrivão que t1·ansereveu as 
ac:tas das eleiçÕes- ger:1l de 1881, ruunigipal 

. de !882 e l'rovincial de 188~. na pa1:ochia. de 
S. José da Casa Novu., 14° di:-;tricto d::~. Bahia, 
!nterponba. tt commigsão seu pai·acer csobre a 
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eleiçãó desse districto, independente das deínais 
requisições. · 

Sala das sessões, 29 de Mr> .. io de 1885.
- Jtmujo Pinho.- Araujo ç;oes "rt"úpr .
Guahy. 

O Sr- .Zan1.a, obtendo a palavra pela 
.ordem, ooserva que ests requerimento nlío ó da 
ordem doe; que costumam.• s~r aJiados ; é .m3:te-

primeiro. anno da. legislatura e aind~ està de 
pé o pessoaL da segunda_ (jUC julgou inJ!spen
savel a presença dos.- hvros de Casa Nova e 
Santa Rita. 

C~m;;, pois, vat a Camara hoje resolver erp. 
•'l · · f, i d i rar o'~ 

O acto da veriilca_çlio de pode1•es é uroa. cousa 
séria, constitue um v-erdadeiro julgamento j u

iciario; e, poi:;;, si a commis"õào reputou ~nuis· 
pensave c necessar1a a prcst,;nça esses rvro:'>, . 
e 'si a c~unat·a assim decretou, como evitar·::: e 
hoje, com tão sii1galâr soq~~·cza, este adla
mento furçado ·~ As:üm, sóinente,~depois da pt·e
sença dos li'V'ros, ou J.epois de verificada a im
possibilidade da rinda deli1:s~ é que a Garoara 
põdo voltar atr..tz, 

r1a urgcn c, po1s ra a·.se < e ven caçao (~ po-· 
deres, e os precedentes da C:lSa. têm_ :;ido sub
metter a votação immcdiata e.~~cs ·requeri
mentos. Peàe ao Sr. presid.ente quo ~onsulte 
os factos dados na mesma sessão, e. S. Ex. veril 
que todos esses. requerim<ln_tos · têm sido im.me
diatamcntc discutidos ·e votados. O orador po
deria a.ppellar p:<ra o testem'unhó do.Sr. conse
lheiro Alves de Araujo, que apres:.:ntou nrn re
queri~en.to id~nt~co, ·o qual foi logo discutido 

O que significa est.:t. precipitação,. quando se 
dentlncin.m fraudes c quando, elll reb.ção a. to-

. das as outras denuncias de vicios identicos, · 

o Sr. bandido· de OH1.-~cira 
diz ue o Sr.· n·esidcn te bom como o seu no-
brc amigo, repr~sentante do 12° districto da 
Bahia, . S~lbem quanto o orado~· a-precia e quanto 
~cata a sua_ competen~i~ no 'i ue diz . respeito. á 

~,:, o • ' 
pe'rmissão pa1·a. dizer que o presente ri~quel"i
mento nil:o pode ser admittido e nem sujeito à 
deliberação dá. casa. 

A C~mara votou ha dias, em virtude de ou
tro requerimento da 2a commissão de in
querito, que fossem presentes à mesma· com
missão os livros \las au tbenticas tias eleições 
de Casa Nova e Santa. Rita. T~l votação con
~titue, e não 1)ódc deuar de constitui!.' <:.OQsa. 

o t,:\ •• 

clwnações da banc(Lda 90n.~·c1··vadorct.) 

O or~clor nlí:o póde continuar no ~neio desta 
~ • • ,• I ., • 

: U:\r SR. DEPUTADo: -Podo par~r quando 
quizer. • 

Oun:.o Sa; ÚEPIJT.-\DO:-E quem perde com 
isto ~ · -

· O Su .. ÜANDIDO DE Or~IVEnu responde qne· o 
nobre deputado não per.Jcr:l. ó o rwi:t. qu(} hn. 
de :l.provGHur com _a, cuificn.nte gritaria e1os . 
nobres dt:lputa.dos. 

Prost:guinclo nas suas considoJ·aÇõcs, o orador 
. <lir. que a Cama1·a votou em virtude de requisi
ção du. 2:~. comroissão de inquerito que lhe 
fos<;em pressntes os Hvros em questão, isto é a 
Camara de accordo com a commissão, julgou 
indispensavei a· presença desses livros para. 
conhecimento da verdade.. . 

. ' 

està dis-

O Sa. CANDIDO DE OLrv.eiaÁ. não vê razão ' 
para este açodamcnto. 

O Sn.. n.tsmENTE :- O req_~<erimento . não 
está ~m discussão, trat1-se de umn. simples 
qnestão deo1~dem. (Apoiat'los.) . 

O SR. CANDIDO DE ÚLIVEll.U .está justamente 
mostrundo q uc o Sr. presid~nte, como mante
ncllor do regimento e o\.Jset·vador principal das. 
decisões da Ca.r.nara, n:io pôd. ~ hoje su.i~itar de 
novo à vo,ação aqudlo que ji foi resolvido. 
(.:-tpoia'clo-; r.: nao apoiado:;). E' um completo 
repudio das boas norm:is e viob.ção flagrante 
do regimento, que manda respeita!." o vencido • 
(Crw;c1,m-se valwrncntcs apartes entre os 
S ;·s. Josd 11i a1·iamfo, Bodl·igucs, Ra~isbona e 
outros, pertudJando-sc a ordem, cujo resta_. 
üelecinumto e por diversas ve:;es 1"'Cclamado 
com {o_1·ça petoS1·. p1·~sidente; que dep~is de 

, 
CtO s.·. L~urenço de AlbLtqucrqttc.) 

r:1, s1 nuo e 1sto um ver a Bli'O JOgo e 
creanças, o orador não sabe como, depois de · te~ 
hn.vid9 a. requisição da nobre commissão, possa.. o Sr. Lo~~·enco de Albu-;:-: 
se decidü· o conlr<trio abstrahind<.-si3 · dO que , querq u~:- s1.; prr.s(dente, como um dos 
foi veucido e declarao lq-se dispensaveis os membros da 2a.·commissão de inquerito,julgo- · 
liyros precisos para a justiça dojulgauiento. tne olmgado a dar algllmas exp!ictzções ã ca.;;_ 

O Sa .. ZA::.rA.:-1\fas isso se passou na sessão mara sobr:~ o objecto do. requerimento-. Cr.eio
extraordina.t'ta.. · ·• que · eslão presentes divet·sos rnembt·os de~sa :. 

. o Sn.. ÜXNDIDO' DE Ü'LrVEIRA, tomabdo .ein .~~g:ci~~são eo elle.s hão da confirmar o. que~y~ll:_··: 
consi<lc,..ação o apart~, . diz que o nobre de-
putado_ sa.b~ perfeitamente que as commi<s- · Quando -se ·tratou da-eleição do·.:14? districtb.<,~ 
sões clé inqnerito fuuccionam durante todo o da Bahia; .o motivo qtte na ccmmissio pL"êp~zi~'~f::.-

. . - . -~~ 
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derou _parn. ro requi<O:itar.~m os _Iivr~s! foi a ) Eu" _pois, ent~_?do que a C~mar:J. votando o 
nece•s1dade de conho,;0r quem tJ.nha comtuet- re:1uerunenro, nao se contradtz; porqur~ log:l 
tido a franch nas d :as p .rochias qu·!stiori:1da~, •jllG vierem os Iivl·os l'"qu:sit .. dos, a co~mnissào 
afim de fundamentar-se o processo à) r;:spon- ~e rcuni't•;i. e pcdirú a resp•msabilid:-:-..de· de 
s:1b:lidade coutt·a o.: seus autores. -quem q tter que tenha conuuettido a fraude, a 

qual uão alt01·a em hypotlv~sc :.tlg:uma o l"csul-

·pela nece;.;sid~•de de se conhecer qne!ll tinha 
conmH:lt~ido a fl· .u:lt~ que solicitoii-SO a remes
sa do:; livros . (.-lvoiaaos c n(ín ap'jiar/us). 

VozEs:- O reperi~:::mt0 está ahi. 

o Sn.. LouRE);ço DE At.BtJQ1;EnQw":-rv. Ex. 
desculpam: refiro o que s · p•~s·un na. <:ommis
são; f,Ji csl::l. a. ra:l.ào princi!'al que se ad iu;.iu; 
porque, quanto a eleiç:io do :lA·• districto da 
'. ~ • • • , . • ' .... :') • • • • • • -. o .. • . ....... '· 

contest<wa a oleiç:t;.J du u·n coileg-:0 fa\·o:·an•l 
ao outro. ::lleJ.:"amlo di\·e1·s ; s r:-~.zões: o ontro 
ca.ndidaro >C'r -'5ua \'CI. co::te~tn.va ~~~ ·.los col-

. - . 

:; . ; 

. . 

li\" r os, não pétt':'l. se ma.nda t· pro'~'c>d "I' cl'imi nal
m0:1te con~··a. os autores d:t frà ude .~~~;g:da 

leg·~us t>vor<~\·eis ao :":eH competido:·· altc~ando 14'• ct :strido da Bat1ia, ma:'\ pai·a se saber si o 
razoes Jde.nnc~s. hro m ·~mo~·! po ;e venficat· .c~.ndidato deito por ess·• districto e1·a o Sr . 
do_ reb.tor10 f.::lto l'''r um .!os membros da co.t~;-· Barã:o d•: Vilb da Barra ou " Sr. ?llarcolino 

As;,;im. a co:.:umissão h:wia cl" approvnr css.1.s 
duas eleiçúss ou regr.itar ambas; e em qualquer 
das hypotheses tinha um do" cn."adidato . .;; m!ÜO
ria absoluta. 

O Sn. ALFREDO Cn.wEs :-Apoiado. 
·o Sn. Lou:~Exço DE Ar.r.uQu:Br..QuE :- Como 

p!n·é rn se tinha re t nizitado oR lin·os do 1:3'• d~s
tricto da B"hia.e uma d<tS r ;zües ::ülegadas foi a 
nece;:;si a e e m·trH ar-se proc. ••r c rim in< L-. 

mente contt•a quem houv0-:s ·· prati..:udo a fr~tu
.· de na :•lei•::1o da p:ir::ch:a •le Santa M~u:i~, ~t 

S(.'l ig u l pru\·idoncia r:'lativaruentc n. dous cnl
leg i•Js do 1-t' districto Ja m.c:·sw:l. pr.:.\'incia; 
Vlpa;·t cs). 

O.r.: , si a segunda. comm.issfi:o ue inquerito, 
niio obsllülle ter sido J"C>.goit·1~Ó os· u rcqur•t·i
mento rcfercnt0 :10 1:~ .. di..:tr icto d r Bahia, 
julgou -se habilit:1da. :1 dar o seu parecer a t•es
peilo de~sa elr~ic.~ã.) ( oiiiJiurlo ~ ). n:"io \"'' .:O tuot.ivo 
:1ar: · :n~ ;::;llj:1. t:-ab ·io t],,~ig-u:t! mcnto o -1•1c• di,;
tr:cto 'rl_a mesma pro\•incia'. (A.J,oia.r! :....:: • ) 

. Si ~ l ~ama.1'il. d.;s Sr.:;. D e!pu t.~vlus entendeu 
qu ~' . ape:~.ar d :') reclucri.rnento da commissão, 

.. unic::~. tlu ~ m.e pareci;l. h abilit'l dn. pat·a. juk:•r si 
a v i n1la d:t4'' '-' lles livros ~< ra ou n:1o necess:1r: a 
p:-tl'a fit·mar o seu ju:i o. sobre !1. V:!1irb.cb d ,,. 

1 o:tra. i poiac. os e apartN. 'r:t u que se 
pt·ocui·ava ~aber. . . 

Us documentos que nos fo1·am presl}ntes dcs
troem-s.; , e o relator da comrnis:;ão, que Cia 
então o Sr. conselheiro Atfon;;o Penna, de
clarou. q: :e por. elles não podia formar juií:o 
sobt•e "f!ta ele:ç:"io. . . 

A' vista disto re 1uereu S. Ex. que viessem à 
Ca.m.'tra os Jiyros eleiLoi·:;cs Q:1s parochias dn 
C:tsa. Nov~L assim co.ruo de San t 'L Ri ta de Rio 

' . 
·orrq..lrehendl; cu quo se poss:.~ l··vanrar esL~t 
q l.l• ·st:í de novo "est~ re .. in to ( ajiviodos e apa,·
t.es ). o mn ito !ll· .. nos •.JUe :1 Catn;\.t'a p ')ssa ap
prl)\·al· este requcl'imento qu~ discule. (J poirrdos 
e aporl. r.:s. ) 

O §:t~. ~\..lve~ de A.rau_jo: -Sr. 
pt·r·:5irlon Le," nobt·e dr' r ·. ta do pel:t Bahia a ppellou 
pa1'.t o me:; t" Stcrn .. nho. pruc.: nrando nos tr:t-: 
bulbos cb f:.. corn:nis~río de i11querií:o um sf. ,"U~ 
qu~ s · a pproximc á.- hypo thll ~~· :~.ctu::l.l. 

Decloro à V. Ex. qqe, dur<Lnte o temp6 q_nc 
trah:tlh:ítnos n css:t comtnissão: ui!o me recot·,lo 
dé fa~to :tl;;nm SOtudhant~ . 

O Sn. . MAc-DowELL:-Pois exi;:te . Eu mos-
trarei si fallat·. · 

rimen~o. a•'J con tJ·a!'io t·eje1ton-o. não :-ei JV•r O Sn. . .At.>t~ .. DE Atuu.JO:- A hypothe <c ::t 
qne. tr:it ,~ ndo-~ c ,!o Ho districto d::1. mesrü ~ pro- qfle takez se ref·n·r; o nobr~· deputado é dim~ 
vinci;~, onde . .n 11uesti'io n{i: .J c mais grave I'••nt"' . In i_,~ : ()ritt :r ltt comn1Ís~âo nn• r <:r,neri
(opnioiL,• .-;,1 ,.. rncnto de rcmc~sa d·· li>ros, n:1o o~ j :Jlgou ne-

c, • s ,~rios ·pa r-a fnn i:nuen tr.r seu pat·eccr, re-
0 Sn.. CA::"m:no m~ ÜLIYEIR~\ :-:"lias ::t C:tmara quel'irncnto rep1·oduzido n o dia s~ guinte por um 

~ .. .7' . ~ - ' ; :" ; .• . .~ • 

ern su:t sabedoria vom:o u d r:l modo contrario. nol;;·c deputado, que não e 1·a membro d_~.com-
rJ Sr:. LoGnE~Ço IH!: Ar.Bt:QUEHQUE .•. lH.•m mi!':s:"io e qu': foi votado pela C:nunra. 

mais complic ·d·• (o7wirJA • ..,:), hacle jnl g~.:- :.: ~~ :: ctn:tl r•eqn'.siç:i o fo1 ft!Ít.'l. p~la. 2:' com
corünti~;;ão _p t·i v a .. ia. dos e leme. nt0s n.c~c:!sS<~rios t u'J ] ,.;s~?, ent:endert d ln. üu fP:cs.cindiyel a vi.ndn 
Je r:sd:ti·e ~1 men:;o para dar s r·u Jn rec e:- ~ res- d· :o ltvros ': " C:.nnara dt'~Cr1u o seu pcll1do. 
peit ·' .:.lcst tt eleição '! (Apoiados.) · Depois de ~ot· em sell poder dUI'an te GO dias 
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O Sn.. Z,\:'.L\. : -Em m::ttcl'Ía de verificação 
de pod:~J·cs. i'ÓS não temos tl ue indagar· do 
pens;lruento, Jo gov<•rn,o, que· n:io tem pousa
mente- nenhum a· r,_,speito. · 

o Sr-.. C.\:-.rPo~ S.\.LT.J~s : ·- Como di;;se. Sr. 
n·esiden.tt~ é-me tot,.dmente · diff,~rente' · ue a 
Camara tome qualqu:~r ddibetação u. resp•!itO 
do assumptt); ma,;, testemunha presencial des
te facto e trm,!o li cert~za dos mclivos que.pro-. . - . - ' 

t , .. • ! ~ ~ ·"'~ t , !.L ..... at;r: 

daro que voto por 'iue se mantenha a delibe
t·a~:ão d :l Ca:llara. 

(Luow fo:r. o requ•)rizncnto, tent:o11do i:upiH' um 
parecet• que não pôde sct· d;Ldo pel ~. co:unüs~ito 
qne declal'i1. faltat· b·1s'l par:L fit'1Uà.l' a sua ·on-
vicç<1o . .Si'a 2a. COtlllll ssão, ·com. bons funda- 0 S~. l\:i.t~c-Do,veU d<~Ve dal' uma 
melltOS entendeu que e: .. ,es livros deviam ser . expl C~l<_~ÜO Ú. C~uuara. . 
req uisitarlos, si em virtude dc:Hl. -<un. convic~:l'o VozEs :-Votos, votos. (T t(jcam-se _diff'ei'en-
a C ~m·;ra votou rtue os livros .,·ios:::ctu~ per- tes apa,·t,;::;.) 
fr nto, qu.11' c) o f:1ct.o n••VO, '!ual é o novo ,.s-
clarecitnento que ve~u destnrir !1. votac;:lo da. os.~. MAc-Dow:':LL ntio :'abc a que VP.m estt3 ' 

· · ~ · ., . .,. 'l at;oJa:ueuw ew imp~:dir 1 ue se discuüt um 
(Apoiado~.) ponto tão impm·t:~ntc~ . E inct'l\'e. 

Nestas circ·:mst:ncias. ''nl<:ndi ctcvet• di~"l' N::io invocad ruaÍS pr·e·oeden~·s além dos que 
estas oucas fJ::lct\'.ra.;;. ficando cet·to ch '\uc já. furam. apz·es3ntados, senJo uw deltes dado • 
V. ·x. c'utupt'll'a o regvuento. !'G~on wcen o · " . , .. ' . 
ser a Cat:tar(l. sobetnu. ua. \'e!.':fica.\.<'i:o (los po- fa~er pa_rte. I rata-~() ae _uu:_a d!Ltgcuct~ p:.tr3. 
der-e~ de seus meml.Jt:os. , esclarCl!llllento da comrmsSi.I.C que tem de d u.r 

o Sr. Oal!Ul)OS sane~ (jJdfl (;,·
dcíi1) :-Como membro da :Z;J. cormui são da v ·
ri~(;:l.Ç·ão d" pod0rus, L~nào :!SSÍ:"t.:do :i discus~:1n 
0 deJilloraçii:o q11C !'l.Hí ~C tOiUIIll COUl rc)f'l•;m!'Ía 
a e :·s:l t[U stão, jol~·() de\'~;· rresti<r 0 WCU d !~
poime41to p~n·ante O:<ta Cet.m:tra .. 

0 J'elatot· desta eleição e r:~ o St·. cons .. lhe; t·o 
.Aifon-:o Penna, que desd·· logo .p:'OiJ07. u.lli a 
preli:nin·!J·-si a CIHUJ!lis<>ão se julg-:,va ou n.ã·l 

· v i ·td·'L ara resoh·n:·. em v:sta dos. uoe1uuc n-
tl•S 'i11e ftli·âm es:.hibirtn'.: pot· parte doa· i r1 te:·es
sailos, .on :'>i.s ·ri.a m:Ü'> conro·:iente C'!ig-i• a 
presea~a do livt·o de qne se. Lr:~.ra v;~. p;lrn. sr~ 

DO fJl' ~\ Vf\l'l.~U.!J~· f'. Ul se·~nrtwç< ~i .. : -

• 1 • •· I · fir . 1 e in f ··mal' a. com-
missão, sobt·e a eleição do 1-l~~ districto da 

-Bab.ia. . 
·Não só com r~spcito ao 8' distJ·iyto de Minas, 

corno t:t!.!Lbai.~ ao 2" do G·ad, a ta ·com
mi::;sào de in(lueri to, i,Ldop3ndeHtemente de 
t•cso}u~,ã~ d:.t C' mar a. sobt··~ tplaL1uer dlli.:;en- . 
cia. jnlgot-se a.utoriz~h a mandar parecer i 
we:;a. (Z'j·ocu:m.-:-:e 11t1ütr.s (12Jartes .) 

Os nOl)t'es d•!pntadol! e:-:t<'io enganad_os ; não 
Ó tÚíl~l c.(~c\são SObt.:l O a.SS'.l Ul )ti ) rinci al, Ó · 
m11 inei,tente, o utua diligencio. para e~da~ 
J'ecimentu. Não ha waten:~. w;nhún.:m v::n
cida . 

O 3R. Swrs:uu~oo GoxçALVEs dà. um aparte. 

O Sr,. MJ..C-:-DowELL observa qu.e· é impossivel 
discutir com t::mtas importunações. 

O ~L\. Src;rs:'lru:->oo Go'-"Ç.H.VES: -Não ha 
nadt de impoilsi vel ; eu estou coatesta.ndo os 
fac.tos apontados po•· V. Ex. 

O Sa. l\hc-DowELt responde : qu~ o modo 
porc1ue S.Ex o contesta impede-o de continuar 
a fdlar. 

O Sa. SHiiS::-.mNDO GoNÇALVES dá. um aparte. 

~lente a g-t·:we a.ccu~~ção. da tu.u:L i't·:. lde. Est:t 
foi a t[lÚ~stão :relimin:tr. Eu d>Jchw 't qne n1<" 
achava ha.bi: ita.do p ' r;.\ vobr ~l vi t~" dus do
cumentos ·p-re!;entes; mas. dr~ttW'~ das p··t:dera.
çõ"s feitas pelo illn~tre 1·nlntor da ~.·ommi--são, 
11ào só eu • . ·omo m· ·us colleg-.~s. vo1 àmcs p~\1':; 
q tte v te:;s·!m·. o.;; l'ivt·o.;. não p:1ra se C(•nhec '.r 
quem et·a o autor da f1·aude on p~;·a. se s~bú 
qual o individuo que devia re(}~uel' u. puniç:io 
pela pr:.tica deste ·crim~ , mas parn. se verifi.c:tr 
a verdade da <~leição (apoiados). Pat•a se con he
cer de que htdo estava:\ \'etdad'~ cl1'i: oral. . ·o SR. 1\üc-DowEr.L não se :incommoda com 
( . \poir.ulo~.) · co.us:.t alguzila . Pêdiu a palavr:tporque hoje 

Foi n:\st" sentido quo a m:liot·ia, 'ia commis- es-tá se côntraditando aquillo que dessas ban
são deliberou, exigindo a pre~ori.ç~ dos Livt·os .. cada.s (apontando paict a:; b(picadas da dir'çita) 
(.:t)ctJ'tcs ·) • c; iu uan:1o· d::: ui se redamav-a a res eito 

Senhores, é-me· completa.meiltc indiiferento da diligencia votada quanto ao livi·o d·e termos 
que a C(l.mara• resolva jà sobre esta. el<"i.ç:io de juramonto d.a Ca.mara Municipal de Maria 
porqu0 a Carnara .c;abe que· nuo sou partid~rio .Pereira. . 
na commis ~ão de pod'.' ros. ·· · G d • 

Estou dando o meu tr!stemnnbo em vist·l do O Sa. SIG~S)tmmo ONÇA.LYES á um aparte. 
que presenciei na co1nmissão e devo accres- O Sn. MAo-DowELL está no seu dire~to 
<'.ent:\r á Ca.mara que, ha pouco~ dias. con- u_su.ndo da pu.la.vra, e o nobl"e deput~do sab:· que• 

. "t"ersand0 com o Sr. consniheir·, .- Affonso o re~iroento a13~mas tolol."a. .os apartes. 
Penna :iccz·ca 1lest:~ q ue ~tão. ai nda S. Ex. me Não. er.'l. nec~ssario, Sr. pr;esidente, invo~ár · 
dio:s '3 que era de grande importanci_a a prc- precedentes, porque não ha funda;n~~tQ J,"aclo~ . ~. 
senç~ desses livros,. porque sô pol' elles se\ nal , que sutfrag~~ sem ... elha~te. op. 1·n· La. o .. :.' p·a .. r~ ·.o·.·.·· : ....•. · ~::.: •. ·. 
podia firmar o juizo da commissão. . otador a c~usa. ma1s e:xcentrlca,~le'qne· a C~:zna.::i~; .-:: 
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ra.,tendo votado ll:l. clilig~Jncia d0 informa~Jio,não 
pód,, mais :1 commis:;ãJ'disp :nsa.r essJ..diligen
.ci:l no exa.me dos p:1 peis. ( T ;·o;;mn-se di((J-
rentas apw·tes.) : . · • · 

Si o no Jl'~.deput:.tJo pot• S. Paulo, a Sr. Dr. 
Cam L\oS Salles ·i e da t•a Que. ·algo u-se habilitado 
para vota.t· so')retesta. eleiçii:o, inl·peudente da 
-exhibit;ão do:>linos (:lpai"le~.) .... 

O Sn.. CA:'.IP0S SALLBs : -:-Eu disse. uando 
s~ le\'atltou este incidenh na commiss.;jo, que 

·mo julgaya ha'bilit::tdo pat·a votar ; mas, ern 
vista das 1)onderaçõe~ d.o relator d:.~. eleição, 
modifiquei o u1eu pcns:uuen_to. 

O Sn. :M.-~.c-D IWEÜ •• ant.c~ das ponderações 
feitas pelo rolator ~ si o honrado deputado por 
Ahgüas. t~omo acn.hou de pronurtciar-se, julga 
dispensa.'''Jl ,.( cxhib!çfio de ta~' livros .. • 

o Sn..' LDt1IlE"ÇO DE: ALBUQUERQUE:- E. 
qu ; ão · · · 

constituem a maior·in. da comr.nissão, como ó 
que nest~s. cir-cnmst:mcias ·se quer prot~lla.r 
uma matc:·ra de !':tla naturexa urg:} ntc, para. 
esperar pela apre,cnta~.iio de livros j11lgados 
di;:;pensaveis ·~ ( .!lpoiwlos e opai·tes .) 

Será pot· m,0rtt dcferencia pará. com o hon-
·rado ex-deputado relator daq uella eleição· e 

· aettralmente ruinislt.·ó da justiça~ · 
Po1• maior qu"' -:eja a. consideração que ã 

' <I - <"t • ( • 

talento e probidade; por ma.ior qt1e fos<e o 
esclarecimento qtui vudesse· tl'aze~· o seu "~toto :i 

uestãd que s~ ventila., des~1c que não faz mais 
. parte a :unara. es c que po.r es~e acto não 
pet·t~n~e m.ais t\ eommissão de inquet·ito, se
melhante razão não pó .le determinar a demora 
do parecer: (AjJOiados.) · . • .. 

O Sn. Lourm::\ÇO 'm1: Ar.w~uERQuE:- E' de 
mau gosto citár. a. proposito d•J vcrificação.dê 
poderes, opinião rle ministros. . . 

O Sn .. :\lAc-Do\YELL continuando ,diz que o 
honradc ex-mini;;tt·o da gucr'r::t discuLiu larga
mente o r:· querimento. 

O Sn. C.t~o:no DE 0LrvErru.:-Não fallei se-
não 5 minutos. · 

O ·sr .. !'.hc-DowELL diz que S. Ex. é retarda
ta rio ; "fallou talyer.- 50 ~ mas o orador se res
tringir:i :i questão de m·dcm. 

. ' 1 • • ' 
não tl~vi3; recebct" o requerimento·., ·mas o ot·a
dor _qu:zrra que lhe apontassem a disposi~:ão 
.t?3'lmental que v eda o recebilne11to de r eque
r.lm~':.,ntos desta ordem. e· ao mesmo tempo que 
s. hx. o submetta imm~diatamente a Jis~us
são, para CJ nc a Cama r~ decida. como entender 
8:U S'U (.>sda.recido critnrio. PJ)(Tl'te ~.) , . 

Nn:o ·faz injust·iça á Camara ; a sua maiol'iá 
hn. de C.ecidit· com ace~to. (Apoiados.)_ · 

·rito, em substituição ao Sr. conselheiro Alfonso 
geuua., que hoje o:;cupa o Cctt·go de ministro da 
justi~~a, e. co:uo t•elator da elei~ão de que se 
trata, decla·l'!.l. ·qne sem õs livros requisitados 
pão pódt! dar parecer. · . . 

Lamenta ue a comm:ssü:o ti v esse julgado 
n ~ces.;arios ess-~s 1vros, ma.~. es·· e que os re
quisitou, a 1·esponsabilidadc do a:liamento não 
é do orador, é da co:nmis.;ão. ..,. 

. .. ... 

dcndo, me :firmei, como disse,· em disposição 
r·~gimental. Eu llii'O podia rectisar- este reque-
rimento .4.•10iados. · · . 
· .Mas é o proprio regimento que di.z quo, 

quando sob_re qualquer z·equ.erimcnto desta na
tureza algum Sr·. deputo.do pedir a p~:lavr~, 
fi.cari o' requerimento adiado. · . · ·. 

_Assim ~ecla1·ei a.di:~dq esse requerimento, e 
mantenho a minha dücisão · 

'Si a C:tmara, entt•etanto~ consider.w "C!.UC o 
::tssumpto ~ urg-eltte, pód~ desrle jâ decidir que 
seja :-;ubmettido a debate e a votaçã•J. . . 

0' Sn. A?>DrtA.D :;; FIGUEIRA.:-Pelo regimento 
a verificação cie poderes é mate1·ia .urgente. 

R . ItESIDE~'"l'E:- U quiz m p lS pa
la. vras. mostrar mais uma vez a minha. obe
dienci~ ao regimento ; ni'io podia resolver de 
outra fórma. (Apoiados.) · 

O S;t. Z.\MA (pela ordem.) requer que o re
querimento sPja immediatament~ discutido e 
votado . 

E. app;·ovado symbolicamente por 5,1 votos 
contra 43, tendo O· Sr. Candido de Oliveir~ 
requerido verificação da votação. 

0 Sn·. FELICIO DOS SANTOS (p:Jla. 01·den~l .re-· 
quer disp.cusa de memb.ro da za ·COffiiDlSl:;àO de 
inrpterito . . 

E• dispensa~o. 

o: Sn . Pn.EsiDEXTE: -Nomeio o Sr. Demetrio 
Bezerra para su .s t1tuir o 
tos. · 

Devo informa.t• ã Ca~ara. q~e forf\m dadas 
proYi.clencias para c1ne não. se reproduzam fa
ctos ser;nelh~nt 's iqucll,~s sobre que hontem 
reclamon o nobre deputado pel') Pari, logo de
pois dn leitur·a rl:t' aci:a. 

.o Sr. F'eÜ.cio·d.os 'san·t~s diz que 
. ·: fo~ nomeado membro da 2a. comm:issão de !nque- . 

Aprôveito a occ::tsião par;t. lamb"m co:nmu
nicar i Camara que, existindo vagas em duas 
commissões especbes, uma. commis:"ào mixta. 
nomeacht para trabr das _alterações da lei elei
toral ~e 9 _de Janeiro e ut:(l~..:co~issão de in"!. 
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q uerito , incumbida. da revisiro da tarifa. uas 
Alfandegas, cumpre-me :pt·ermcher essas vagas, 
e bem assim duas outras que se abriram na 2a. 
commi~;são de inquerito.. Para a commissão· 
rni~ta nomeio os Srs. Carneiro da B.ocha e 

·Maciel ; para :i cornmi :- · 
quf'ríto nomeio os Srs. Barão do Guahy e llde:
fonso de Araujo, e para a 23 co:umissão de in
quel'ito os Srs. Portella e Demetrio Bezeri."a.. 

UR.GE::->CIA CO::->CEDIDA AO SP.. C.Ul!'\EillO D.\ RO
.GHA PAR.\. 1'RA T.\.R D.\. RESClZÃO DO COXTRA~ 
CTO DA ESTIUD.\ DE l•'ERRO TlCTORL\. }._ :->A TI~ 
VIDADli:.-

O Sr. Cnrneiro da Rocha:
·sr. pre,.identc, agradeço à Camara. a urgencia 
que me concedeu, para responder aos nobre.s 
deputados pelas províncias do Espirito-Santo e 
de Minas Ger~es, l l e di o-nàram-se discutir o 
acto c resc1são o c nntt·acto para. a construcção 
da estrada de ferro entre Victoria e Nativi
dade. 

o 

dida pela primeira vez, nu esp··rei a publicação 
int~>gral dos discursos do;; nobres depnLados e a 
reme3sa ara esta arriara 
tos que pude~seni esclar~cr} r esse meu acto, 
e por isso foi que dP.moreí-me em cort'3L" á. 
tribuna para. satisfazer o compromisso, que 
havia tomado de responAer nos nobres depu-
tados. · 

Todos os dol!umen.tos foram· pre:sentes á. Ca
mara, e, mais do que isto, foram publicados ; e 
devo daqui :lgrndecer ao noure ministro d<t 
agricultura o favor . que me dispensou, man
dando ara a Camara as informa ,ões )01' ella 
so 1citadas, e fazen o publicar não só os 
documeutoe pr::didos, mas tudo quanto foi papel, 
de!pa\!ho ou informação a respeito d.) assumpto. 

Sr. pr"' · , " · · 
da agr·icultura resulta não sõ a vao.tage m 
de que todo meu procedimento será. p··rfeita
me nte conhecido e el:aminado, como que 
ficará destruid l uma balella que algures 
ouvi -que eu havia demittido um ernpre;;ado . 
d a SP.cretaria por ter elle dado jnformações 
contra esse meu acto. 

O SR. L"ROP OLDO CuNHA: -~ías isso não· to 
artic.:uhJ.dl) aqui. 

O Sn. CAn::->Emo-DA.ROCHA:-Não o disser,'l.m 
os nobres deputados aqui, mas ouvi algures, e 
por esses doeumentos, que foram hontem publi~ 
cados, vê-se claramente que o empreg<~do ,que 
foi por mim e'3:oMrado, nc.nhuma parte teve 
~esta que~tão, não f~ ouvi-do, não deu a menor 

O nobre deputado pelo 2.o districto da provin
cia do Espírito-Santo começou o seu discurso 
c e nsura.ndo não tet· eu vindo á tribuna dar e:tpli
cações, na occasião flm que o meu nobre amigo, 
deputado :pelo 1o di~tricto da mesma provincia, 
vdu a ella:pedir informaçõrs a o governo sobre 
a referida estr:~ da. ; e tambem quando os reque~ 
rimentos sobre a mesma questão foram aqui 
apresentados. . · 

Sr. pr-~siden te~ JlOl' mais solidariedade poli
tica que deva ter com o.s deput dos- meus corre
ligionarios, por mais apreço que eu devesse ao 

V. I~- 21 

nob•e deputado pelo 1 o distrido, e ao não menos 
illustre deputado pelo 2o districto do Espirito
Santo. e a os demais qut; assignara:n os alludidos 
requerimentos. não devia, desde que todos os 
actos d~ adminístraç~ão referentes a esta mato-.. - .. . . 

·. • 1 

d~nuncial-os á. Camarn.; cntret::1nto, querendo 
guardar tod.t a de.f~rencin. e não occultat• os 
actos de minha admin· t - · 
nobre dep11 tado p~l') 1 o districto do Espírito
Santo .occupou a tribuna jd:t primeira ve;t. so
bre a ques tãq, antes quo o fil.esse disse-lhe, em : 
tr•1ços largos, 4u:11 tinha s1Jo o meu pro;!edi
mento e o quo se achav-n. ·é rn eh<bor:;ção; e isto 
mesmo communiquei n. uan outro deputado meu 
adversal'io pulitico. o e:s:-miuistro da agricul
tura, o Sr. cons3lhei~:o Thomaz Coelho, ao en
contrar-mo com este distiucto cavalheiro em 
um vap,)r da companhia brazileira, ue sahia 
para o nor e. • 

Jü se vê, pot"l.:mto. Sr. presidente, que eu 
não procur;:J.Ya occnltar, nem occultei o meu 

' . .:. ., . ' , 
porém, não · podia, desde yue etle não eetava 
concluído, J~sde que n:1o estava publicado o 
decreto. vü· à Camar·a. denuiL:ial~o. E 
n:!o qu•!t·ia occnltar o que h:lvin. praticado, que 
nen~uma opposição :fit. aos requerimentos que 
a tfUl 1)n.::;saram. . . . . 

O Sa. LEOPor.oo CuNHA.: - Quanlo os re
querinlentos aqui p :ssaram, já o decreto estava 
lavrado. 

• • 9 Sn. q.-\~XE~M ~A. R•)cu.-..: - ..• porque de-
pots eu ,vma d1scutu· esta questão com toda a 
amplitude. 

•"" ' . . ' 
quando 9~ req~erimentos foram aqui votados, o 
decreto .Ja e!; tava lavrado; mas, Sr. p residente, 
ainda não estava ublicado.. . _ · 

O Sn. LJ<~OPOLoo CUNHA:·- Oh! 
O SR.. CARNElRO n.\. RocHA:-.•• nem estavam 

ai~d5. concluidos todos os ~ctos, que põem ter
mo a semelhantes ~ontractos. 

<? SR.. LltoPOLDo CuNu .. \. : - Eis o· que é 
ma's de estranhar . · _ 

o SR. CARNEIRO DA RocHA:- A outra cen
SUl'a do discnrso do nobt·e deputado pelo 2o dis· 
tricto da i:n•ovincia do Espirito Santo, refere-se 
á. illegalidade do meu procedimento, isto é, o 
nobt·c deputado disse que eu nã<l me tinha fun
dad.o bem na disposi~ão qo 9rça.mento vigente 
i)ara r~s:cindir esse contracto, e por duas ra

.zões : 1.3 porque essa estr.,da não devia" ser 
adiad'-1.; 2.3 porque ella ainda Iiãó tinha a ga-
rantia de ·uros. " 

O Sa. Co-;TA PEREIRA d:i ;um aparte: 
O Su. CARNEIRO DA RocHA : - Sr •. pre

sidente, qn~nto ao primeiro argumento, 
tenho defesa. completa, len·do o § 2o do art. 18 
do orçamento vigente, em que me baseei. Este ... 
paragrapho 'di'r. que o goyerno fica autorizado . 
a entender-se com o<>"concessionarios de estra~ ... 
das de ferro que puderem ser adiadas. Já se ·· .. 
vê qu~ o orçamento não diz .- que devessem 
ser adtadas.... . ~ · . .. . · 

o sn·. FELlClO DOS SANTOS: - Erúendér:.se': ::: . 
não ·é pagar ~ · . · · · ·.~~ -. ~: · :. ::é.-:~~~t~: 
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o Sa. CAn~EIRO DA ROCHA:- •.• • refere-~e i o s:~. FEL!CIO DOS SANTOS:-Nenhuma mais 
:iquelbs estt·ada.s que puderem ser adiadas. I no caso do que esta. · · 
Ora, ~ est~·a~ da Vic~ori~ á. N::tivid:l..ie, ~omo . O Sn .CARNEIRo D.\ RocaA:-Ora, si, pelo que 
outras mUlta_:: estrada:s que estao conce~t~as, h, pelo que sab3mos, a estrada da Vict-:>ria á Na
podem ser Mladas ... ~em ha:er grt~.ndes preJUlZO:S tivida.de não daria rendimento immediato por-=; 
pars o Est:ldo. (.:.\ (( o apotados .) ~ . ' 

ogo, o meu proce rmen o 01 ega . 
E' verdade que· a iJrovíncb d~ Minas e a do 

Espirito-~anto set•ão prejudicad!ls :om a não 
, ~ 

estilo muitas outras provincias do Imp3rio que 
s~ vêm privad;.ts de melhoramentos, pelos quaes 
clamu.m ur·gen~<?mentJ. 

O SR. F.ÉLrcro. nos SANTOS:- Nenhuma em 
condições dest.l. 

O SR. CAx:E!mo n.-1. RQcHA :-V. Ex. sabe 
que mesmo a província de Minas Geraes está 
clsmando ardentemente- pelo prolongamento O Sa. FELic:o ous SA~Tos: -Si V. Ex. tivesse 
da estt'<lda rlc f~ rro I>. Pêdro li. Essas outras ouvido a. resi<l · ~· · 
e .. ~: tradas, ji em construcção em divel'sas pro
víncias, estão exigin<!o o seu prolong"-mento, 
~dim. de c1ue as localida.des q:l-:1 devem ser por 
ellas s· · · . · · · 
aspira~ão, e o Estado venha minorar os seus 
onus. (ApaYtes.) 

Opa!'lamento, pon}rn, e1 · 
estradas, ainda que de' grande importancia no 
futuro, mas _que podiam desde já one:ar os co
fres publicas, deviam. ser n.diada.s. 

rr verd:~.de que essa estrada. poderia trazer 
,g-r~tn .les \"antagens :i.s prov.incias de Miu~;s 
G~r~s e do Espírito Santo, mas quent let· os 
estudos feitos pelo engen1HlÍl'O Hermilio Alves 
ve que essa estrada exigiri:l. a E.ifectividade d:1. 
garantia por longos annos, e que só em futuro 

m to daria e -;sa va a" ns. 
A estrada tem t1·es secções, a respeito das 

q uaes a ~pinião do engenheiro H~rmilio Alves 
é a. segum t~ : 

O SR. CARNEIII.o. DA RocHA: -A presidencla 
· ~e Minas nada podia a:liantar ás consicleraçõ~s, 

ue e.;to a · · · · 
essa estrada· prolongada. viria dar ~n.ntagen~ a. 
Minas. pot•que seria um. porto de mat· aberto 
á fiuella provin:.:ia. 

M~s esse argumento de concessão de um 
porlo para a. provincia. de Minas tem sido in
vocado par.L ~ concessão de muitas estradas. E' 
assim que elhfoi produzido quando se tratou da 
estt·ad:~ de ferro de Caravellas a Philadelphia; 

· ess::~. eslradil. foi concedida e nós vemos que ella 
não di rendimento algum, e pdo contrario os 
concessionorios não têm recursos para lcv.ll-a 
adiante e es!ão quasi susprmdendo o trafego. 

... 1 Jart.~s . Não estou .me confessando ou co 
informado· a r espeito da pl'Ovincia ~e . Minas: 
estou confessando que essa estrada traria van
tag-ens para. a província ele Minas ; mas essas 

-o seriam immediata e. 

O Sa. CosTA PEttEIItA. :- Essa estrada. era 
das mais espet•ançosa.s. 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA:- De accôrdo com 
V. Ex . ; mas essas esperanças seriam realil,ldas 
em um período remoto. · 

<l: _ prrmeira secçao e a umca a 1 a :1. em 
toda a sua e~tensiio ; a segunda atravessa. em 
toda a sua extensão terrenos devolutas com ex
cepção de oito kilometros, que foram, durante 
o anno · corrt'\nte, distribuidos em lotes aos colo
nos do Tymbuhy; a terceira atrn.vessa as Serras 
d:1s Lages, mas em garganta. baix11 e terrenos 
pouco a.cc.identa.dos. » O Sn. FEL I CIO Dos SANT03. :-Por que não 

Conseguintemente essl estrada iria passar rescindia a Pedro I ? · . • 
por dua.s aecçõe.'> completamr:nte in habitadas O Sn.. CAl\~Emo DA. RoC1u.:-T:.1.mbam intime1 

(apm·tes), por terras completamente devolutas, aos concessionarios da P edro ·1 ; mas, o re1>re
por mattas virge~s (apartes), e como daria sentante da emprezt~. não tinhn. poderes, dirigiu
vantagens immediat:ls 1· se á Inglaterra para o;;_ pedir á companhia e eu 

Declarú~ Sr. presidente, que e~tsa estrada, e~pcrava l)Or isso. Não ponse o nobre deputado 
vai como outrns, levar 0 desenvolvimento por que cu d·.~ixaria. de enfrentar esta. questão; mas, 
o~de tiverem d~ -passar; mas 0 parlamento co- desd3 que nã~ tinha proposta. dn. comp~nhia nem 

0 L · ' c u 1 - s c n run· o t•as quo o · 
pude!!sem desde logo remunet•at• os capitaes regado de fiscalisar os estudos,não pude dclibe-
nellns despendidos-;e não esta e out'rn.s que.one- rar sobre essa estrada. 
randoo prcsent:1,difficilmcnte e em futuro muito H.esponderci agoraT.a um aparte .que !l'le foi 
remoto, indcmnisa.riam capitaes despen.Jidos. dado . pelo nobre deputado peln Bahia., d1zendo 
(.:lpal·te~.) que tive pressa em realizar aemelh:mte re-

Sei qne essa. estrada do ferro, como tod:ts cisão. • 
?ll~_s, aind :~ qu·; ni.h dê renda, traz ,·aot'lg;ms Sr ."pt'~3idente, quem vir 03 documentos pu
lll m·c:cta ;;, porem do que o p:trbmento cogitou · blicado'i no Dim·iu O fficial de hontem verificará. 
n:"io fo~ _dess::•s va?t<\g·ens i_ndirectas, ~ns sini ! quc,em Novetnbro,foi intimala. essa companhia, 
de alhVlar os cofres pubhcos, desde Jú, dos I e que só em Abril l.'·:!Solvi a questão, tendo 
onus que os vQxam-. .sido a proposta._apresentadg, ém Janeiro. 
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Vê-se pois, que não tive a menor svífreguidão 
em resolver essa questão : fil-o com a morosi
dade que costuma haver na nossa admini.stra
~~o, examinando todos os po~tos que mé·po
dtam esclarecer, o que se verifica tambem pelo 
:lespMho e pape~s. hontem pu?licados. ~cliz-

0 1cu ura man ou 
Jublicnr todos os papeis ; os- despachos mais 
particulares que dei sobre a c1uestão: na-ia :fi-. " .... . . 
póde estudai-a :.i. luz de todos esses documentos 
unicos na mataria. Assim não tive essa a1a.
crida~le que o nobre deputado me nttribue. Em 
Novembro fiz a intimação, em Janeiro foi apre
sentada a proposta, e só em Abril é que despa: 
~hei. depois de um processo tã0 longo e mi
.1ucioao como o que consta do lJim·io O/fi
dal de hontem; e como andei 8.pr..:~sado ~ 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:-Não perdôo esse 

O 81~. CARNEIRO DA RecuA: - Pratiquei 
esse act_o como. p-ratiquei OL!t1·os de rescisão,- c 

o tempo me sobrasse. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: - V. Ex. devia . . . 

Já se v&, pois; que eu não vi diante de· mim 
emprezarics, não conhcc~ pessoas: vi ai>enas 
contractos; e quando os concessionarios .se acha
Yam no easo de merecer as penas çomminadas 
nos contractos que celebraram, não hesitei em 
applicar-lh·as. Mas, fóra. desses casos, eu· 
nao po-1a mven r yp eses, nem cre~r 

11ovas rclaçõBs juridicas contra os concessiona
rios q~e, _tendo co·nti'[tctos coa; o Estado, ti-

Ahi estão o:; meus actos; o meu relataria ~cr.i 
:tpt·es-:ntado e hei de mostrar ao parlamento que 
fui de um:1. economia rigor·osa e procurei zelar 
no maior gz·au os interesses do Estado, dimi
nuindo-lhe os seus onus. Passei ao meu succ0s
sor o orçamento com um s:tldo de !).086:90:1$172; 
não rne utilizei de ~ma só das autorizações quf1 
o pnrbmcn.to me deu na tabella B; c um mi
nistl'O qtte procede assim não póde ser consn-
ra. tO omo os nobr e Jl ~,1d s ... · 
c1cve-s~-lhc fazer mais justiç:L 

Vamos agora .à questão do direito, que é a 
mais importante. Disse o nobre deputado 

1 ic a proVlncia o sp1r1 o- an o 
que os concessionarios não podiam ser in
'demnizados, porque o coritracto,não estando de-. . . . ':"" . 

. rantia de juros concedida. . . 
O Sn · CAR:s'EIRO DA RocHA: - Eu não podia O nobre ex-min-istro da agricuHura de sau-

ter rescindido muita cousa ; rescindi alguns dosa memoria,o conselheiroBuarqttB do Mace
contractos que rne vieram ás mitos e em que do, abriu concurrencia para a construcção de 
os prazos estavam· a findar. Eu tinha diante de urna estrada d'e ferro entre. a cidad'c da Victorio. 
mim contracto~i com: clausulas on:crosâs, limi- e Natividade. Findo 0 p1-azo do edita], apparo
tando prazos, e eu não podia transpor todos esses ceram diversos concurrentes. Um d'elles, os 
limites. Quando o governo contracta é coú1o Srs. 'Varing Brothers, foi preferido. Em viL·
simples particulur, não tem esse arbítrio que tude d•e;;ta prefercncia, se fez . 0 cont1·acto-, e 
lhe cabe nas oul!as e·;.:p_hera~ da administração; a , . d' . .;; . . . · _ f:l • 

est,1s considera~ões. que é · o de iO de Junho de 1882, concel>ido 
~ n"estes termos : 

B tanto procedi bem c pt'Ç>curei sempre çon- « A~tenderi.Io etc~ Hei por bem: conceder ~ .. . . . ... ' 
· · · compan 1a. que · armg :·o l•?rs orgamzarem 

pessoas, que, quando ·assumi a admini . .:;traç:fio da privilegio por 70 annos para a conetrucção, 
pa~ta da agricultura, os cessionarios da. e;;tt·adzt uso e gozo de uma esfrada de ferro ent1•e a ci
de Ca.·.~nquy a U ru~uayana, qne. me cons ta. são dt1.de dtt Victorio. e o porto de Natividade, e 
os mesmos Srs. \Varing Brothers, pretenderam bom assim .. • durante 30 annos, a. garantia. de 
que .cu aceitasse para essà. e:;;trada um Ol'Ç~t- ju1·os rlc G ''}o ao anno sobre •) capital que for 
mente de lü.516:90:S$000. · definitivamente 1b:ado depois <!a revisão dos 

Examinados os papeis, verifiquei que, na admi- r•studos ela mesma. estrada, de conformUado com 
nistração de meu anLecessor, osse orçam~nto as clausulas. etc. )) 
havia. sido reduzido a 13. :300:619.$000, e o meu Em virtude desto decreto, c~lebrou-sc o con
procedimento foi snst •ntat· est•' ultimo orçamen- tra.cto •'lll :30 do mesmo mez, no qual tolas ~s 
to, e não julguei caduca a conces~ão, porque vantagens que acnbo dc.referir foram e:xaradas. 
o pr~zo não havin. expira•lo. . Perguuto : os ·conccssionarios não tinham, 

Com r~'>lação á estra la d~ Bagé a Cacequy eni virtúde dc!se decreto e do contracto assi
procedi do mC!SlUo modo. lll?.g,dtanlo um orça- gnq,Jo·com o gov.-•rno, ••dquirido \IID direito á 
mento de 12. \i5l: 1-10 . .::.000 ·~ s : tstentr~nrlo 0 de g-arantia de juro;;, restando aómcntc fixar o ca-

. . i~ll 

como não choga-,se a um accôr.io, ,julguei a O Srt. CosTA PxnEmA: -Dependente da fi- . 
conce.~;süo sem eifcito, não tendo ainda ~ido xaçito do capital ; n,.,tc bem-. . 
pnbficadn o 1lecrcto. porqu~ mandei li1uidar o Sn. 0AnNE1HODA Roci-u.:-Dependente ~a 
quanto devia pagnr pelos esLudos. · ' fi~açílo do cnpit:tl, sim, par3 saber-s·: até onde 

Ne~tes diiUS ca!;os· q11e citei, nfio doi indem- tinham direito os conces~ionarics~ até que quan
nização alguma, porcpte encontrei o~ concessio-- tia devia chegar a re,.pons~b lidada do Estado : 
narios incursos em clausulas, segundo as quaes quanto· ao mais o contracto· estava pcrfeitô, 
o governo podia. julgar sem em~ i to as canct~ssõcs os nobres deputados não-- podem negar isto. 
secn indetnn.izar e pagando sómante"a impor- :(AlJm·tes .) 
tancia dos estudos. OUtras rescisões' fiz:· sem' t Si nllb· f .. ~sse para: este· unico fim, seriam mé'f*'' 
indemnizar., ' · fpliantasmagoria: tod~~a· c~sas formal_idadcs de· 
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hasta publica, aceitação de pt·opost~s, caução~ . 
contracto, etc. · 

Ha.vb um contracto, um:t concessio feita~ 
mnto assim q tB, na clausula ;:;oa. do decreto. se 
dit: : «fit·_m:ldo o ~ontracto, dever:i ser assignado 
dentro de 6'} ·d' s t d d- uli a à das 
pl'esent~s clausulns,sob pena de caduca;· a con-
ccss·7o. » -

O SR. L1~0l"OLD ::m \. :-D ' d do c ue 
esta dis?osto n:1. clausula que trata do accôrdo. -

O Sa. Cosn P.n:rtErRA:-Sô depois de haver 
<~.ecôrdo sob.re o cn.}lital. 

O SR. C.\.R:'\ErRO D.-\. RocHA :-A clausula. 
3i:1 diz que, si o governo e os concessiona
rio~, dontr·o de 12 m0zes, n<1o- chr_~g-arero a um 
ac:~órdo sobr~ a fixa ção do c!l-pital g:trantido, 
ficw·.:i, sem, efTeito a ]H·esentc- concc .~ scio. Ora, 
como'póde íbu· sem eif~ito uma cous:t que não 
e xis 

Por estas cln.usulas vê-se q_ue havia. urna 
eom~ess:it> feita. (.:lpa1:tcs.) _ 

. 
do capital. s~m a qual, em ~vista da clausula, 
nito s~ podia CJlnsidet•at• o contracto definiti1'a
mente coucluido. 

Convenho ; faltava fi:o;.n.r-se o capital! unico 
facto, note-:;e bem,· que podia toruat· sem em~ito 
a concessão. Fóra d:lste caso, o govorno não 
podia rescil1dir o contracto sem indemnização. 

O SR. F cucro nos SAr.o'i'Os: -Havia outt•o,. 
A falta d:'l. nt.resentação dos estudos; pot• 
c ::templo. O prÕprio eng<1nheiro do govemo 
o d emonstrou. 

O Sn.. C.unn~mo DA RocHA :-Afórs este caso 

g :tra.a tido. t:l'I3ÍO que, em nenhuma outra hypo-:
. these, o goYot·no poderia re:scinJit· o contl'acto. 

O Sn .. LEot•oi.no CU::\ll.-\.:- O > propt·ios con
ccsCJionarios rccouhrJClH'fim (l ue o coutr'•lCtJ não 
e_,t:wa cooduiuu. · 

O Stt. FJ·:LF~ IO uos ~.\Nt•JS:- 0:. Srs. \Varing 
Bt·uthot·.; t•econh•:cet'<lnl isso. 

O SR. C.\U:\Etn.o D.\. RoctL\.:- Não rcconhe
C" I'~tm tal, e foi. ·o pNprio nobr·c dcput:1do por 
~li.uas, no seu . ii~cur!õo de hontem, quem con
f,!sso·• ftac C)S contr:~.ct lUtes deviam t : r• Ulll:l. in-
d~mui;r.u ç:to por eq uid:tde. . 

O Sn. Fr.r.rcro oos SA:-;-ros:- E11 disse q•1:i r 
tor d-: dat·-se alg;mw. ind~'mni:w.çiio, ct·n. poa 
c c uiündo. 

O Sn. C.\U:\ tmtrJ DA ltocHA:- V. Ex. concc· 
dctt alg-uma cousn. ; n1ns eu voa mostrar que 
c:ssa indemnizaçii , 6 d • ~tricto rl i t•eilo. · 

Corno ia cl: :r.enclo, o unic:> fac to qtll') poderia 
1ot·nat· se:n clfr.!i to a concessüo, s~ ria o de.~accõr
c!o ~ob :·c a. fi xa~·Uo do tc1.pitnl ; rmas tinham os 
!':> nccssio n~~~·ios -12 m~tes para entrar n·um 
a.·~córdo e, a.nt"s dr>ste prazo, 15 mcze:;_ para a. 
a l):." i~ senl:lçfio dos e studos. . 
Dep~ is de quatro rnezcsl<ht cclchra<,;i'lo do con.; 

· l.t':tcto.islo t'·,c m ·1 d'J N<.rvembro .do 1ti82, o n~bre 
d ')ÍHl tallO, então ministro da ~.gricultúra , o Sr. 

con;;ell1~iro Fleury -lidg-iu aos concessionnl'ios 
um aviso, ordena rido q ne nã•) proseguissem na 
rovisã·J dos estudos couformP. ha.viam con tra.ctado 
e que procedessem ant,_~s a dolls z•econ!lecimcn
tos, de modo a habilit tr o governo a resolver 
s ore o r .a . . . 
h·amente. 

O successc;>r desse nobt·~ ministro, o Sr. con· 
selheiro Avila, em aviso de :31 de Janeiro de 

:;. , e erminou qu':: o pt•azo :1. c a.usu a ,a, 
isto ó, os 15 mezes, estavam interromp~dos 
pelos UO\'OS estudos que o go,rer:zio m~ndou 
t~zer. 

O Sr,. LEoPOLDO Cu~HA :-E os conce:;
sionarios fizeram ren ler isto quanto qui
zet•am. 

o SR. c.~RXE!I.\0 DA RoCÍ-IA :-Não sou o l'eS
pons:wel, que os concessionarios fi;r.e.ssem 1')0· 

O Si.t. C.\It~EIR.o DA Rociu:-Mais ~diante 
respon let·ei a este ponto . 

importante. 

o Sn.. c ... mmmo D.\. RocnA:-~io.s não posso 
t•espondet· de uma ve;r. a todos os argu
mentos. 

St•. presidente, quando recebi a p-roposta,_ 
procurei vel' si os conces-;ionarios tinham in
oJorrido na di::-posição da clattsul:l 7;\, c verifi- . 
quei que tinham sido expedidos dous avi
soa ue altet·av~1.m rJfundamente a uestão. 
Portnnto, o governo não podia applicar-lhes 
o p•·azo d;~, clausula 7;1. e muito menos o da. 
clausula. 3i:~, o qual só pt·incipiaria a cot·rer . . ,. . . 
li.elr.t • 

Nestas circumstanci,\s, o que fa.z~r o governo·~ 
Rcj·~ inr, di1.om o.s noot·cs deputa Los, o orça
mento npro5eutauo; luas, rejcit:Lclo o or~amcnto 
apresentado, n:lo po l1a o governo cousidet•n.t· 
cndll.~:a :\ conce~sib. porque a clausula. 3ia t•o3f<~
ria-:;f'l a estutos feito;; pot· H~rmilio Alves, o não 
a li uaesqu nL' outro.s c>tudos e:-:lr.LOl'dinarios 
mandados fazer pelo govr}mo. 

!\o sentido d 1 opinião dos nob~os deputa:dos, 
cu q niz vc1' si podi:L colhe•· dos c::Jllcessiona.ric::; 
:dguma cou :-:a ; mas·, .tlepois <lo um:\ confrm~ocia 
particular, o seu rHpl·escnta.nte, em uma p-~ tiç:Io 
que foi hont•}m pu :.~licnda, pondcron-me prc·::i
smHmte o que ac.~bei : !~ t·efo!'ir, n. 5:aber, que, 
embot'[l. _o go \·erno : 0Jeit<l.sse os novos cstud?s e 
o ot'<}:llncn o ;J . -m t 1 .. 
l?ocli:1. julg~r cttd tlCO o contracto, pot·quc real
m~ntc, si esLo lhes permiLtÍll reve1· os es
tu tos de Hcrnrilio Alve~, c si o govc•·no man·
dou que c~ses estudos não tossem revistos, mas 
qul3 se procedesse a n.>vos, não podia , mesmo . 
rejeitado o orçamento dos novos estudos, appli
c:~ r-lhes :1. pena de caduc~dade. 

O Sn. LEOPOLDO Cu~ra dá um :'l.parte. 

O Sn. C.t.RxE:mo DA. RocHA : - Nilo é t:tl a. 
· revisão dos estudosd•\ Hermilio Alves; de mo·do 
qnc~ si~o governo rejoitaa-sc essa orÇá.mGnt<> do 
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45.000:080.3 (1ue apr~>sent-tr-am, elles diriam 
com toda a razão.- e cheg:1.r 1m a dize~· n·um t 
petição,- que então iria.rn cumprir o cuntt•ado 
e rev~r os estltdos de Hermilio Alv!!s, par::1 o 
que turh.·tm o:~ 11 ~~~zes da. clau.;;ula ia. do seu 

ccssor, o engenheiro Miguel Argollo teve para 
s3melhante eomrnis;;ão, a11 toriza:vacn :1 fazer 
e-.tudos do uma estrad' ue 1·odagem. podendo-se 
arhpt'tr a um.a estrad' de ferto. Jú se \'ê que 

·os estudo~ que se fizeram, em Yirttt·ie dessa 
• - . - r • • • o 

:~opresentação tle!5SOS estudos, e, dt1pOiS disso, 
mais 12 mezes, que c1·a o pr.l.t.O da clansula 3ia._. 
sóruente, findos os ua13s o ,...oyerno odel'ia 
const crar se·rt eff·~It' a co:1c0ssão. 

Mas, Sr. presidente, si o gove"rno estava au
toris:id:> pura resc.indir contr.actos qttc pudes
sem ser re:~cindido;;, par::~. que csper:l.L" 23 me
zes? Um<l. de duas, como ja lissc: ou o governo 

• imporill- um orçamrmto muito baixo, insign:fi
C<Intissimo p::~r<\ que os concnssion·uio-.; não 
chegasse~ a tu.u accór 10 e se vez·ific!lsse a hy.:. 
potitcso da caducidade; ou devi:~., coa1 to la a li
sura. com que d•wc proceder em seus contracto~, 
procuri.lr rat• em ac ·or o com a compan.na 
sobre um orçamento ·rawwcl. M 1S, Sr. prr~si
dent·-~, este. orç~~mcnto. por mais r<•zoavel q~e 

devia S'!r aceito, porque con dnha ant ~s. re
scindir o contr~cto, c então para que este si
mulacro a1·a c ue esta. demora, estes 2:3 me-
zcs, Ul';J.rtt·\ os qua~s pesaria sobre o cre ito o 
})ai:~. a ob1·ig<.~.ção da garantia~ Não havia um 
decreto garantind . .l juro.; para uma estrada que 
tanto podia custar 1~L000:000.3, como mai~ '! 

O Sn.. PRESIDE~TE :- Observo ao nobre de
putado que a hora està esgotn.d:\. 

O Srt. CAUN.F:ruo DA RocHA:- Neste caso. 
peç) a V. Ex. que co.nsulte á casa si me 
concede mais 20 minutos para concluir. 

Consultti·la a casa, d concedida a urgencia. 

O Slt. CArtN&mo rú. Roctr.t:- Al(?m disto, 

Ol'Ç:llllCUtO de .43. Q:JQ: 000$ . C OS ;OUC•3Ssiona
l'ÍO ; Í•).;;sem · reveL'. os estu lo~ do eng<~nlv~iro 
He:·milio Alves, teri:.1. de pag.w depois es<a l"C
visão, isto é, o governo viria a pagar dous 
e ' tudos; ma.:;, desrlc que o govei'IlO não tinha a 
iuten~:ão de cuustrui t' .uma estrada c entendia 
dr.vcr t·os~indit· o C01ltt•u.cto, parn. que despender 
com esstt outri.lr..:vi.-ão '? J:í. ,.e V. E:(. que.l'C
sciudindo logo o contracto,ft;.: a ccoMmia f!o pa
gamonto da I·evis:io, qun niio pódc dei x:ll' de s ·•r 
lm•ad:t nm con1a na iwportancia d~L indomniz:t
ção .. A. seguir·o que o~ 11ol>r'•' S cleputad•s lem-
1.)!'~\l"~lm c~ não d·'dn. indomnir.:u· os concossio
nn.rios o livrar o estado dos onns da concessão, 
ma.;; ::tntol'iz:tr no\'OS ~~sludos qncJ dev~1·i::un srH· 
pagos ~final setn a gr·antlc vMt<Lg-em <b rescisão . 

St•. presidente, dizem, p:>rém , os ·nob1·c:; 
deputados :~o orç:~mento de 1<1.000:000.~! que 
~e1·vitt do bt\S "! áiJ c:,ntrac;o da inrlcmniza~~tío, 
não é verdadeiro ; clle podia· c devia ser mui to 
reduzido. . 

Sr. pt•esidonle, é verdade que e enge
nheiro. Hermilio, em _alguns dos pontos de seu 
rela torio, disse que éss l oi·ça mGnto podia ser 
melhorado; !Jl)js tambc~m, pelo mHsmo rolatorio, 
se vê quG cs :es estudos são muito prel!mina
ros • . As . instrucções que este cngcahe1I.'O rc· 
. C:ebeü, <iuc (or::~.m a.s mesmas qac o sGu :2.ntc-

. ' ~ 

dev.am ~e1· augmentados com revis;:to. 
0:; nobre:: deputados cingiram-se ao orça-

mento de 14.i55:0JO . ..:: ma~ o oi·~a.rnento 
'1110 devia ser tom tdO por b·1 se, nio era este, e 
,;;i.rn o de 15 .4::!ô:75:1$í)36, porque o contrl\Cto 
mar-cou a platafur.n:• de 4,môo e não a de :3,m50, 
e segundo r~sta ó que ·o orçamento seria de 
-14.155:000$000, como se pódc verifioar à 
pagina 10~ do rclatorio apresentado pelo enge
nheiro Ht!rmilio Alvns. 

Alem disto, si cotejarmos os e~tudos des5e 
engenheiro c_om os ordenados no contracto,ver
sc-á t.L~e o orçam·J nto apresentado deve subir, 
porque, a ot·a a g'ltlll:lS l ·~rençus. que S'~l'la 
longo apont:á, não contém duas verbas,-des
apropriaçÕ'!S e coro missão fina.ncíJira, e saba . 

;- . . . . 
divci;:, sobretudo a S'Jgunda,qLtando se tt·ata de 
levantar capibcs no estr;lllgeiro. 

apropriaçõ·~s havia a.hi ~ l·:s;;a 
tinha uesapropri:r ções a Í<tzer. 

Os S L~S. CosTA PEREIR.A E LEOPOLDO CuNHA: 
-Apoiado. 

O SR. C.tn.~Emo DA Roczu:-Como não ha 
dcsapropl"iações, si· na 1a. s r!cção ella passa 
.por · t ·~ rrenos todo~ ha!Jitados. como dizem aqui 
os estudos do eng-enheiro Hermilio ? ! 

valor. 

O Sr.. CAIUieiRO D.\. Rocr1A:-:-Qual9uer .ct.~e~ 

de entrar no orçam·~nto. 
Si, 1_)ort::1.nto, Sr. presidente, esse orç:tmenlo 

nno foi verclaJeii·o, não ê dnfiniti vo, poque 
:ttê m·~ const:t que ha um gt·anle :ttez·ro que 
não foi ahi mencionado, segue-se que ... 

O Su. FJ~LICIO oos SANTOS : -Então V. E~. 
acha que não se póde fazer a c>str:Lda por esse 
preço do engenheii•o Hnrmilio Alves ? 

O Sll. C.l.nNJ<~r ::o n.1. :RocuA: - /_cho quo, si 
fi:f.cr-S!\ uma t•ovisão .le c.;tudos, n~o ::e faz. 

O Sn. FEr.tcio nos S.\:-:Tos: -V. Ex. acha. 
que n9o so pódo fnzer por menos do 
i~J. ;JQO: 000$000 •. 

O SR. C.\UNttrno o.\ RocnA:....:.. Ac1to c1u~ não · 
se pó le fazer ... 

. O Srt. Fm.wro nos S.\NTOS : - Ver~mos si 
não.s3 f.lz ~ o flltttro o mostrar:i. 

o sn.". CJ\ltNEIUO DA RocHA : - •.• salvo si a 
estrada, em vez de sahir da. Vido1•ia, eahir do 
lado opposto, como q11er o nobre deputado pelo ·• 
2 1 di~tricto, de Itacibá, e houyer aLteração de 
traçado e outt·as modificações. 

· O Sn.. CosiA PJJ:rt.EinA : - .A h ! E' quanto 
basta.· 

O Sn. FEr.IQIO nos S"\N1'ôS : - Eis, ahi está 
ama .redncção • 
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O SR. C.\.R~EIRO D.\. Rocru.: -Mas seria prc-1 Estou um pouco f:ttigado, a Camara -vai 
ci,:;o um·•· renovaç<.'ío do contracto ; sem est:t' ontra.r em matori~ mais imporbnte, ac8i
innovação! o governo não po âa ;1lterãt' o orça- tarei o deba"t·3 em outra occ~asião em que me 

~mento que ser·du de base ao. mesmo con- sej:1 permittido roubar mais tempo à Canura. 
tracto. Seria preciso entrar em t~m. novo· a.c- .Ha. um ponto em q11e ia me esqu ecenJo de 
côrdo com os concessionarios. tocar o de ter eu dado r f rcn ia aos on-

o Su. LEOPOLD:1 Cüxru:- Esta v. Es:. pel"'- cessionarios, C<lSO o gover·no entendo. de\'er con
struit· m:ü' tarde a estrada. feitamente eng-anado. 

' 
traçado que serviu de bao::;e ã concessão e a.o 
contracto é do porto da Victoria a Natividade, 
c .não se refere a ltacibi . _ 

o SR. FEL~CTO DOS SA:-~TOS : - o contracto é 
anterior aos estudos. 

O Sr,. C.-\.R~Emo DA RocHA : - Desde que 
o coutt·acto firmou-se nos estudos do eng-enheiro 
Hermilio, e e~ta.bdcccu que ::1.. e~trada partisse 
do Jorto da Yit: toria sem haver uma in nova .ão 
do mesmo contracto, n:1o s:~ pedia .mutilar cssJ 
orçamento. Ora. esse orçamento, segnnlo :.s 
obs~r\'•;i:h~ que fiz, não serir~. de 14.000 :0:)0$ 

Como os nobres depntatl.os viram, o; estudos 
t.oraru a \raliados pelo eng·enheiro fiscal em 
1:500$ por kilometro ; mas não tomei esta 

n.se. acc1 ·~ 1 uma ):tse menor: 1z com os con
c::ssioaal'io~ um contrae to ent globo,comprehen
denlo qne umas 30.000 S:: í'oriam par:1 o !;aga
níento de cstndos e :1s r estant0s, 4D.OOO -~· 
p::tra. a. indemnízaçfio do conlr.· ct0, :-:0111 demrj
r .Jr·m'' em tira r uma ou duas lil_,raa rlc.:ta ou 
daquolht patC(·lb.. 

O Sn.. LEor>or.oo Cu:-;u.l. : -Nisto foi que 
proccd0u mal; dev ia fl, m:;,rat· mni,: tempo. O 
g o·.'erno não f:tltav:~. ú. fé do contt':lCto com ~ 
d" mom.; pa1·a Ü3!!0-Linh:t um pt·a r.o no mesmo 
contr~cto. 

S~. pte~idente, é v~ydarl~ ue concedi essa 
r , 1 10 a c IÇoes 

com qu~1lqu~r outro concurr-ente e segundo as 
bases que o governo c.mtender. Nestas condi
_çõjs .não hn. compromisso algum para o Estado, 
n3m pó !e haver J,'eclamac;lio algum::~.. caso o go
verno. pr-efir:1. outro concurrente por conside- • 
1·al-o em melhores condiçõ?s . 

Pa.rece-ml'! que toquei em todos o!!; pontns do 
discurso do nobre depntad:) pelo 2' dist!'icto d') 
E~pirito Santo, qne forvm os mesmo~ d?s ~is-

O Sr. Costa Pereh·.:--., ([wla or
dem.) l'·'!q tler urgencia por m~ia hot·a para. na 
pl'imei1·a sessão tratar d:t estrada de fcl'l'O da 
Victoria :i NaLivida te. 

Ach:~11do-se na. sala. immediata o Sr·. ministt•o 
de estrangeit•o;, q11c vem ler o rela.torio da r:'!-
pat• l<,:ao a. s<:u cat•go, o r.: lH"(~S_lc epte convi ~~ 
o~ ~rs. 3° o "1° socrctarios par,l. r ,;cebcrem 
S. Ex 

'-GCC tt o o 1'. tuuw; t•o e es r•ange1ros, 
com as formalidades ·lo ostylo, toma logat• na 
mc~a. :l es·pl·~rda elo Sr. prcsidcnt'!, e faz a lei
tura do rebt:Jrio da_ repu.r.tição a se·i cargo. 

U rehtorio é rcm.ctttd:) i co:umi~são de ·or
çamento. 

O S1· .mini"tl'O l'r' tit'\-~<3 ~~orn as mc1>mas for
m:üiJadcs com c1uc foi r.:ccbido . 

'ORDEM DO DIA 

Conr.inuaçãa d:t ti\ ·cli..;cnssilo do proJ~cLo 
n. '1 A-lSS-3, sobre o cletwmto servil. O Sr,. CAnxc::n.o DA RociL\. : -Fiz, como 

di ~s ~.' , o contracto etn globo, m:~s tomando a bas•.:J Entra no i:!&lào o Sr. ·presidente do con-
úquem •la a.valia~·ã.o co cngenheii·o fis:;[ll. selilo. 

O Sn.. -Eu1m.\SIO ConnEa : - A questão é si 
devia ou não indemnizar. . • 

O Sn.. C.\nXE!Uo H.u/~o oGIL\ :- Esta. que!lt.ão 
ma pare •~€ que discnti :;a ti sf.:~.cr.odaml'lnte·, mos
tr ndo r1nr1 o gov ·rno nã• i : odL\ applicar ao 
caso a cla.UlHÜa :3;u. do contracto. 

poss o come\'ar, Sr. p1·esidrm t ·', se r~ agradecer 
a V. E~ . :~. bondade t~om q ne se di::n"11 pro
poz·cioll:ti'-m:! occa·,ião par;L tom .. r parte ll'·st ·~ 
import n te debat"l . sern du vi ht. digno de or~
diJr·es mais provectos c ades trados no usa d l 

palavnJ., do • jU I~ aq tiellr~ qtie tCJn : gora :L hon-
: • ra. de se di1·ig ir à Camara. (Nil o rqJoiud.J!.<> . ) 

. ~r . p resith ntc. n ão posso r-:1prodnúr- a ar.::_;n- . Sr·. pres~d :11tc. appt·oxima-s f'! a. occn.siã ·J em 
t " ., . . c l " t ' • I C - ~ J C • t m•·n :L('.a•.l 'J. uc ~a. a CJI.ll 1ormu ·: 1. r .. u((;' t. tJ:: .1 1 ou · ~ a ;1mara.,. convi< ~ la JtC a oroa.t)arn. ·ra-

- •J ' • t 1 . 

N:to tenh?. outros . argnmCI~ tos ; são r>stcs mes-l t~t· especialmente d ;t que.,tüo do eleme nto set·-
mos ~.g~e Ja 1~t·oduz1, c r;ent1 yue o n?brc ·lepu- 1 vü, te1u J.e oncrc,rar tle_ ft•en~e este vrobtem•1, 
t auo n~o cstrresse pr·esente para ou·vll-os. 1 afim de lhe dar. a soluçao que melhor pa.reccr. 
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Dcseja"·a e desejo vet· esse problema.qu:mto. O SR. LACERDA. \VEI.t:-iECIC- Os cscandalos 
ante;; resolvidn; mas confesso a V. E:s:. que me I que se deram provam.. · 
ach.o presa de apprehensões e re:;eios. O SR. ALliEIDA. 0LIVEI11A:-Provam o que 

De >ejo ver a solução ·do problema do elemen.- ·affirmo 
to sct·_vil, porqu<: a q aestiio t~m· 11ltima_mente Ince~dio, que tendia a proEs._gar-so por tod~ 
nssumtd_o pi·oporçoe;;, ~ue ~ · ~Ia. yara. dta tor- a. parte, torrenie impetuom que n.m!;laçava in~ 

mcr~rteza e duvtda, em que nos achamos, e que, O a.. AL:'IIElDA ÜLIVEutA:-Está V. Ex. en
com o retrahimento dos capibes e a baixa do gdnado. O ga;;inete 6 .le Junho-j-i encontrou a 
cambio, t~mtos prejuizo.:; tem causa.do às fi- cltBstão .p:-o:iuzi.ndo gl'ande a;;itação na rua. 
nan9a3 p:Jblic:ts: partic~!lares. . - i u~r Sa . . D.EPUTAD0:-0 Sr. Laf:J:yctte tambem 
· Smto~rne., porem, dommatlo <le appL·ehemoes a en.~.:ontrou e soub;) reprimil-a 
e receios, porque no estado a que chegou a ' · ; . 
questão, tendo elh jà n1otivado uma duss'~lu-1· O Sn. Axon.A.DE FrGUEIRA:-... ~abtnete de .que. 
ção de~ Caml1l'a c determinado a que ia de Um 1 V· Ex· fez parte·. . 
gabin"t0 libf'l·nl, sem haver, creio ou, desap~· O Sn. AL:'IIElDA Or.( .. ·ErtL\. :-A V·)rdaio é que 
parecido intciram"ntc a dissid(mcia, qoe deo n~u põde· vetlcel-a. !\la;; ainda. b :~m . ue V. E::t. 
causa a es es ~c os, en o JUs a anc1ec a: e -por a:~, Justtçu. ao ga tnetiJ .. a a.yette ! 
saber, si ao cabo de tantos·"sfot\~os e sacrifi- A despeito dos esforços empregados, não 
cios, tem de ficar p:~rdido o trabalho feito ; · si pôde esse gabinete r!ominar movimento. 
• 7"' • ~ 

·tct•mi n::tda.; si volve Ott não o paiz ao seu es
tudo normal ; si cnbe ou n.to c be ao partitlo, 

uc inicioa esta reforma, a. nloria de re.:lizat· 
uma idéa, com que se identificou, e de que 
quasi se torna marlyr. 

O S:1.. Ani.tuNo Pr:.m:-;TEL :- Apoiado. 

O Sn. AL:IIEIOA ÜLIVE!RA:-Con~idero tão pe
rígo~o o .momento, em que se acha a idéa da 
emmcipação c com esta. a sociedade bi·azileira, 
que só euco~ttro nm símile para o transito, que 
ella ne:;;tes dias effcctua.; é a locornotiva, pas
san:do por cin:a. de abysmo, em qu~ um~" ligei-

' cipital-::t. coru todas as vida.s c -riq uczas qut3 
conduz. 

Nã :\ t' i 11 L d. ~ id 
repetida censura feitn. ao gabinete passa.do! de 
haver impt·udcntemento erguido a ba.ndcir;\ da 
em:mci pação. 

Para respon ler a. e::ta. arguição, basta a con
sciencia dos animes desprevenidos o desapai
xonados, quo vêm as cous.ts eomo clla;; ~ão e 
não como se quet· c1uc.ellas SHj:lm. • 

Todos sabem que o gran h merito o servi~o 
(lo gabinete i i ci(.l Junho está pt'..~ciumenp3 em 
ter tra~ido para. o parlamento o sujeitado á es
clarecida aLtenção deste o gi·ave problema. do 
elemento servil, q uc estava sendo ro.~ol v ido nas 
praças public;ts e nas ru'ls ••. 

O Srt. Eur~rusro CoRn.EI:\ :-R.~solvido, não; 
estava sendo discutido. 

. 
O gabinete Lafayette não queri11. parar o 

movimento, seria isso impos,;ivel, queria apenai 
ue elle fosc:;e · rudentem3n d' ·i,.·c 

O SR. F. BEL!SAaro:-Pot• isso demettiu os 
P!"esid ~ ntes elas. duas provindas que se em:m
crparam. 

O S!l . MACIEL : -Por· conveniencias da ad
ministt·ação, não por serem abolicionistas. 

O SR. Ar.:\IEIDA ÜLirEIRA: -Queriamo.s mo
vimento pt·udente e não precipitado. 

Como ia dizendo, Sr. presirlente, incendio 
c ue tendia a )f:O a<>-at'-S) )QL· tóJa a 1·t t -
rente impctuos:t que ameaçava invaJii· e in
unlar todos os centros de trabalho, o t1ue é 
certo, o que todos sabem, o que ningucm póde 

<=> • • t • u o., a. . ant o 
a -t :~mpo a conilagração, ou dando outro curso á 
onda ameaç:tdo ra. • . · 

O Sn.. · BEzA~u. T : -Era o casí) de encami
n.ha.l-a para cima. do incendio, o estava. tudo 
prompto. 

O Sn. Aümm,\. ÜLIVEilU:-••• cónseguiu 
substituir as llgitaçües da philantropia populat•, 
os symptomas <la dasorJcm que então so mani
fe~tt4.vam, pela. calma seguridade e confiança. 
com que hoje todos e;;peram a decisão do poder 
legislati \'O. • 

E nesta.s condições digo simplesmente, Sr. 
pt·csident~. que, u!lndo prompta. c effieaz solu.- · 
c;ão ao problema, isto 6, solução que dispense 
outro a.cto posterior, pois·a natureza da questão - . . . .... ' . 

• 
vam o co~tt·ari; do que V.·Ex. diz. Estava, sempre convulsos o~ grandes interesses, que a 
digo, sendo resolvido nns praça!) pulJiicas e clla se ligam, além de cortar p.cla. raiz a lmpa
nas ruas, com g-rande detrimento dos propric- ciente propaganda· abolicionista, corrésponderá 
tarios, de seus crcdot·es e da. socie:Jade sem ro- o .pirlam9nto :is juseas espera.nça.s nelle depo
cur;:;os para do prompto prover~sc de outt·os sitadas, já pelos proprietaríos que querem sa
instt·umc:atos pro ;n·ios p·.tra 0 .trabalbo. ... . ber o qu.a tê:ll, :que garamiar; se lhes dão, já 

pelos indivíduos cujos direitos são aífectados 
O SR. LAC&nn.\. \V1~::NECK :-Foi o governo l>ela boa ou m:i sor~e delles. 

que a tirou do parlamento para. n. rua. . Sr. pr,?si<lente, não falbni]o dos meios pra~ 
O Sn. AurEID.\. ÜLIVEIRA:-g' juízo-dCJ V. Ex. ticos, pelos quaes se·póde resolver a questão 

que n.ão posso nem devo aceitar como verdade . . eerviJ, do que depois tratarei, tem ella dowa 
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1 a.dos di""tinctos : um philosophico , moml, 
humanitario, outt·o f'COnomico e politico; urn 
que estuda, que investiga a orig··m por assim 
dizer :~.nth1·opologica. da escravidão, a.fim de. 
mostnw que ella já não se cumpadt~ce com o 
espi1·ito da epoca~ d'·ve abrir. espaço :is i~l·~?s do 

den (~i:\. de int0gro.r e unificar a nossa nacio
nalidade, de tornai', em summa, eífectivo e 
real o princip:o da liberdade. e da. igu;~ld~1de 
p ·'rante a. lei, que é um dos dogmas da Consti
tuição do Império. (Apoiados .) 

E' ainrla u:':sim, Sr. presidente, que a cada 
passo ouço dlzcr, me~mo entre aq11ellr~s gue 
têm motivos para eombatm· o projecto do go
vêrno: que a e~cra\'i:lão é uma nodoa para a . . . - . 

' 
aos nossos semdhant~s, um crim'1 secular que 
t '•mos commei;;ido para. com ellr·s. um· av_ilta
mento ara o nos~o caracter e ~1 r:t os no!':sos 

minar, mas ~ó gradualmente pode desappa
recer. 

Ora, Sr; presi.lente, si a cidlisação que elll 
todos os seus estadios adopta. ''utros idiomas e 
outr s cr.~nças, outros usos e ontros costume . .:, 
out1·as leis e outr·os principios, outl'os t·eg-imens 

a • • ~ o. • • • -

o ' 
dos os livros, em tvdos os jorna·•s, em todos os 
e'piritus. que e::;tudam o assurupto, hymnos de 
louvor· no tra' •a. lho li vrc. elo uente e formal con- · 

tro do impel'io é a.tlmittido a ler o seu r :la.-
torio. · · · 

(Enlm o S1· . mini$tío elo í"'-z;etio c l·? o 
seH rerato ,·io.) 

O SR. AL:'IlEIDA Or.:\·ElR.-\. (conli,wcwrlo) :
Fui int.err,)mpido, Sr. t)l'e"idc •te, quando, en
cn.r}~da a escmvidão no pt·imeiro dos po:tt<..·s de 
vista, que a.ssignalci, pas~a\•a a êonsid ·::r a r o 
seg_undo. 

. l 
hyrnno de louvor· "0 t1·abalho lin~, o eloquonle:

·~or·mal co:rdelllnação ao tr·abalho escravo. Esta 

costumes. 11m martyrio para quem a solfre o uma Uns mostram que não avulta a nossa coloni-
inf.·licirlad ;~ para q t1em a explora. :r.aç.ão, por~1ue l'l~cnbcmos poucos immigrante!, 

P~HIC h:!-.·er:, Sr . presi!ente, c1ucm ch:1m:!sse e ain4a não const:).!'uimos plantar o amor do 
a escravidão um fado providcnci:tl, corno Comt~, trab:alho nu ~:ot·açi!o •los nacionacs, que se por
creio eu, chamou c:vilisadoras as guerr:,s dn. dem no intr~riot• do pai:r.; factoi só existentes, 
idade média. Tendo clln. s~ ! proposto abrnnd:Lr porque a r!SCI'.tvid:io repugna uo estrangeiro, 
o rigo1· dn ~orte J'eser\'ada aos vencidos~ poupar at\rgell,.l.a muitos . do~ que podem dernand~r· n• 
á espada do;.; cruoi-: ,..en ~ c ~ ··re..; golpe..: que p1·i- noss•s pl::gas, a por· tal fôrma tem avilta.do e 
vavam · :J. huma.níJad·~ de rnilhaJ•o.;; d 11 vidar; deshon1·ado o Lrabalho, que os filhos do pait 
uteis, á agricultura, :'t indu..:tJ·ia c :is art<:s. c acrl!dit.m que c ll·~ só e:tíste p:trn. o mis·~t·o 
as..;im fvmentm· o trabalho á sombra do ttual escravo. · 
tanto quanto· possh·el se dllf':em·olveram c pro~- Ninguam póde cout~star c~!"as proposic,~ões, 
per11.ram algun~ p~J\'os antigos. não ó para cs- Sr. presidente, · qucz- quanto ao imllligrantr! 
tranhar qne clla a"sim fosse chama·la. quando e -tr::m:!'~iro, qu•·r q uaHtO ao n M ional livr·c. 

· tão pouco conh~CJci.ia ain(la era a natureza hu- Em relaç-:1'J ao immi:.;-rante el!tran.;~üo. por-
mana. qu(!, si ú · ~ erto (1ue a q11e;;tão da immigra•:ão é 

! as ess::t cro uçao •. J' . prr:s u t!Dte, ~em c )tl'( l r•m': l!Omp exo, epon' ente e mut ·as ctr
qu~ só então pôd r! ella pare('c r pl'ogrel'so, me- cum~tancias, que não podem set· de prompto 
r ecer a appro\':•ção dos philosophos e ;v!nl'a- removidas, niio hr1 duvida que a oscra.vit.lib I! 
dr,res. niio é a c:uls: da e•cravid:1o e:xistcnt'l no uma dessas circumsta ncias. c, pois, que, desap
Brazil. A <'?.tt~a. da r~scra.vidão existente no pa1·eMndo ella, maior, muito maÍOJ' será. o, n•t
Bra:r. il é um facto hr!diond0. que o verho humano moro d'! cstrang-~iros qüa vir·ão pa ra o Brnil. 
recusa referir r· a vista encar:,r. é Psse r apto Em rf!lac;iio ao n:;cínwd. po1· qlie apenas •o 
lllon .. truo;.;" • a .- rl'l '! aind·t hont~ rn allr1tliu (J no- t i':Jta de crear uw habito, qutJ act:InJrnent~ niio 
))rC dcptl1ar!o p~Ja provincÍ:t de :\li na~ , mo!S- exÍStr! . (J CX, wpJo do UCIIl , CO!UO O do mal, é 
tr:mdo como e ·m elJe n:io h :1V'C!I' Ía boj fl tanLo..; :-:empr11 <~•mtagíoso . · No .ia em CJIIC todo~ os 
bra.zil 'Íro<:, qui' nm boa. fci. se dizeltl po~suídores I hl)mens lh·rcs do lrnperio virem aquellc pre.; 
d:~ fun~~.stn. proprícda•le qur: s~ trata de elí- conceito dcarncntido peh pratica, sem duvida. 
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·os oc1osos de hoje se entrega.1·ão eom ardor ao·, mento, que apresentam os estado;, do Norte. 
trabalho, e só a. este pedirão o; donrs e favores 'Donde vem, Sr. pt·esidentc, um !<teto bast:tnte 
que actualme~te ituploram da. c~mplacencia ~r.l ! cloqu<;nte p:tJ'fl s;~r lembrado em uma occasião, 
seus compatr10tas, sobretudo. s1 o Sr. pres1- · como est::~., em que se trata de,desvaneccr vãos 
<lente do conselho completar a. EUa. obra, tem:Jt·es. 
~orno es cro c !'ÇO a ~. Ex. com uma g· a len·it:ma iníluencia e re ondcrCtncia 
lei que aci ite a acquisiçiio das tr;rL"a~ pu- I que os estados do Norte exercern sobre os es
blicas bdoe do Sul, e, por conseguinte, sob!·e to Ja a 

Oulros, Sr. pl'esidente, dizem que a esera- 1 União, segt1ndo a confissão üe Hat·per, um 
I ., ; • • 

.: . , -' "'. 
dustt·ia e de riquezas, pot• ma.is habil qtl ,, seja 
a dii·ccçfio dos seus exploradore:; esl{l. longe, 
muito longe de ter o clasterio de produzir os 
mil:t~res physicos e moraes que produz a 
inidativa. individual c o trabalho do homem 
liYrc, senhor absoluto d!3 se!ls braços, da sna 
activida·le, da sna intellig-encia, corn certeza 
0 conseiencia. d:: que a pt·opria fel icidaclc só d · 
si depende~ est{t na razão. directa dos csf·.H·ços 

qu;1 :'>e' colioca e dirige nú sGio da socie
dade. 

Outros. fin:tlmente, upontam a gr·ande 1· ·pu-
tca arner1cana, esse povo que to os nos 

admiramo~, sern. que todavia procutemos sem
pre imiLal-o, e ahi n~ostra.rn, por_ um h~do, o 

tria c a riqueza <lo p:tiz, depois qu~ rdi abolid:t 
a e~cr;tvid<"io; po1· outro. o nctavcl contrasto, 
que existe cntt·c os Estados,' que ante:~ da. 
guerra da successão se diziam a.bolicioois
tas, e o.~ E·üados que se chatnav:un escrn.
vistas. 

Não desojo1 Sr. presidente, tomar tempo a 
·Caronr·a c·nn cousas, que s;;o por dem:1is sabi
d~s. Tl"a ta.ndo-se, porém, de tt·anquilizar espi-

.•. 'mot•at s ue vêm a ruina ,.eral como 
cons~~quencia da emancipação dos esct·:wos, 
me pct'lllittir:i V. Ex. que, em rapidos tt•a.ços, 
ropro::luz!t a~Jni o que se diz dos Estados-Unidos 
do tempo da independencia: da Uni-
ric:tn3.. Todos os Estadus tinham escra\'os: CO· 
l;lleÇ~ldo, porr:!m, o mo\limento abolicionista por 
algun2 Estados, os da No,·a Ingla.terra, e 
augmenla.lo em ontros o numet·o d :Js cscnwos, 
dcssn. diff~ ;·ença. -de condiçü·>s, em que para. logo 
se a:~bnv~.m os Estado!! rlo No1·te e do Sul, rc
sulta.t•a m conseq uencias, que ainda hoje p ··t·
duram, c que, póde-se dizer, silo outt'O!J tanto:> 
val:os(J; Mgumcntos em fuvor do trabalho 
livro. 

Os ~slauos do Norte U.cntro em pouco ern.:n 
r (•publ ica.s vcrdadc•iramen te agrieolas, culti
vando to•las ns plantas· propria~o~ do clima, em 
pC'ftlenas pt·opriedadcs, qu·! tornaram a. f !lici
dade get·al, e q11e foram o nudco da. população, 
o prin~ipi~ da industria e das collos;:a<:.o; ri 1 uc-

. 
Entretanto, os estados do Sul, comquanto 

fos•crn tão nxclusivamente a.gl'icolas corno 
aqucll"s, limitando-se á. cultura do algodão, 
planta preciosa,é v~rilude, ruas não a unica. q11e 
podia fomentar o d~sen,·olvimonto do p :iz, 
1n!ieados como eram na escravidão e na grande 
prop1·ieda.Je, por is•n 11 ue niio tornaram a f e li-· 
eidnde l>astanL~ gr?ra.l, eram e8tados n~ sua. 
maior pn.rte po,•oados por opulentos potenL!ldos, 
nem augmea tara.m tanto a sua riqueza, nem 
tiveram, e ainda hoje não têm, o grande incre~ 

V. L-22 

~ . ' 
p:11·ecel" etnittido sobt··~ o pro,jecto de Hi d.-\ .Julho 
do nnno p~1ssado, pelas commbsões r0unidas de 
orc;amenb e justiça ci.vil. 

V. E~. ml3 permittirá que en. leia as suas 
pala Vi'tlS (tê) : 

4: Nütoz·io é o facto de qu0 nos vemos cons
trang:dos a pedit· ao Norte quasi todos os 
ob.iectos,utds ou sup~rflu•Js,desde os phosphoros 
até a~ rnachinas de vapor; que u:Io temos nem 

< ) . t· . . 

qlu o Not·te ó a. l\lccca dos nossos tu,.rcu tores, 
o~ quacs alli vã.o ter em duas pcrcgrinaçt1es 
cada anno; que v.s no:;sas biblin::.; c as nossa~ 
vas;;ouras, os nosso~ 1vros e os nossos )a es 
''em do Norte; do N'ot·te, a tint11, o pa.pd, as 
pennas, o lacre, os ·~sto.;o;;; do Nor·tn, o cal-

as facas; do ~orte, os espelhos <~ os pianos, as 
quinquilharias e as drogas. No berço enfai
xam-nos com a musselina do Nort~ ; crian~~as, 
divertimo-nos cum brincos do Norte; estudan
tes, aprondf!ulos 0m lin·o.;; do Norte; ad:.Jlcs
centes, é na socieda :e do N01•te que nos varnos 
educar; homens já. maduros, pomos ao nariz 
oculos do Norte; velhos, curamo-nos com 
medicam1~nt0~ do Norl/); mortos, emfim, é do 
linho do Norte uo so nos tn.lha o sudario • 
tt•:tnspot·La·nos o f!)r--tro a1 campo ~:anto um 
carro do Nort·l ; é artefacto <lo No1·te a pá com 
l}llG nos dão á tet·ra, e do Norte s. lapide que 

. 
Por qu0, Sr. presidente, ~m um mesmo povo 

esta. daa.Lida le t.l0. r.tças ~ Ao sul t:ma raça. in
ferior, sem talento inventiva e sem feito~ que 
a glorifiquem ; so node essa ra.ç.1 de Yanke: s, 
que como acabamos de ver ó o verdadeiro 
motor dos progt·cssos aHi clfectuados, esses 
homeus á. R ,bisou Ct·usoe, que tudo sabem. 
tudo omprd1cndem c tudo fazem .. quc pede-se 
dizer, uastari:un para si, caso o mundo rccu
z:1sse entr·ar em communicação com elles ! 

A J•a;r,ão quauto a mim St•. prGsiàeote é que o 
habito da inicint.iva inJividu:1l o 1Jo trabalho 
pcsso:1.! deu a~s filho;; do norte o dom da fécun
didade rtttc !alta nos filhos do sul. 

Como, po1·em, a minha pala\•r·n. não ó bastante 
autori!':atb. pat·a. provar urna as ,everação que 

~ . . 
:. ~ . . . 

que a ind:t leia um trecho do outro escriptor 
americ~no, de u1u economista de grande valor, 
tamtJem citado 110 refe'rido parecer : (lê). 

« Quer a cammunidade conste de um só 
senhQr e um só escravo, quer de - mil!:!ares de 
senhor·es e milhões de escravos, o captiveiro 
necessariamente envolve \lm csperdicio de 
força humana : porquanto, al"m de ser o tra- _ 
balho servil menos fructificativo dÓ" que o livre, 
a ene1•gia dos senhores despcnde-se em dominar 
e vigiar os e~cravo!':, distrahindo-se de appli.:. 
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ca~õe~ onde estari:! o verdadeiro molhGra· 
mento. 

« 9'-:anto mais i:nportante é o papel da es
cr:Jndao no orgamsmo sodn.l, tanto menor, 
propot·cionalmento, o desenvolvimento deste. 

«A uni\'crs~tlidacle do C3.jj~iv .'iro no mun:lo 
c a::;s~c~ c 1n u ntn.ve mente o mot1vo, por que 
a act.t\'ld~Jde meutnl daquella,;; eras, tão pali. !as 
na l1tteraiura e csmera.da.s 11:1 ::tl'Le, ni'io · . . :::.. .~ 

inven·:·üe~ da civili7.ação :nodernn. 
"~ Neuh11tu p~vo s~nhor de e~cravos te\e j:i.

mals o talento m\·entl\'O 
« ~·utua COJUIJJonhão i1ropriet'n·ia d:~ cnptivos 

poder:::o a~ cLlss~~s supenor.-'s apurar-se no luxo 
e nos m=-tmctos elo gosto, mas inventints n::io 
serão nunca. 

<; Tudo o qur: r~baixn. o operaria, e o e~bulha 
dos fl·,,cto;; do s~'u trabalho, adorment:1 o espt-

• • r .:--

· O praso, q un.n to a mim, e a peior de todas 
as soluçõ ·s. 

O Sa. EuFRAsto CoRREIA:- Crcio-:::-que é idéa 
geral a do praso. :, · 

O Sa. Aun:ro.-1.. ÜLIYEI:~.-1..:- Não aceito e~sa - . . 

para ,~iverem como 

ou um des~obl"imen to, inhibc de u ti lizal-os. 
« Só á lib1'rd 1dc é dado o segredo tlo .evocar Sr. presidente, na minh:t humilde 

os· g-enio;::, :i cuja guar ln estão entregues os op.inião, seria mesmo um·t ca.lamid 1de, si a 
es?uJ·os c a ••rr.a, e as orças lll\"l"Sl\"ets o . · , " 7 

ó • ~ • • 

amb.rent·:. » j rned1~tawente sol>re a colloco.ção dos liu:!rtos~ 
Eu; aht a confirmação do que Henry no. d1a. em q ne fmda:'>se o captiveiro, para 

:
0 

, · • ntar uc se torna s m 1 meu de ert -
do~ mais levantados cspiritoe desse p~iz, ~os- b:tç:'to e desordem. 
trando a esterilidade dos povos que têm escra- Devemo" indemniz:l.r os proprietat·ios [)ela 
vos, acaba de provar que a causa nilo é passa- alf01·ría dc;s e,..;cravos velhos? 
geira, n:"lo é accidental; é, pelo contrario, per- Sr. pr:~sident•', em toda parte, onde se teve 
manente e a mesma que j:i produziu identicos ~c re~olve;· esta questão, foi consi,lerada força 
eifc>itos no mundo antigo. - 1nerte, valor· morto, niio apreci avel em dinheiro, 

Ye V. Ex., Sr. president•?, que o problema nem susceptivel di} indemnização pr!ctmiaria, 
do cl•' rnen to servil está discutido e estud:tdo o capitn.l representado pelos cscr:.wos vdhos. 
em ambos os pontos de vista que h<1. pouco assi- Entretanto o projecto não propõe que elles fi
.,. · · . · · . ·, ._ ouem gr<•tuitámente livres. Como meio de con-
mos no pez-il_)do da acção. CL!Ia[· as opimões em n•ergencia, pede que 

Ora, si trata.mos de uma rruesttio que, na lin- elles prest··m serviços aos e:-;-senhores, corno 
guagem do fó['O, j:i se nch:t em estado dP. r0ce- indemnização da sua liberdade. ' . 

er s:··n en~a, pot·que na.o aprc;.~s.tmos o seu · ' • , - , 
julgamento, porque procr:~stinamos a solução a obrignçlío de sel'viços cessar aos li5 annos de 
desta desagra lavel crise morttl e financeira, idade. 
qnc tanto~ 1wejui%:os tom causado e continti.a a Mas aind:t assim não me parece Cl3nsuro._, 
caus~w no paiz? . · vel a id1~a do p1·o}'cto. SLnão aos 60, com cer-

Ouço dizer· que tudo eslú nos meios prn.ticos tr' 7.a aos üõ annos de idade, está o homem. com
de resolver· 0 pr·oblem~<, pois querem uns solu- pletamrJnte invalido. Line ou escravo cp1e ~;cja, 
ç~o radicnl, uutros solu~ão parcial; uns eman- nr:nhum serviço pod{!ri sua fttmili:t ou seu se
Clp::çiio geral, de chofre e sem ind~mni~:l~ão, nho[' e'Ii~it> que cllc prc.c;te. 
outros eruancipação gr:ulun.l c ,•om inclc~n1niza- Limitando •. pois, o projecto àqnelln. idade, 65 
ção ~ tê i>:Lr(l. cs escravos rclb()s. M: s, si na annos, a obr•g-a•;iio de prestar ='Ct'\'Íc;os n'lo faz 
Cam::r·n, por onde dev" corucç 'r o t·ab ilbo, mais tio qLtc curn.pl'ir· um dc,•or de humn.nidade, 
està, como me parrcc fór::t da du\'ida, a id/·a da qu•! em pleno dominio ela esc,·:widão poderia. ser 

:em:mcipação g-eral, de chofro c sem i .. demni- convertt'IO em lei, si o repouso dós e..;c••avos 
zação, todos on qua ;;i todos os dl'putados con- velho~ nilo r~stivesse bastante g~wan tido pela 
cordam que n'io se adoi)te o~sa ruinosa o:;nlução, innata l>o11dade do co1·a~;;ã'O dos braúleiros. 

ore ue n:io che"'aremo-. a um ac,·órdo sobro os . E, ~ara recei(l.r, Sr. presi?entc, que .Ja emn.n-
nvJios !{.--. •·ffectmLr-se a reforma gr~1dual ~ com 

· indemnizaçii· ,, que está no .;spirito de todos? 
Quae.:; são o:; ·meios pr:1ticos que constituem 
pontos ile divergoncia no seio ela Cama1·a ~ 
V. E~. me pr'rmittirá que .;u faç1. algnmas con
sider~ções :sobre o que tenho ouvido a esse 
resp0no. 

H.t ciuem queira ·o prazo ? 
PAr"eou-me ver esta indica~ilo no di;;curso do 

nobre deputado pelo Paraná.. q11e enceton o 
de'Jato. ' 

ni~n.ção do trab:•lho '~ 
E' um doe ar·g1Jrocntos mais poderosos dos 

adi•ers:.ll·jos do peojectn. 
Dizem elle;; que Hão são infons'>s ã Lléa; 

quer0111 só.me:nte tempo para. se praparar, meios 
para substttmr o trabalho servil pelo trabalho 

. livre. 
Poder-se-i:1 perguntar que prazo é para isso 

preciso~ Q•la~do é q_ue elles julgaram oppor
tuno o que hoJe recuzam fazer ? 

O Sn. SATYRO DIAs :-Provave1mento nunca ~ 
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O SR. AL)IEID.l 0LIVEIB.A :-A' r3s!)osta tal
vez mostrasse 11lgurna delactoria indifinida, 
igual :iq11ella que oppuzerarn ao projecto da. 
lei de 1~81, hoje tão preconi-:ada por elles. 

~ Sa. Vu.NNA VAi; :-Aquelles ~nesmos, ~ue 

, 
ninguem póde molestar. Como é possivel ess:1. 
desorg-anizsção do trab:l.lbo, se não vamos 
cmancipé:l.r de chofre tod;1. a escravatur:t exis
tente no Brazil ? Si o projecto, além de eman
cipar gradualrnPnte, obrig-a os libertos a tomar 
profi;;são e residir durante :5 annos nos muni
cípio~ a que pet·tencerem. ? Si; finalmente, of
fel'ecc el!o a·>s proprietar-ios, que quizerem 
substituir o b1·aço servil pelo b1·:tço livre, meios 

· ·i Jara effectuar essa im lortante re-
forma. ; e as:.:im g~rantir a continuação do sell 
trabalho·~ 

Deixando este ar"'umcnLO )roduz a resistencia 
outro. E' o s<:guinte: mas circum ... tanci .. ls, em 
que se acbam as firiança.s publicas e privadas, 
.não póde o Estado.a.ugmentar o~ seus encargos, 

Mas a verdade, Sr. presidente, é q11e neru 
esta considel'ação pó !e ernba.rga.r o passo it jus
ta reforma que se projeta f;:zer para gMautin, 
socego c calma dos l'ro;_)rios i:'ossuidol·cs d~ es
cravos. 

Dá- e com o Estado o que não raro succede 
com o individuo. A's vezes.e5tá. o homem on.o
rado do encargos c divi,1as, qusndo repentina
mente surge uma neccssidaJe, um dever Je 
honra, por exe - · 
novos comprolllisso;;. Que fazer em ta.c condi
ções~ Voltar as costas ao dsver? Não certa
mente, sobretudo si dahi podem provir vanta-
gens, que ma1s tar e on 1:na1s ce o me oram 
as suas condições. · 

Fo·t o que a.conteceu c é o que acontece ao 
Brazil com relação ao elemento servil. O Es
tado não tratava de emancipal" os escravos.· 
Pretendia cuidar disso quando melhores fossem 
as suas condições financeiras. Mas, Sr. pre
sidente, fructo ou victoria do tem,po , como 
disse !lOS mens .eleitot·es na circular que lhes 
dirigi, libertados de choft·e os escravos de duas 
provinciaa. contra a vontad~ do g-ovemo, acce
lerou-se d.e tal modo o movimento abolicio
nista que el.lc, governo representativo, obri
gado a inspira-r-se na opinião, para não ficar 
abaixo d0 sui:l. missão, t•wc absoluta necessi
dade de chaw2r a si a questão, ou consentir qlle 
ella fosse resolvida pela propaganda. Preferiu 
o pr1me1ro a vttre, no que ez mu1 o em ; po1s 
assim evitou mal maior, e tal é a causa. tanto 
do 1 '\ como do 2') projectos apresentados á deli
beração Ja c~ara. 

Ver,lade é que do 2° projecto ·resultam novos 
onus para o Estado. Mas, Sr. presidente, se 
vejo quc=a. emancipaç!:o necessat·iamente ha de 
ser feita ú custa dos proprietarios ou do Es-

. • tado, embora não creia que é lisongeiro e pro
spero o no ;;:so estado economico,não sou todavia 
da.quelles que ~~ham. impossível a. realização 
da idéa do projecto que divide os onus da. t:e-

forma pelos particulares e o E;tado. As nossas 
circumstancie~.s não são tã:o a.:;sustad<;ra-:; ~omo 
se q ucr que s·jam. 

As a.polices, que o g-overno prr-tende emittir, 
,;:ão destinadas ao resgate de es::r<t,•os, que tem 

e ficar na lavoura tomam ortanb o carJcter 
de despeza. rep~·od.uctiva q uc a boa. economia 
a c ou ->e lha. E a. taxa. que se propõ.l par a· o c cor
rer à despeza d s juros das mesmas apolices, . . . . . .. .... 

se es_ta ~s:>irn ent:nder, é u~ S<t~rifi~io que os 
braz;l•}u·os, deseJosos como estão d'~ v ·r resol
vido o tem !1'050 problema de bom. gt:a lo acei
tarão por•-1ue o seu patriotismo, o s m crit~rio, 
o seu bom senso lhes mostrará que se tt·ata ele 
uma reforma util e necessa·ri:~, e nenhuma re
forma se póde cffectuar !';em dispendio, ãs 
v.,•zes de s:Jmmas a.vultad,ts. 

Dizem talf!bem, S1·. pr·.!Sirlentc , !J ue pn.ra rc-
1 • 

lei de LS71. E' uma proposição que diaria.monte 
ouço onunci·1r daquellas bancadas (, ,tus&rando 
as bancarlas c itlservarf.ora~). Ma.s eu não sei, 
e em vão procuro S!l. er, como poc e o pat• L· 9 
I.!Onservador fall (r assim, rruando um dos seus 
chef~~, aquelle que se considem e procbm:~ .o 

t> , 

da.de da acçã.o e do.:; elfeitos rla lei de 18i1 que 
.:levemos "a situação, em que nos achamos, ainda 
não hu. um anno, em banquete politico comme
morativo <.la mr.•,;;rua lei, diss·l public;imOnte: 
<.( A obra não não esti complet 1, o p:1rcido con
servador que1·, pócle e eleve 'i'eso l'Ver esta 
questi!o"». 

Etu 14 anno;; de execução, Sr. presidente, 
a lei do elemento servil só tem pro ·luzido cerca 

9 ·ss- ue levou ô nobre 
senador p•'lo Espirito S;mto, o Si.'. conselheiro 
Ottoni, a dizer com muita razão, que, sendo as 
verdadeir;ts caHsa.s da ema.1;.cipação entre n~s 

lar este estado de cousa.s ? Si, durante a exe
cução da lei, que· mandar fazer a nova matri
cula, surgirem perturbações, · embaJ·a.ços finan
ceiros, e outras consequcncias prejudiciaes á 
ordem e ao credito publico, quem responderá 
por esses desastres 1 Re.tlicta o nobre deputado 
e S. Ex. se convencerá que natia obst ~ antes 
tudo acons~lha, a que simultaneament~ com a 
autorização p~1t·a. a nova matt·icula., pótle e deve 
o parlamento votar as demais medidas, qu13 .se 
tornam n~cessa.riás. (Apoiados). 
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Ainda ha pouco! ainda hôntem. disse aqui o 
circHm;;pecto e gra\·c Sr. pn~sidente do conse
lho «esla. r1 u 0stão não póde mais ser ádiada». 

Si as palavras de S. Ex:. parecem s'uspGit:1S, 
cu leml>r;~rei ao nobre deputado as de 11m illus
tre colle""a. nosso c ue não órle ser sus eíto a 
S. E~.: O no)brc deputado pela província de 
S. Paulo. ex:-presi.deute' da CalUara, que tama
nfia opposir.~ão f~:- a_o gabinete pa..:~ado, em um 
l - l : . . 11 ') -
tanclo).dis~c com a fran'lueza '·\uc lhe é pt·opria: 
«prefiro a emancipação g~ral e de choú·c ao 
estado de incertez:t e duvida,_ em que nos 
achamos.>) 

O SR. ARisTIDES Srr:::-;or.A: - E os consnr
vad••r•·s não terão a corfLgem de tomar a res
ponsabilidn.de d0 adiat· t>Sta questão. 

O SR. AuGUSTO Fu:un.Y : -Não ha quem a 

as adhcsões, tanto que t~ve de retirar-se o mi
nisterio,g.ne com elle sc- idrmtificou,estou prom
pto a aceitar qualquer solução conciliador;J.. 
(Jiuito bem.) 

O Sa. JoXo DANTAS FrLuo:- }fas ó 

' -
Tendo, porém, muito em vist:L votar de pre-

f,•rencia às disposições, que pn.recerern mais 
f~worn.\·cis aos prdprietarios e á lovoura, drsde 
já peço a V. Ex .• Sr. president~. que se dig-ne 
inscrever-me para a 2:~ discussão, visto que 
ne'-ta, destinada como é a t1·atar sóment1l da uti
lidade goral do projccto, não po;;so expendcr· as 
min1ws idé:1s. o m•) U pensam·mto, com relação 
à OS detalhes do plano proposto. 

S ;;· " t d \' do concluir como di~se 

lam•3tlto. D:.u. yoz;- Tem fallado muito bem. 
A ontra. consideração que 11, outra idéa que o Sa. AL)[EIDA Or.rvEIRA: _ Ante~, pc-

encontrei no parceer do nobre deput ldo por r ·m de sentar-me. não osS'o deixar de diri"'it• 
· au o c e;; a: 1sse · •:c . qu"~ an s " :lO Sr. prcsid0nte do consl)lho os sinceros votos 

tQmltr a Camarn. qualquer delib ; ração relativa- que f•lÇO, para que s. Es. evitando os esco
mcnre a este a.::sumpto~ importa votar ti. lei do lhos qu :~ atne •çam 0 bn.ixel de su~\ reforma, 
orç:lmento. dominando c nmainando os ventos contrarias 

Mas. Sr. pre~identc, em um pair. como este, que soprarem. p 1r.• 0 que reconheço que so
em que tudo depende do trabalho escravo, em brama S. Ex. sabedoria, tino e prndcncia. são 
que todos os interesses cstiio mais ou menos e salvo, triumpbante, glorioso, com applauso 
ligados :l sorte d::t ngricultnra, uuica :onte d r1 da geração pl·esP.nte. e certez:~ das bançüo~ do 
nossn. riquez:l, p :xler-se-:5! com razão, dizer futnt·o, em bt•cves dias entre no _porto d·) seu 
i~tlc fferente aos calculos, á~ previsões do lc- destino. (JIEi to bem. ! Muito bem ! o omdOi' 
:::, • ' d cu mpnmenta o por muttos 1·s. c cptl-
saber elle nntt.• cipadarnente que rccnrso,;; ficarão z ) 
á. induStt'Üt e â la\'OUI'a depOÍ5 de ca:~ctuada tacos ' 

r. Dias Carneiro :-Sr. )r.l'- ,· · · ' ) f da · nta 
ab:1lado o no.~so e >tado :financeiro"? Com que 
bases poderemos calcuhr a receita publicn., sem 
saber qu(t ntos braços tem a l:n·oma. de per.!e1· 
em conscquencia da L!i. que recursos lhe 
:ficarno depois dell*" votada ? Com que base se 
poderá calcular n dcspez:t, sem :;abermos igual
mente qual a depreciação. que tom de soflrer o 
nosso meio circulante, j i em virtude da re· 
forma em si, jà em virtude dos cnc:~.rgos, que o 
E stado tem tle tomat· ? 

Sr. p1·esidente, vejo que t enho fallado mais 
do que dever;\ (;t.·TO apoiados) c talvez para não 
dizer co usa dig-na da attenção da Camara . 
(Jluito.-; não apOÍ(!dos .) 

O SR. SATn~o Dw;:- Tem falhdo mtJito bem 
e com muito criLerio. 

. O Sn. ALMEIDA ÜLIYEiítA: - • . preca;o con
cluir, e vou fazel-o, embora não teuha produ
zido to las as consi:l~ t·o.çõe :.; que des ejava. 

Sr . presidente, sig nata.rio qne fui do proje
cto d e . i5 de Julho pedi a palavra. principal
mente para declarar a V. Ex. e a Ca mara que, 
compen~ t1•ado como estou da indeclinavel ne
ce~sidade de r .•solver-se quanto antes a questão 
do elementn servil, e para esse fim chegarem a 
um :;rcôrdo os autores dos dous projcctos sub
mettidos á consideração do parlamento {crpoia
((Os) ,visto como o primeiro não grangeou todas 

sidente. sGm pratica da tl'ibuna p:1 rlamentar~ 
ó com algum a canhamento que vou usar da pa
lavra, depois que tão distinctos or:1dores ~e oc
cup::u·a.m do projecto do governo em discussão e 
o analysamm com a vastc1 somma. de conheci
mentos que possuem ; mas V. Ex. sabe que 
sou rcpresenLante tle uma provincia cs.;;en
cialmente agricola. e cuja agricLlltura se fun<l:~. 
principalmente no elem0nto se-rvil. 

Esta questão pois, q nc a.Hecta os interesses 
mais vitaes do p:üz intei1·o, com relação a 
minha provincia , é uma questão quo póde de 
chofre causar sua completa ruiua, ou salval-a 
das difficuldacles com que lucta.. conformo for 
resolvida prudente ou impr udentem0nte. 

O SR: Vu.NNA VAz:- Mas attend.a V. Ex. . . 
peb prov'inci a. 

O Sn. DIAs CARNEIRO ;- Foi aceito por al
guns deput:ldos, mas não beu1 aceito pela 
provincia, e a prova é a minh:~ presença neste 
recinto. 

Nest:1s circumstancia-:, Sr. presidente, V. Ex. 
comprehende o inter·essn com que a companho 
esta questão~ e a necessidade q ue tenho de. 
teste munhal-o publicamente. 

Depois de t er ouvido os oradores, quo me 
precederam na tribuna, ó p1·uélencia de minha 
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parte não repetir idéas, que ;ficaum plena
mente descutidas, e, si bem que nã:J seja fa.cil 
evitar este abuso, m~ esf..,rçarei para limitar-me 
n. akuma:;: coasider~1ÇÕ:Js qu13 ainda não foram
prod uzid:t<;. 

O ::-o· -!cto do governo, c ue estiem discussão, 

Seguindo os bons pt·incipio'5 qu~ determinam: 
a azção do g-overno nas questões sociaes, aeção 
que deve limitar--se a supprimi r as difficulda
des, que embaraçam o desenvolvimento pro
gressivo da nação, mas nun::a promovei-o dire
ctamente, uma lei, libertando unicamente o 

segun o ec arou u. poucos 1us no ena o o 
Sr. presidente do conselho. e se deduz de suas 
disposições, contem du 15 id6as essenciaes : a 

ventt~e :\ escrava, era neces :ar1a c estava de 
hormonb com a lei de t83i _ 

... • i .. :- ... . ' 
sogunJa, é r;onvertel-os em trabalhadot·es agi·i-
colas, para s-~ 'evitar- a desorganização da la
voura. Ha uma terceira idéa, que no nosso 
des:•n\·olvimento social tem seguido paralich4-
mente as du:!S primeit·as, a que ligo a maxima 
import :ncia e da qual o projecto não se preoc
cup:J. ; q u •r•> dizer ess:t tt·lmsformação lr'!nta das 
raças do nosso pab:,~m um typo nacional, trans
formação q11e não se limita a fa1.er do escravo 

,n: · :a r J r· · ~ão 

completa para fazer part~ integrante da nossa 
com m u 11 h:io poliLica. O projec to não falla dr~ste 
phenorneno, que só naturalmente póde de:;en-
v o vot·-se, n:lo sen. o con rarHI- o por e1s 1m
prudentes. 

Eu procur.n·ei , St·. presidente '. 

tes -p:-oblemas na. sociedade, pot· meio do pro
gresso na industt·ia, nas artes, na instrucção, 
com o elemento essencial e iudi~pensa.vel do 
tempo, c depois perguntarei ao Sr . presidente 
do c•mselho si nutre esperanças de chegar ao 
mesmo resultado, por uma ordem da vontade 
humana, co11vertida. em lei. 

Sr p1·~sidente, em nosso paiz, desde que 
nos consLituimos em 11:1ção independente, O 
-lem nto s ·~r·vil foi considerado como uma in~:>ti-
tuição transitaria, que devia extinguir-se em 
um tempo mais ou menos remoto. Então voze;; 
autorizadas trata:ram desta questão, e, como não 
a inar.: m q a ·, - - -
blema, tiveram o bom senso de deixai-o inta
cto. Depoi;; attrab.iu a attenção publica. a im
portação do.-. africano3. Comprehendrm-se en
tão rtuc, cmquauto existisse csc;:a fonte, que aH
men ta:va a escl'avidão, seria impo~sivel exti.n
guil-a. V. Ex. sabe do accórdo que se fl'Z 
com o g·werno da Iuglatet·ra, da. lei do :1831, 
para supt·imil' o tt·afico, o dn. cessa\ãO completa 
do contrabando em 1850. 

Com este golpe quo parecia decisivo, a es
cravidão entt•ou em outra phase; os afr-icanos 
desapp:~reciam, mas seus :filhos os substituiam 
no captiveiro, e, vinte annos depois, sua ten
dencia. era mais p~r-:.1. augmentlr do que par~> 
diminuir_ · 

Sr. pt·esidente,. u~1a lei~ que ~s ~abios têm 

' ' mina que as raças puras entt•e si adquirem a 
maior fecundidade possivel. A raça afrieana 
provou entre nós.a verdade desta lei, manifes
tando uma fecundidade tão exub~rante, que o 
desfalque da morte, tanto n1tural como a pro
duzid:l. pela mudança I'apida do habitas e sem_ 
duviJa pelo trabalho, era la-rgamento compen-
sado pela. progonltura. Tornou-se evidente 
que era ncicessado esla.nea.r esta outra fonte, 
do contrario a escravidão ficaria permanente 
entre nós. 

A lei de 28 u:J Setembro de 1871 ;;atisfr;;,. esta 
Q - , 

mente nã•J se conteve nos limites, que Ih~ rs
tav:tm· traçados, qui~ promover activatnente a 
a lib:~rd::de dos escravos. 

S01·á bom, Sr. presidente, consignar aq :li os 
tr.aus r-esultados que esta. lei produziu nas dis
posÍ\-Ões em que exorbitou do fim que a recla-
mava. --

0 fundo de emàncipaçilo tem sido um:1 grande 
fonte do ::buso.~. Em geral, por cada escr:wo 
u ' li cont i uint )a,rra o tri 1 

seu valor. Ultimamente, tem servido para re
coru pens~r serviços politicos. 

Conheço munir::ipios de minha província em 
que so ;;e i t)!' am pJ li o e Ct a c1paçao 
escravos de Jibet·aes, e por pz·eços exage
rados. 

, I ~ 

execução d:~.lei, mas ha corredivos. • 
O Sn. Dus CAR:-IEIRO :-Quero provar com 

estes factos que, em relação aos interr"sses so
cb es, só produziu bom effeito a libertação do 
ventre na lei de 1871. 

Outra. fonte de abusos se levantou da facul
dade especial d~ se l!real'em asEociações liber
tadot"as, donde· nasceram os abolicionistas, os 
ag1tador0s, que têm creado situações anomalas 
nas :Jrovincias e difficuldades ao bom ,.,.overno 
do p~iz. 

Pórle-se duvidai', Sr. presidente, de que as 
provincins do Amazona~ e d? Ceará façam ~arte 

:::;, ..... ..... ' • 4: 

de seu tcrt·itorio umo. propriedade, que os bra
zil~iros podem ter, garantida pela Consti
tuição. 

O Sn. FREDERICO BoRGEs:- A provincia. do 
Ceará collocou-se muito patrioticamente à 
freutc do movimento. 

O SR. DIAS CARNEIRO:- Foi um abuso com
mettido á sombra da lei. (Apoiaclos e ntio 
apoia(los .) 

o SR. BERN.U\DO DE 'MENDONÇA SOBRINHO dá 
um ap:\rtc. 

O Sa. FREDERICO BoRGES: - Isso é uma 
uccue;aç;Io muito banal, que por muito repetida · 
jà passou a.té a ser ridicula. As estatisticas 
provam o contrario. 

0 R. ERNARDO DE EN'DON'ÇÍA OBRINH0.-
0 Cearâ vendia os escravos velhos. 

O SR. FREDERICO BoRGEs:-Talvez esse sys
tema. seja seguido em Alàgôas. : 

0 SR. BERNARDO l>E 1fENl>ONÇA SOBRINHO:_;. 
Alagoas não e:s:portou ·escravos. 

O SR.-VIANN.A. VAz:- Todo o norte vendeu 
escravos; esta é 9. verdade. 

o SR. 'Dus c .\llNEIRO:- Pelo que acabo de 
expôr, Sr. presidente, V. Ex. vê que sempre 
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trabalhamos' para ex.tinguir a escrwidão ; o I o Maranhão •. província essencialmente agri
patriotismo e os costumes dos brazqeiros mi- cola, a.ttrahiu para. seu fertil solo uma grandc··· 
navam silenciosa.m'"\nte :t instituição;·· desde quantidade de escravos, quas~ exclusivamente 
que se vcrific:.ram causas, que contrariavam<~. seus primeiros trabalhadores; mas nem por 
elaboração lenta. da sociedade, fora.m suppri- isso a trans{ol'tuação deixou de operar-se, em 
roídas p·,l:Js leis de 1831 e 1871. Quem po- uma. escala s:ttisf1ctoria, par~ os que não dese-. ~ . ..· - . .. . 
app:u·ecel'ia (:m um tempo mais ou meuos longo 
para a vida d:...· um homom, mas em um prazo 
muito curto at':\ a vid l da na .ão? Não Jtlúa· 
mos pois f:tze:.- qllestão do tempo, porque ellc é 
indispct:u:a\'cl em questões desta ordem, qun se 
prend"m aos interesse;; sociaes por multiplas 
relações; questões complexa~. q11c devem re
solver-se em todas as suas partes, e só o 
tempo é cap~.z de 1n·oduzir umtt. :;olução har-
~~~. -

Por este meio, Sr. presidente, quando a es
cravidão csti,Tesse cx.tincta, nós ao me~mo 
temno teriatuos con'!tituido uruà nação bomo-
genea. sem tn~ão e or1gem; mnguem sabcrn. 
qual o br·az:ileiro de raça européa, qual o b ra
zileü·o de sangue afric:l.no ; . estat·i~m.os unidos 

' awor do tr·abal~o e a~~ industda, formando um 
typo n:.t.cional '<.·ompleto, e sem duvida alguma 

~ rr·ai:- distinctos. 
Eis o·modo por que a escravidão devia se 

extinguir entre nós~ e uingueru póde dllvidar 
de q U tl assim acontecerà, si ella não for con
tra:·iad::i por nossos desacertos. . 

O Srt. ARISTIDES SPIXOLA:- Ha tres seeulo~ 
que ella existe na - America. 

O Sr... DI:\s CARNEIRO: - Ma~ estancadas af! 
fontes, c1•:e a alimentavain, ella ha de chegar a 
seu termo. 

esta transformação por um raciocinio muito 
po~itivo. .· 

Desde u e os esc rav 'S come . ram a t ._.. 
grande valor nas pro\•incias do sul, ao mesmo 
tempo que a la\'Oura do algodão csta.va desani
mada peb concurrencia do prodncto americano, 
o Ma:.-~mhã:o começou a exportar C:'cravos va
lidos. Depois da lei de 28 de Setembro de _1871, 
essa exportação assumiu proporções que fi..~eram 
r~cciar o futuro econ.omico da província ; de 
sorte que dos 75.000 escr.tvos que fo:.-am matri
culaJos, não contando o-; que anteriormente ã 
matricula foram exportados, um terço tem des· 
apparecr o pe a morte, pe a 1 ertaçii:o parti
cular n pelo fundo de amancipação, conforme o 
calcul? que se faz para ~t poyulação es~rava do 

aceito estr. b :tsc. Com a exporta<,~ão de que 
acima fallú, ficarà abaixo da ·realidade si cal
cularmos o numero dos escr:wos ue ainda 
exi-'>tem na pt·o,•inch-1., em metade dos que foram 
matriculaúos. Pois bem, senhores, n. producção 
do. provincia; nãu t0.m diminuido, pelo coatra:rio, 
aug-ml;!nt'J sempre. Este aug-mento é na \'erdade 
pequeno si o cousUerarmos em relação a pro
duc~ão dos annos ant~riores, ma:s prova um 
augmento considcmvel de trabalho livre, que 
não só tem substituido os braços exportado•, · 
como excedido o seu num~ro. 

Já. vê V. Ex., Sr. residente, ue,scm ac ,ão 
- directa o governo, ·sem despeza par., o orça

mento, s'!m perturbaÇão da ordem pttblica e 
sem desot•gani~ação da. lavoura, a transformação 

tempo. 

O Sn.. Ir.n:eroxso DE AnAuJo:-E da Divina 
Providencia. 

O Sa . Dr.AS C~ut:-;Emo :-V. Ex. sabe, St•. 
president~. que o Ya.lle do Amazonas não funda 
sua principal industria no braço escravo. 
(•1poiatlos.) A concnrrencia do elemento servil 
já. não pesa n:• produção da provincia. 

O Sa. AtUSTrDES SPrxou :-Então porque 
censura a libertação dos escravos no Amazo
nas ~ 

O Sa.-Du.s CAR:-;"Ern.o :-Isso é outra ques- · 
tão;. estou ag-orD. considerando hypcY·.ese diffe~ 
rente. 

O SR. AxnP .. 'l 
modo~ 

O SR. DIAS CARNEtl:\o:- Na província do 
Piauhy, V. Ex., Sr. presidente, sabe mais do 
que eu, pois já a a ·Jministrou e a representa 
muito dig-namente nesta casa, o br-aço escravo 
jà faz um papel tão sccrJndario na sua econo
mia, que póde ser supprimido sem abalo ne
nhum na industria pastoril, que é a principal 
d?-q,uella provincia.. Ajudada pela circumstan
cm espP.cial da sua industria, a transformação 
do trabalho tem sido rapida. 

de chegar ao desejado termo. 

O SI:\. ANDRADE FrGuEm.-\: -Com o tempo 
tudo se faz. 

O Sn.. DIAs C.I.R~Emo: -E' o unico facto r 
prudente destas grandes reformas. 

O Sn.. VrAN:-;"A V.u:-A immigraç[o cearense 
paro o Maranhão, cletermin.ada pela seo.:ca na
qtl.~lla província, foi muito grando. 

O Sn.. DIAS CAn.~i::mo: -Essa immigração 
não influiu na producção da provincia, como o 
nobre depu ta do quer persuadir. 

Os cearenses emigra.dos procuravam de pre
íereMia os g-randes povoadoa do Maranhão e 
Piauhy, onde viveram algum tempo dos soe
corro;; 1ublicos e de ois tomaram outt·o des-
tino, sem fixar-se na lavoura. 

A eomarca de Pastos-Bons, que goza do 
melhor clima da provincia,para onde ha muitos 
annos os cearenses afiluem, mesmo em circum
stancias ordinarias, foi a unica onde se fixaram 
os immigrantes da sêcca. 

Mas essa comarca concorre pouco para a 
producção agrícola ela província, por ser qaasi 
toda. pastoriL 

Quanto ás outras provincias, das :qu:tes não 
tenho muita !nformação, debah:o deste ponto de 
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·vista, pos~:o ajuiza1· que, :Jctuando as mesmas 
causas, a transformação do trabalho ha de se
guir a rne~ma direcção, e V. Ex., Sr. presi
dente, corrigirá este juizo si entender que é 
erroneo. Ass1m:a provincia de S. Paulo apre;. 
senta um desenvolvimento ue se )Ode chu~ 
mar gigantesco em. nosso paiz. Não obstante 
ter introduzido muitos escra-vos n::~. cultura do 
café, podem<ls suppor que sua gt·ande prospe-. ... . . . ... . 

' além do e.stnngciro, que para alli tem affiuiúo 
em grande..: massas. 

No· Rio Gr:l.ude do Sul, como no Piauhy. a 
transformação do trabalho se opera com facili
dade, pot· eausa d:1 industdn pecuaria muito 
\lxtenst~ em :>;eu terri torio. 

A· vista destes factos. SI.". presidente, a 
transfot"mação do trabalho em nosso paiz segue 
uma lei na tu r·al, inh\lrente ao organismo de ... ", ·: . 
cos ob!:"taculos, que podiar11 contrari:J.l-a. 

Agora.. Sr. presidente, depois das observações 
que acabei de expor, pet·gunto a V. Ex. : a li-
crca\.ao os escravo~ e nosso patz, acompa

nhada dos factos parallelos, da transformação 
d~s r1ças curopêa ·~ afri~ana. e~ .ur_n typo na-. .. ... . 

-

se farú lentameate, como ia acontecendo, ou se 
fará de chofre. 

Mas, come dizia, nós só procuramos imitar, 
é na questão set·vil, os acontecin1entos da 
guer:·a separatist(l. tem e~ercido sobre nó~ uma 
infiuencb ·emicios:t. Não rofleGtimos ue a 
escravidão do BrJzil não se pôde comparar com 
a instituição que ex:istiu m Aruerica elo NOrte. 
Os americano;; nunca c~gi~1ram _na libertação 

._ ' ' ' lo ' 

con.Yicç:io até de homens illustrados, era de· que 
a raça pr,·ta:, só prestava paro. servir a raça 
branca; qu~; o preto era incapaz d" progl'esso, 
e que s~u destinq no mundo era trabalhar pn.t•J, 
o homem· branco-. 
· Alli se trabalba,Ta par~~ perpetuar ~.·institui

ção servil no solo americano. Para C·;nscguir 
este, res•rltido crcaram-se coudebrias parü. a 
reprodu-cção de moleques vigoroso~:;, qu•: eram 

• t "
0

~ Y• 

leis difficultando à liber·t:tção, e ret'ordu-'mc ter 
lido uma brochura, contendo artig-os so'Jre a 
cultura 4o algodão, que foi tradu7.ida em minha 
pl"OVlllCla, como o.ux1 11 r os p (1.0 .a orQs 
malvacea. 
· Em um dess0s artigos,depois do autor preco-

• f)" 1 • 
., . • o 

só sent1mento de ~atriotisml) e confr:a.ternisação, ~ua gran :e 11tilida.de na industria, oiferecendo 
igualmente interessado em lodos os ramos da mn.terias primas tacs como a lã, o caroço e a 
industrir 0 do trabalho, póde ser obtida por leis fibra~ con.-luia dizendo : «si con~eguirmos ex
feitas nes(e parlamento? Leis feitas p·1ra apres~ trahir de suas raiz-es um remedio, que perpetue 
sar estes re:::ultadQs não produzirão outros phe~ ::~. raça do negro que o cultiva, teremos re-'ol
nomenos, contr-arios aos que se de.sejam ~Eis vi do nosso problema social. )) Veja V. E:s:., 

. aqui a minha grande duvida~ eis os receios que qno pensamento dominava a escravidão na
me acompanham na refórma 'lue o governo quellc paiz ! 
julga indisponsavel. Em um paiz civilisado, como os Est:~dos-Uni.-

- abe r. resideu I' n 1 i · dos ara onde affiuia em ()"rande es.;ala a o-
annos a Inglaterra trabalha para debellar o pulação curopéa, atrahidn pelo interesse e avi
l)auper·ismo ; neste intuito tem formado uma da do riquezas, estabelecida a instituição ser
quantida~e prodigiosa de a.ctos le9islativos, e vil. nestes P!'incipios, não. pedir.. j:.í.mais extin-
o p::Lt1 per1s o ca a ez r a1s ex ens >=> 

~meaç!;l.dor. Ji ha queni sust.8nte. com uma de~ dia extirpal~a.. 
mon5tração :1-dmiravel, que o excesso do pau- 0 SR. ArrrsTrnES SPIXOLA : - F<::z a propa-
perismo é justa.mente provocado pelas leis pro- ganda dur.ante muito tempo. 
tectora;; dos pobres; já ha quem receie que n.s o SR. DrAs CA:r:tXEIR.O : _ Não houve pr·opa
leis protector~\s do:; pobres prepar·a.m p:.1.ra os ganda. 
ingle?.es uma escraYidão mais intolorave(, do 
que a de nosso pa.iz. 

A· vi!:' ta disto, Sr. presidente. não será licito 
duvid:1.1· da no.ss~ alchymia legislativa ~ 

Sr. presidente, rstou convencido de que· <}m 

nosso p;â?. tudo se faz por imitaç.ão. Estudamos 
a histor·ia estrangeira, não para comprehender 
as leis na.turaGs, que d~tP.rminam os f:.~ctos. 
ma~ para fazer: uma imitação material. A es
cravid:io entre nós seguia uma direcçãr) muito 
razoa.vel e prudente, mas começou a agitar-se 

ep01s o acto, que se eu na mao-: merl
cana; queremos acabar com v. esc<avidão de 
cbof1·e ou \'íolentaments, porque nos Estados
Unidos assim ella acabou. 

O SR. VuN~A VAz :-0 proj~cto quer justa
mente o contrario. 

O Sa. DIAS C~mNEIRO : -0 projecto quer 
apressnt" a solução, e desde que ello apressar, 
::\. questão precipita-se, ninguem poderã. con
t'31-a . (Apm·tes.) Querer libertar os e,scravos 
gradualmente é uma illusão. Ou a·libertação 

VozEs:- Houve. 

O· SR. Du.s CARNJ~rr:.o : - :\ão btJuve propa
ganda. Iclóas particulares, >'entimentos indivi
duacs era imposstvP.l que não ex istissem, prin
cipaltnentc um l'Omance, c1ue se to:·nou c•:·b
bre, mas a nação, o povo nun,:a se im·~ressou 
pela sorte do escravo. Havia ulli, C<lWO todos 
nós sa.bP. mos, um odio tão notavcl entre · o 
homem bt·anco (.~ o homem de cur, clue toda 
aympathia para app_roxim<~;l-os en~ um senti-
men o c m 1 . .:s • ._. • r:. 

cravo conseguia libertar-se, tornava-se um ente 
sem cla..:se, não fa:áa p::>rte da sociedaJe ; era 
uma ver•gonha tc·r com elle o menor conL·tcto. 

. Argumenta-se com a guerra :unerican:l. e 
diz-:se que ella. teve por fim libcrts.r os es
cravos. 

O SR. VIANNA VAz : - Ess1. resistencia. pro
vocou a abolição immtJdTata. 

o Sn. Dus c.~..n~Erno:- Não foi a resisten
cia que produziu a liberta~ão dos escravos nos 
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0'Sa. 
go;:;to. 

O Sa. DIAs C.u:NE!RO ·- ... direi como ella. 

s b--tados- nr o;:;, Sr. presr eu to, constl- tmn lido os roma.uces d~ \Valter Scott, qu~ os 
tuiam um 'stado, onde a escr·avidiio era um 1 hi8 tol'iadorcs cit-tm como revelações fiei.s dos 
org:io de tr~Ü>alho, cuja petmanencia nunca se l .costuwes de,;~e tempo, conhece:. o odio intr·a
poz em rlnvrda. · nh:wel, que drvidru :1. r;:~ça conqUtslada d't r.c.ça 

Circumstanciss cspeciaes, que não eumprc conquistador·a. 
~<qui_ averi_gu:ar. d~t~r-;minaram uma corrent_e de I Os normandos _fizeram mni~o:: e~tatutr.s par:\ 
1mnug-raçao eur·opea, ma1.;; abundante para. o mantet· o;; sax.llmos na obedtencra, para pu
norte d<\'i'lCl1('S est:\d0:'5 do qu·~ va~<l. o su_l. de I ni:· suas tcntativas Je liberdade, lll::lS ll'.·nhum 
sorte •1ue o trabalho escra~ ,- fot _wsenstvel- p:tr·a Jiberlal-os do captivei:-o .. 
mente pet·dendo o v a. lo r na tndu:5trl:t do nor·tc, Pns~aram seculos neste l'l'l""Imenl, mas a. na-
on e o opet·ai'i~ ivre esc vo via ais pro - ção h r;3::;o vendo lenta. 0. placidamente :;cu pro-
ciencia. . blerua ~ocid, até que chegou um tempo, em 

Pouco a pouco! os ~;;cravos foram vendtJos q 110 a esc:·avidão tinha des~ppar!!ciJo ; nor-
• ('r - • • • • 

nerava abundantemente. 
O intere~se e :1 rinttid·tde de sala rio sugg"t·:

ram enl_ão :1 idéa de circumsct·cyer a escravidão 
em c·'J'tos esta .os ; esta I< ea propa!!OU ·.:>e e 
constiluiu-l'!e um p.trtido num(lroso. Os estados 
do sul suEcitai"am a este respeito a q 11estão con
stilncional do saber qual o poder competente 
para fazer e.:;;ta restricção. visto como. pela con
stituiç:lo americana, os poderes geraes não têrn 
compet·~ncia para regular questões que inte
ressam parti.c\1la.rmente aos Estados. 

QL1:mJo ~ luta entr.e estas idéas estava mais 
renhida, fui eldto p~·es~dentc. da rep_ublica 

scripçffo 
Os Estados do sul, pe~dendo ?- confianÇa no 

a protecção ger11.l de seus direi tos, pr·opuzeram 
s3p:.rar-sc da. União. Fci ·~ste o facho que in
C(mdiou a maior guerra intestina que os seculos 
têm prC'-Cndado. A luta :tproveitou á. escravi
dão: corno rec·:rso p!1.r.t ~nfraqn~cer e r0duzir 
o inimigo. os escr·avos for.:1m declarndos livres 
pelo go,·erno. 

O S:~. St~Drnü Jü~r~n. :-Apoiado; foi um re
cnr.so de gnerra . 

O Sn. DIAs C.tR~Emo :-Esta. é a lição da 
histoi'Ía. 

.Já vê. S1·. presidente, que :t e~cravidão d_o 
Brazil não pó Je set· compar:vla. com a escrav1-
dão da America. nern de\•emos receiar que 
entre nu"' ella pl·oduza. os inconvenientes, que 

roduúu nos Estados-Unidr;s. Nós te~10s dado a 

\ • ·-' o') . • ' · ·., 

urn só typo .nacional, e hoje o ing-lez orgulhoso 
niio sabe si descend~ do escravo saxoniç ou d•) 
senhor normando. 

Com estes es:~mplos póde-s~ negat· quauto é 
benefica a a.cção do teroJ?o e das lei-: naturaes, 
que presidem i ot·ganização da. sociedade·~ 

l\las, Sr. pt·csidente, ainda não pà"ra aqui a 
bistot•il da ('S~ravidão na Ing)aterra. No seculo 
pa:::sado denunciou-,;e a e"l:istencia de e~cra.vos 
na Escossi:t. O facto et·a vordad·~i ro. Não 
obstante ser esta' escravidão oddcntcmente 
illegal, o gove:-no inglez, com o respeito que 
consagra à propriedade, dnterminou c ue este.:; 
cscr·avos requeresse1r. sua 1 er- a e no prazo 
de 7 o 15 annos, conforme a idade. Não téndo 
os esct·avos m_eio.~ de promoverem a e:fectivi-

I '• t:) , 

do ultimo >'eculo assignou o á"cto í.JLle liberta
va di rectamente os ultimas escr<wos do Reino
Unido ! Foi esta a unica lei do pat•l:uu •:nto que 
Iib ··r:ou escr:woF~ na Inglaterra. 

Quando a histo:·ia nos dá lições tão (~xemplu· 
res. sed. p.rudentc nos atirar na precipitação 
chtJi:t alr) perigos e compromettimentos, de uma 
imp:1.L~ ienci:. dcsastt·aJa? (.-t,wiadus.) 

l-'e'o que tenho exposto. Sr. presidente, não 
p:.Jrecer:i exLt·;mho a V. Ex., si concluit• que 
do. projecto do gow'rno só merece nlirrha ap
prov~ção o art. 1°, que manda procede1· á nov_a 
:ma.tr1cuh doa cscra\'os. para t'?rmos es~lureci
mentos exactos sobre o estado ~ctual da escra
vi:.lão. Eu q llizet·a. mais alguma co usa, Sr. pre
sidente; ~m censJ geral_d~ popuJar:ão, com to-

esta instit11ição a direcçfío mais convr~ nient·.:l 1109 infoi"mar, ~;i a dcscendencia dZ af1·icano 
par:>. ~xtinguil.a, e. todos oo; bra:-il•!iros ~iio ~nLrc nós c esse entG infeliz, que os ahvlicio
unammes em deseJar que ella chegue r~. seu nistas quet't'm inculcar, ou si estão no mesmo 
termo, mas natural:o~nte _e com todas as van- gra11 de p1·ospe.-ida.de, am que está a mass:1. da 
tagens ~le umtt a<srmtlaça') completa na massa I naç:'lo; si é verrlade, como supponho, que dos 
da naçao. · 12 ou H milhões dt~ h:tbitantes, que hoje po-

Sr. rr~siden!e, acho na historia um es:cmplo dem constituir a população do Imperio, mais di! 
desta elrthot".<ção socia.l. que nos pôdr! servir de I um terço seg,lr;tmMte J'Bp1·esenta o cffe.i.to da 
guia. Nii'J r1nero fallar do;;; escr:w( .. s das coloni:t s : ela.bora~~ão socia1 no sentido da liuc:-d:>.de. 
franc~zas c ing-lezas, porque os oradores que i Si por O?t~ m~io _ conscguit•mos pro~ar q~e 
me precr-:! d~r.uu. demonstrat"am chn·ament~ qu~ -quntro ou c1nco mühoes Je homens d•! cor estao 
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hlentift.::a.dos com a actividade liv:'-:3 c produ
·ctoi"a. Jo paiz, a. quom dcwemos f~Strl beneficio 
seuiio 'i acção lenta. c benefic;;. d:1. ela.bol'açãu 
socia11 Si eon:;egllÍI'l.llOs pi·ovar ~ste resultado, 
~ qu•: fic1. reduzido o met·ccimento das medidas 

ject:_. üüt discus-do ~ Não l'ecei:l. o governo que 
:SUas meclirlas tragam a lilx•rtação violent:1, in
tei'l'ülll Kwl :J. h:u·monia d..;s bmzilciL·o~, gat·e:u 
o LOs irupln.c 1Ve1s, pro.luzam a n0cgsstd;l. e c e 
outr:-ts med1das repressivas, (·omo :1.8 qu~ s: 
pi.";llkararn na U n!ão-American11 '~ 

DeYo ai.nd~ as;;ignab.r um facto, St. pt·e.si:
dentc, pa1·a mo ' tnu· a c1uantas conseq uoncias 
impt·ov1st:c1.s pó l c at·ra::;ta:.· a n:<çi'io utn g-o,•erno 
oue f;C julga com a sab:--doria d<} dirigir tudo. 
~ Segm1do informações recentes, os libertos d•·S 
Esta·los- Unidos est~1o se dedicando ao trab.dho 
-com activi.lade e 7n3r~ia. rle que lhe" dão 
t...... .• J. • o..J • .., '- ' .., •• 

tl'CS u;ilhÕI~::l de escr:tYO'- cst;(O hoie converti.!os 
em sei,; milhões de homen~ livr.;s~ 

ber.!adc traz a. f-'cundida:l0. 
O SR. DL\s CARXE!RO :-11as sito seis m1-

- ~ 
opoi.fdo~); é urn.a na.ç.ão dent~o de outt·a. naç.ão. 
(Nao (lpoiado:> .) . 

Si nã·) ;•pp:l.l'CCCl' uma ca::sa. que determine 
modiílcaçiio no o:lio de l'ctya, quem pôde prever 
03 acontecimentos q ne se p~·epara.m para o ftt
turo da I":'lpu!,}ica 1 

O Sn. Stxmnu' Jr;xroa: - Entre nós nã:) 
-existo:: css:.:. n ntipathia. 

O Sr •. DI.\s C.unmmo :-Kão existe porque. a 
esc:·:1 vid:1o entre nós tem lt n uma. dtrec\~ã·J 
muito r·ar.o·~vel; o que teceio são medid~.<; irn
pl:ttcle.nte~, q u:_ venho.m contr·ariar a obra lc11ta. 
... :; ") 

ha do produzir a fusão das raças de n:1ss0 paiz, 
constituir um povo adaptad~. contendo ele
mentos de activiuade pai";1. todo o trabnlllo quer 
mater·il~l lJUCI" intollectual. 

O Sll. S.m,\I\~A (prc;;idcn tc do conselho}:
Para e •sn. ref•Jrma n:'l:o é preciso proviJ.cncia., 
c,stá fcit ·.1 . 

O Srt. DIAS C.UI$EU\ O : - r.:· uma I"eforma 
que se está operando. rna.s que pó:.le ser 
·Contt·ai·iada p ~la impaciencit intolerante que 
estàse desen\•ulvendo entre nós . 

O Sr •• . AR.I$TlDES SPI NOLA dá um aparte. 
O Sn.. Dus CARNEmo: - Isso é muito bom de 

d]zer, mas na pratica fHlha. 

em ·outros paizcs. 

O Su. Dus CARXEIRO :-E' minha convieção. 
Receio que o projecto d0 governo contrarie o 
<lesenvolYimento natural. as van tagens posi
tivas que cst~mos colhendo na. libertação do 
-escravo e na transformação do tt·ab:1lho, pro
movid!l.s lenta mente pelos sentimentos e pela 
a ctividade d s brazileiros; r .:!ceio que o pro
jecto do governo transfoi"me tudo i~to f!m. 
inconvenientes gra\•es, em embaraços impro
vistos, que compromett~m noss<> futuro. 

v. 1.-23 

Antes do conclui:·, S1·. presidente, quero 
tratar de uma J.i •posição do prqj ccto, qu3 me 
parece um b:moficio, compl·Jta.me:ll:c inutil ; 
q u :r o Ul!:.w d:• li.bert:1çuo do" escr~wo.s de CO 
anaos, aos q uaes o sentünentalismo c! o go-

l • • -r>· • 

O gabinete tr:l:ts:-Lcto fez delles um ponto 
de honril; o pr·ojecto do actuaL S L'. presid(\nte 
do conselito tambern inclue a mesma disposição 
ucn pouco mo' 11ca n por tre.; annos e ser
viço. 

O S:~. AxoR.\DB Fw-uE .It.\. : - Ficam livres 
log.) ao .~ GO annos. 

O Sn.. DrAs CAtU\EIRO:- Eu deseju.va achai.' 
quem me explica:; se que g.ene:·o de felicidJde 
proporciona-se a um sexagc na rio, que p IS'5üLt 

t dt\ vida no (:aptiveiro, onde fo::-rnou h:tb!tos, 
a 'ht uir•iu nece~sidades, :!tou r·ebçücs, o!f;~ I"e
ccn·h-se-lhe a lib.')td:Hle oua!tdo m~ú; re-
cis9. d:1. protccc::1o de se11s s : nhm·es, que em 
gr;ral não lh'a negam. 

O Srt. ARIST IDEs SPr~oLA:- Só' cllcs Jodcm 
S0l' JUlZCS. 

O Sn.. Dur:; CAmmmo:-Sim, coucordo quo 
só cll:s podem s.er juizes de su::~. . felicidade, 

na v .• p• , . •oa 
essa felicidade. Poderão elles ad•111irir 
110\'a pr·ofiss:1o mais util ou mrâs hon

rosa do que a priraeira ~ Nii:J têm mais força 
nem intelligencia para isso.Setão felizes não tra
balhando mais ·~ Isto seri anti~·s infelicidr...de 
pat·a. q uom est~i. acostumado a t·~r · uma occu
pa~ão; ;:üé::n de que a ociosidade não honra 
ninguem. Será felic idade an:!a.t·livremento pe
las . rna.s ou pelos cam11os ~ Ncs.tc caso h:1. _de 

1ll • " • 

mendigar 

O Sn.. DrAS CAR:.>;EIRo:-Digam-m--:!, s-;nbo1·es, 
qual 6 u. f~li.cid~tde que pódc ter iinl escra.'.'o 
::;exagenario, adquu·indo a liberJade ·~ 

O Sn. l.:..NDRADE FIGUEIRA:- E' a idàa mais 
triste que se pó le ter. , 

O Srt. DrAs C.-~.nx1m1o : - Si o governo, 
pelos gr:~.ndes sel'\"iços presta los ú nação, por 
e •ses t1·n.b.llhadores de GO annos, procurasse 
um:t recorupensu dig-na, otlerecendo-lhes uma. 
pensão para tra.nquillidnde dos restos <los seus 
diil.s , eu C1!l'lpt•eheodia o beneficio. Seria um 
governo pro:l1go, m:1s, si pudesse fa1.el-o, era 
uma gcnei·osidade louvavel; mas dizer simples
me nte ao pob1·e velho: est~s livre, porque tens 
60 anno!, é dar- lhe um presente inutil. 

N- n s · lu m s c a 'c ·1 ma.t ial do 
povos; o prog rasso no s eu continuo movimento 
não derrama ~ómonte fior~s, produz miserias 
inevitaveis. Sabi:!mos q uc m Inglaterr;1, ao 
lado do expleador com que affronta as Mções do 
mundo, existem homens tão indigentes. que 
morr·~m de fome p~los caminhos , homens tão 
m iscraveis, que a p3r àelles nossos escravos 
seriam opulentos. 

O Sa. ARISTIDES SPr,.or.A.:- Isso não ó mo
tivo para que não libertemos os nossos es
cravos. 
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O Su. Dus C"\U:-;"Etr.o : -Haverá meios de Ramos. D mtas Góes, Coelho de Re:i.end•', V<ll• 
evitar e•ta \·crgonha da. civilisação? Na In- . detaro, Andrad ~ Fig-ueit·a, Coelh" de Almeida, 
gl:üerra. ha o prol tario, ent·e nõ.;; ha. o s···xa.- · Pa.dua Fle11ry, Augusto Fieury, Carlos .-\ffons~, 
gen:Hio. uu1 e o:1tt·o :;:ão o;.; r(::nduos tfU3 Yai Bez,.rra C;.t\'alcanti, B<n·:l:o do (hal,y c .\r:tUJO 
dei:s:ando c::sta grande c maravilho--a ofli.c:ina da • Góes Junior. 
socic;d:~de. r~,iduo~ que não ha poder capcz d ~ 

1 
Faltam com cau;;;:1 pa;-ticip1tla os Sr.~.: AI

eliminar· . ; coforado Junior, Ft·aucisco Sodró, Autonio Be
Si i~to é a~sim, _co :no f:tze_!' elos ,.:c~:~g-_enat·t~S , zerra, Anwnio Carlos. Barão da L·.··opoldina, 

uma qut>stão dn tmpot·!o. 11 cm 7. ·\ 10~ 1 " 1 e0 ' 1 ~t i Bezarmn. Gouws de ._·astro, Gonçahe::. Fernâra, 

e par.1. o qna.l desejamos toda pro>'p•·ridadc; .e 
seja qual for . su1 r.:solução não 10nha rec'lo 
dos :: gi tatlores im pl'uden to~. dos an:w.:hist:1s 

as roa'-', porque c ~·s n~o constituem a nação, 
não nodem .lii·ic:-it· seus destinos. (J[u.ito lJc,,,, 
íimÚo l;e;n.) "' · 

O Sn.. S.-\I\.Al\"A tjJti..'siclcntc (l·1 consclho):
Si eu tamberu qurro o emn.ncipa~ão dos escra
vos... ~?i,) o por medo dos anarc;Jistas, é 
por consciencia. 

.. 
o 

. .:\ discu,s:"io fica adi:da pr.la . hora. 

9 Sn.. Pta:~tDE~TE dá pn.ra am1nhã a se-

Aprcs ·ntação de projectos, t•eclnet·imento;; o 
indiC"tli;Õ•~3. 

Dis(m~siio flos rcquerinF·ntl)s adiad ;.·· . segun
do a ord ·m do S '.la apresent:H;ão. 

Lev:•nta-se a ses,io ;·,s -1 horas da. tardo. 

--: ... :..-

A·,., 1l ho:'.'\S, achan:-~·l presente;; os Srs. 
Franklin Uot·b, J .. tl'on-:o Cel •o .Juuior. Co!5ta 
Rodt·i g-u •s, .João Da n ta~ Filho. .:\la:;ca r·cnlm!-'. 
Jos•:· Powpr.u. Chagas,.Juão Pc:Iido. Lo: :J·enço Jo 
Albuquer•.jUe, Rodrigues Junior. ,\raujo Pinho. 
Campos :Salles. Bernardo de Mendonça Sobri
nho. :\la.rtim Frandsco. Silva Maia. :\.lves n•' 
Arall.JO, Prtsco araiso. LAcerda \Vern ··ck, 
Corrê a de .c\rao~jo. Cunha Leitão, ~lareira Br:m
Jão, Custa Pl.'l'eira , Siln1 Mafm, . C·stríoto~ 
Olympio Campo'-', Barros Cobra, Dias C:lrneiro, : 
Alvaro Botelho. Prlllient0 de 11ot•::e-:, Zatn:t, 
Rodrigo-Sih·a. :\lares Gui;~, lldel'onso de :\raujo. 
Mac- Dowetl. Henriqu0 l\Iat·q nes, Maciel, Ro
drigw·s Alves. Antonio Pinto. Adriano Pim~n
tel, Almeida OliYeir:!, Du:trt e de AzeYedo, B:t
rão ·!e An:tdia e Alfredo Chaves. 
Comparecr~m, depois da c.hamada, os SrR. 

Cruz Gotwêa, Fernanàes de OliYeira, Bent·) 

"'a •• 1, ~a \'t'O ras. c1n 0, Íglsm ·,n•.,o, ;:,i
~!ml)li .1u~nio.-. Ulvs,; ·s \'iaanrt.- Vi:~nna V:,z, 
So,re,;:, Al''MÓ CaÕlinha, .Antonio Prado, An-. ....; . . . . 
i\I·~nezes. B 1dhõcs. Candido de O li v eira, Car
neiro dt Cunha. C rn•'it•o da Rocha, Ca..;tello 
Rr;IJh·o, Coelho r. C::mpos, Cruz, Delfino C!ntra~ 
D ·mr'trto Bet.c:·:·a. i:tna, 10go e ':;seon
L"ellus, Euft·a!Sio Cort·e::,, F. Belis~u·io e F:·ança 
C:u·va.lho. 

O Sn. PnESILJE~TE declam que não ha 
sessão. 

O SR. i·• S.~::GRETAtUO dá conta do seg-uinte 

EXPEDIENTE 

Do Sr. ministro da guerra, datado d" hoje, 
pedind~ clesign·:çà_o _ du db c hot·a p::tra ler o 

' • .. • •• /"'1 ... ,, .. jl' -! • • -

s · o dia 1° de Junl{o :i 1 1/4 ho1•a d"t tarde. 
Ou Sr. ministt·o da agricultur,~.chtado de 

hoj<~. peJindo d1•si~nação do dia e hor;1. p~,ra ler 
o t·..Iatorio da J'<•put·Liç:lo a sen cat·go.- ~ht·cn.
se o dia i" de J uu h o á 11/2 hora d~, tard•J. ' 

D.) ~r. mini!:'tt·o da. mnrinha, datado Jo ·~0 2o 
,_.o,·ronte. l'cclindo design:•ç:1o d., dia c h· •l"a, 
par:t ler o rclatot·io da rop:~rtição a seu cat·go. 
-.;\!arca-se o dia 1' cicjunbo ti:>-~ hot·asda 
tarde. 

Do Sr. deputado Fnt.ncisco f.Iar·ia Sodt•,; Pe
J'Cit':l, darudo de hoje .• pcdind-.l disJ•Cn:;;:t d'~ com· 
par~~cet• ~ts se,.:sües da Camat•a.- .A· cuu1missão 
de constituiçà•J c poderes. 

Du St•. deputado Antonio Bezerra <la Rocha 
Mornos: dat:1do de h1.,je. communic~1ndu quo por 

; . .. . . ~ 

a ausen.t:;r-se ela cül't':!.- ~:\." comwi,sfio de 
con.;;titniçfio c poclet·es . 

Do Sr. deputado Jos:_; B )rnardo .T. Alcofo
ra:lo .Junior, datado de h.oj0, corumunieando ter 
necessidade do au.::entar-s<·~ , tempora1· i::unente, 
da CamAr:t, p8r :motiyo de molestia. de pe-:soa 
de su:L familia.- :\' commi;;;são de constituição 
e poder,·s. 

Do Sr. d·~pntado Antonio Gonçalvcs :'F'erreira, 
data :o de hoje. fazendo identic:í corumunicação 
p::u·a o:-: deviJos em~ i tos~- A· com missão de 
constituição e podet·és. 
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Requerimentos: 

De Fer·nando Rõhe, pedindo se.ia subruettido 
ü disc:IISsão o p:·oj~cto que ·apresenta par·a a. 
exbncção geral Jo elemento servil, realiz:LVel 
por· m~io dr~ uma socieda le de seguros sobre a 
v· :L o escravo.- c 'mm.tssa.o espec1:1 -. 

Do ba ·h:.trel Ft•:mcisco cta:· Cunha Castello 
Branco, juiz de direito d:L comarca de P .r.l-. . . . .. . 

anno .Je licença com Yenciment~'õ.- ~\' corn-
missiio de pen~ões e ordenad.,s. · 

O SR . PRESrDF.:NTE dá para o dia f o de J Ltnho 
a segninte ordem do dia: 

Urgencia de 1/2 hora concedida ao S:-. Costa 
p,,reir·a. 

Contin:tação da f a discns~ão do projecto n. 
1 A-1RS5 (~'leruonto servil). 

S ~<:SÃO E:O.I 1'' DE JUNHO DE 1885 

SU~l.\JABIO.- Leitura •! apprtl\":l!;ii•> das aelas do :!() c 
~U ;lo cvrron·o.- F.H'F.Dill:ITE.·- i':11·a. ncgociv ur;;cnLI! 
pedem a pala \T:t os Srs. Bezerra oi c ~J.:ncze:; c udnl,;
tro ri.: josli..,a. O Sr. 1:n,;trioto raz uma rccl:un:l~'ão.
Onur:.'; 1>' niA.- 0 Sr. Canq">;; ::\al :os p:~r·:~. uc;.rorio u:·. 
;:;ente. O =::r • .J,J:;é ~lariauun para uc;.ruci•l ur~cnlc. 
Lc1l11n olo 1'o!btorios .-\Ir·;:l)nr.I.L .~o 1/~ h(•ra COI•CC·Iida 

>-ao :'r. Costa PoJroil':~.- C:ontinnao·ilo tia l" diseüs;::Lo du 
pr.-•jllclu n. 1.\-1~:'5. ])iscnrs • ·do Sr. l'rc~i.to•. lllO .t.-. 
cou, clli :o,- r:iscu;;são) d? Jll'oljlJCLJ •la proro;;atil":l dú 

ri·tue .\1arques, Fernandes de Oliveira, ~Ianoel 
Pcrt·lla, Gaap.1r Drummond, Pad•::t Fleury, 
C:indido dr~ vliveira, CarMiro d::1 Rccha, .:\.u
gnsto Fleury, .Joaquim Pedro, Pru lent•) de 
Mora~s, Araujr, Gó_:s Junior,_ C·uz, Correia. de 

Faltam. com ca\!sa participa.la, os Srs. : 
Alcofor;tdo .lurlior, Antonio l'arlos, .Antonio 
B ·zerr·a, i3arão da· L·!opoldioa, B ·zamat, Go- -· 
mes de Castro. Gonç:üves F ·rreir·a, Joaquim 
Ta\'a:-es, V;c z de :\Iollo, Carlos ~\.tfonso, Ftan
cis ·o Sodré e Zama. 

Faltam, sem cnusa pl:r.iclpad:•, os Srs. 

O SR. !o SECRETARIO da c;:outa do seguinte 

Officios: 
Do Sr. ministro da j1~stiç:t, data :o de hoje, 

pedinrlo designação de dia e hora par<l apresen
tar uma propost(l. em nom" d,, Go~·erno. 
- )1-trc~-so o dia 111 do corrente á i hora da 
t:1rdc. 

Du !\Iiniste!·iü do Imperio. de 29 ,le }Iaio ul
timo. em r.•,;:po:-;ta n.os officios n.:. 1G:3 e 164, 

•)' . 
cac1o aos pr·esiden tr.s l"•!spedi \'Os :1s decisi3es da 
(;amara. d·:o' Deputados, sobr·c as eleições do -P 

. . ili,-tt·icto da. J11'0I'ineia do Ce:1rá e do :!.0 do 
: • • .!' s 1 • \.O rr~" l:JU y .- ntetra a. 

Sih·n.. Silv:\ i\lain.. Dias Carneiro •. Jo:to l'eniflo. Do l\linist ·ri .. cb. Ag-ri,,ulr.ura de :=:o de ~Iaio 
Cost:l I 'erA ira, ~ih·a ?\IrLfra. Alves de Araujo. ultimo. em resp;,,;;ta aco d~ 1G 1\n mesmo·' me:r., 
:J\1asca rP. n h as, Eu ft• ·si o Correi ·1. l{orlri g-ues J u- r·ornette ndo c ert:ts in fu rma~·ües s,·,bre as cl,!>:pe
nior·, 1\er·na.r·do d:• 1\londonça ~obl'illho, -i\laci .. t, z~,s feitas com p:\~amrmto de p:"lss •s-ens a im
Alvar·o Bor.t•lbo, Ch:t~:tS, l\Iares Gnin, Antonio rnigr·ant" s e •.·om a hospcdar·ia da Ilha. das 
de Si•rr.,!ir·a. l\loroirà Br:rno:1o. Campo,; S:dlc,.:. r!t~t·es.-A quc:n f0z a 1'~:1uisiçã.u (o Sr. Antn
Lacerd:r \Verneck, Lourenç • d·) Albuqu,.rquc. nio Prado.) 
Soat'C". Hen to lhmos, D uar·te ole Azevedo .. los i· · Dn 1" sccretn.J·k· <lo Sen:Hlo dn ns. 72, 7:3, I 4, 
Pompr:tt, Arlr·iano Pim~>u te I. Co,.lh·J de R~>zcnde. 75, 7G c 77, tod.-,s dat11dos de 29 de l\In.io ultimo, 
Almei·b .. · Oliveit·a, O!ympio Ca.mpos. Accioli c:ommnni,~ando que o Senado nito pócl·J dar o sen 
FranC•). :-~odl'lgues Ah·es, Va.lladares, Hibeiro conseatimeruo :is scguint'!~ proposiçõr!,. da Ca
de 1\"lener.e=', Araujo Pinho, C:i.rlos Pt-,ixoto, m:rra: 
João Dant;lS Filho, Jhrros Cobra, Barão no. 8lev:mJn :i C;l.tegot·ia tle za entran·~ia a cc
Guahy, Ildefonso de Araujo, c Alfredo Ohwe;;. marca de S. Gabriel, na província do.o Hio Gr·an-

CompaJ•eceõ'am depois da ch::l.mada o' Srs. de do SuL-Inteirada. 
Juwncio Alves, Diogo do Vasconcellos, Cruz Determinando) 'luc s~ja ~e ~'lo (·)Jltran:,:ia a co-

ou w•1a, un a ettao, r ' al'ttm •' t·P.ncisco, 1 i!õ · - - 11 • 
Coolho de Alrneida, l\fac-Downl, Prisco Parai:5o nrovincia de S. P edro do H.io :Gt·anrle do SuL
Coelho e Campos, Vat • .leta.ro~, SigismunJO,Dantas inteirada.. 
GoPs, C:lstello Brlmco, ~\ndrade l."ig-ueira, .José Elevando :i categoria de 2a. cntran~ia as cc
l\'hrianno. Aristides S;,inola, Leopoldo Cunha, mar-cas do Rio Turvo e s , te Lagôa:s, na. proYin
Ulysses Viannn., Carneiro da Cunba, Salg-ado, c ia de Minas Gm·aes. -Inteirada. 
Vianna Vaz, Bulhõos. Francisco l3elisario, B:J- ldom a comart•::l. de Uruguayana na pr·ovin ,~ia 
z·err.t Cavalca:1ti e Ribeiro da Luz. de S. Pedro tio Rio Gt•:tlldél dv Sul.-Intnirada. 

Idem fi comarca de Paraeatú em Minas Ge-
AIJ1·e-se a S'~ssão. raes.-Inteit·ada. 
Compn.recem, depois de aberta a sessão. os Idem n. comar~.!a de S .• Jo:O:é do~ Pinhaes, na. 

Srs. : Le:mdi·o tvbciel, Alvaro Caminha, Hcn- província. do Paraná.-Intei~;:da. 
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De Joih :\!a!'~anno da Cunha. cx-collcctor das 
rendas ger;H:s c pt·o\·inciacs do municipio d,: 
Curut·upü, na pr;)\·inci't do ?1Iar·nnh:1o. !30lici-
tan(lo remi~si'io d r ·" < :\ t al' · 1 

n.cha alc:m~·ado p:-tra com a F:lzenda Nacioual.
A• cornmis~1so de fazenda. 

E' lido c vái ~ im riruir 10.1";\ entrar na or-
dem_ dcs tt·al.alhos o !';Cguinte 

PROJECTO 

EZeito1·cs do Coi'i"~Jgo do P;yta 

.·\." CO!lHnissão de constituiçi'i:o e poderes foi 
present~~ a propo~ição do senado. sob o n. 2 de 

t;:;o, { cretwln:tn o c1 ne os 
no terríto;·io do CurNgo do Prata. nnnex::1do ú 
l):'.rochia de Nos!'l~ Srmhora do Ccll'IUO pela lei 

.. • • ~. -1 • • • :-'!•.._ ' 
.. L 4 ' " 

Outubro de l ~s:~. fiqnen1 pertencendo ao m<:Jsmo 
distrido eleitoral de que faz Jlart!) :tqtv~Jla 
J::trochia. em \·irtu h~ do art. to do d:~creto 
n. 30«J1 de 28 d,~ .Julho d·' 1~82, e é de parecet• 
que sf'ja. a di ta proposição subm ; t•id:~ i discus
são e appro,·ada pela c:1m:.u·a. 

Sab das co:umissõe' em 28 de Maio de 1885. 
- LCOjJOldo rlc Bulhtn':i.- Ccsrr;· Zalll•l. 

A assembl/·:1 g·::r:1l resolve : 
Art. 1 :• Os ele~torc·s :\listados no ler·rito:.-io à o 

Corr''fl'O do Pt·:• t:1, :mnex[ldo :i. pat·ocbi[l .!!} Noss:\ 
Senhor~ •lo C:\rmo peln. lei provin.··bl do l~io 

e anelt"O n. :.. ~·) ,,e c e titlt Jr, c~ ::;..,: , 
fic:tlll pet·tcucen·lo :lo nv~!:mo districto ele i toi'ül 
de que faz pnr1e aqn .. lla parochia em virtude 

A 11 •_) I ~ :" 

de 1.::J82. 
A;·t. 2. o Ficam revogad::~s as dispo.;:içõcs em 

con Lral'io. 

Pn\ o rlo senado em 15 de ~raio de 1885. 
- Ba;·i;_ ,, de Cul•:fJr}Y. pr,• sidcnt·~-- .-tnto•lio 
(". ,ad:":l., f{, : C.-n; ilfllchat!o, 1° secrotario. 
- F,·,rn•::·.,.,.,, t il) R .:!JO ]3(t)",·os n((J",·et•), sc:-
\"llld!) d . :!. • !) 

1 1 Sn. 1' ~::('Ll.ET.uun 1(; a rerl:-tc•;2ío àa ~e
g-uinte 

Rio tlo .hnei1·o. 2G de ~\Iaio de 1885.;_Senhor. 
-A Ca;mu·a t!os .Dcputa.lus do It11perio do Br~•
zilresolvei.l em ~cssão de 25 do corr~? nte inseriz· 
n~::.. acta dos scns trabalhos um vc:o de peznr 
pelo falleeimento do Sr. Viet.ot· Hugo e em·i:.'l t', 
pelo mol;;mo doloroso motivo, me.:1sn.gens do 
condolen::ia à Ca.m:::ra dos DeputacLs e ao Se
nado da. HG[Yublica Franceza.. 

Tru.n:o.:rnittindo-vos esta. deliberação, espero 
r.:0.recct· de \'os.;;a bencrolencia _a gt·[~ça de l'>Cr
des o interprete dos sentimentos da C.1mara 
dos D<:putr.<io!'l do Imperio do Brazil, perante os 
vossos dig-uos col!•)gas. 

Aproveito a opportunidacle para. manifc~tar
vos} Senhor, a. expressão de minha alta estima 

e consideração a m:.1 is distincta.-Ao Sr. Pr·esi
d~nte d\l. Camnra dos Deputados da RepubEca 
Fr;l:lcc~a. ' · . 

( De igual teor e data io Presidente do Sc
n:.tdo d.-1. Re!)nblica Fr~tnccza..) 

Rio Janeiro, 26 mai 18S5. 
• l\1onsieur.- La Ch::mbre ties Députós de 

l'Em:.ii'C du Br;;sil a. dans sa. séa.ncc du 25 
mai üerniei", voté rin5ution, ttu proces-vcrbal 
de se~ tr:n·aux~ Je;: pt·ofonds regrets r.:ss:ntis 
~t la nouv~;lle du d~ces d0 :\[r. Yictot· Hugo, ct a 
déciúé qu\m mB-:sag11 de condolé:ttL~0 .... er.1it, 
ú prr)pos de ce doulour·eux évimemr•nr, ::~.dressé 
en son nom h la Chambre dcs Dcputés et ~u 
Sén<tt dl} la. R·-·publiquc Fr:1nçai:>r:·. 

Eu port::l.nt cett~ délibét·ation 1t vot1·e con
naissancc, jc C.Jm:•te snr vo~ro grac1cuse obli
g'(l:~nc() pour accq)t•~r rfct;·e, prés rlc vos digne . ., 
co ~ogues. mtet·pt·<:tc es sent1m0D>ls (,e a 
Ctw.rul.n·<.! des D;>putcs de l'Ernpir·~ du Br•~sii. 

C'e~t :wec cmpre:".::!Cl1.1ent que je ~;Üsis cette 
. . . . . . 

hat~to estime et de ma j)lus 1;n:rfaite consid;}r.'..
tion. 

'"\. l\Ion;;;ieút• le Prcsidont de b Chambre dos 
Députés de la R6publique Française.- Paris. 

O Sr. Be.zerr.a, de Thi::eneze~. 
obteüch a p~htYl"o?. pa!':1. negocio m·g-ento, ,J.c
cl::tt·~t que colll a m~ior sorpri):f. :~ lea hoje 
n'O Pai.= a notici:1 d'} havm· sid:J preso na. ti
dade d() Canwos ü Sr. commonchdor Carlos 
de Lacerda. ' 

Este f•tcto ó do alta. impo:·tancia, e;:pccial
moHtc n<• situnsão em qne nos <~.chamos . 

.1 prrsao to ~ 1'. commc\l( a or aC"l' <"t. cl
\bdi•l que te~n pi·est:~do .:-elev:1 nte.~ set·\· ir,~ us :i 
caus:1. lllil.ll ica. originou-se, S '~gundo dL: :lLl ::elle . ' :"" . . 

' liciouistas qu·~ elle ach-og-a com p::ttri,:Lismo . 

E' intu iiiYo que nas condiçõc' em ql;e nos 
achamos. um facto dc:;t:l ordem e llln fach ·J que 
se :1ccen:lc, (\ ni'b nos é dnJ.o prey,~·t·. os males 
'lue d:1hi podl}tn Yir. 

O Sr.. A~o·~.\.DE Fz.:;uzr!u .. :- Ou 1j Hm facho 
rptc se :•pnga n:,s m~ios do algntn inc;-ndiario. 
lh,ix•·tuos o caso à ncçà·; th justiç-~~~ t}U •! é o po-

. de:· C:1m p1~ tente . _ 

O Sn. BEzl::iu~.\ DE MExEzEs,contiHuaado, diz 
que, r11tando, o anno pasuJo, snbi11 no poler 
o p:itri•Jtico c gle;:+:-s.o :.ü,~isterio G de Junbo ... 

O S:t. Axo::ADJ~ F11;uE:n.\·:- Que deixou 
esses fachos &CC ~sos pelo puiz. 

par\l. escla1·ecer a muitos tltlO prccis~tm de 
facbos. 

O Sn. BEi: .~::IUa DJ~ M1~XEZES .•• o pat·tido 
a.bolicionisln, -tleseng,tnad.J de encontrar 1ws 
poden~s publicos sntisfrição ú generosa e pa
triotica 1dóa que lhe servb de b:l.ndeü·a, fazia 
como diziam aquclles qtle se oppúnham syste
maticamc~ ú :;ua propng~nda, a des-
ordem... . · 

O Sn . VALI.ADAnEo.::-0 moio era eleger de
pnt,_dvs e mand<1.l-os para aqui. 
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O Sn.. BE:t:EIUL\. DE l\1 EZ'EZES • • • trazia. s ;
gundo diz.iam elles, em p~rig-o a causa public~\ e 
isto por,-luo livremente, como é pcrmittido em 
um pa.iz qu~ se proclam~ ser livt·e, faziam, a 
propaganda de suas idéas. 

pelo Í<~cto rle ter ~~presentado um projecto, que 
dava :-ohçiio á questão r111e levnnta\·a os nnt
mos da p·1pubção. consegniLl que tolos es:;es 
anr:nos ex:: ta os se aca masscm e que espe
ras"e:u, calmo;;, a solução que OS \)Olr>,ri~S pu
IJliCOS dess ·111 ao problem~t qu·; ag-itZ~.va a todo o 
paiz, 

O SR. EuF:usro Con.r,:Eu:-I\ão apoiaJ,-,; 
não a·.~almou n<~da. 

O Sn. BEzERRA DE t.h:::-;-uss obset'\•a que o 
apa rt'! Jo no\n··~ dopur:ado não confer0 :tbsola
tamente t•om os factos ri H e são de observ:\ção 
O" " l I T" ,..,.. • 

· rar:l em demonstrar a conclusão rrue ac:~ba de 
tirat·. 

Um ciJ:.vlão p1·estante, galarJo::do pelo go
vorno do paiz, pr:los seus serviços •.. 

-· 
o Sn. ~i.FF0NSO c~i:LSO .Jmnon:-Ap:;ia,lo. 

EZERilA DF. " EXEZES... e que 
hoje faz o que sempre fe:t., não -só no ministo::rio 
G de Janlto, eomo no tempo do~ seus antccesso-

• • . IY •• 10.:~~. • 

dadc ... 

irLlicatn \·s nr;ures deputado:;, nas condi.ções 
actn::es~ q:::lndo os esper·ança.o:; dadas a um par
tido fizeram com q ne ellc entrasse na ord•::m, 

m • · • com que a on-...:n~c VIe;;sc ao e!to. tran~uor-

0 Sn. '1.\LL.I..D.U{ES:-E" porqu) o.5 ttbolic!o-j dando c. tlahi, p:nn os nos .~os amigos quo so 
uislas estavam no pode:·. (Cn.~:.am-.-:; 3 ot~t;·o; ach~lm ~ ft·cnt·:, d.o poder, o desgosto d•! t·.;rcm 
apcrl"l e.~.) · de conter por me:o da forç~ ess-;s tr:.\ns1)vrdt\

mcntos, c. portanto, carregarem com !1. rcspon-
-~1.sa_. BEz.~~ru .. n~ ~rE_-sEz:s. :c~p~nde qu.e, :souilidade de males qua sem duvida nenhuma. 

a1-:a:t _;rue ?~ . ~bohcl~OJSt<tS e:st.tve~serll no P:)- não lh"s caberú, porque o orn.dot• acreJita (LUe 
de~~ nao era 1sto .e~ca.!ldalo 1~Ia .o nosso l?·n?-, não pn.rl<:: dell<>s ~~ rcsponsnbilid:de do facto que 
po1s que_ o _abohc10msta. nao c um crwn- acaba de s·! da 1 .• 
nos o. ( -1··:lOlart os ) ,.., b · · · · 

• • · 1 · • • ::S<l e tLU ~ o gov_erno tem muita. ivrç:t para 

' nesta. t·~rra de att·<\ZO. 

O Sn.. JosE. MArtL\.~::o : -~ão é utopista. 
O qne S'} qn'n" é a e:;;:ecução da lei, comr) hei 
de provat•. ( llcr. outro:< apetl"lt~s.) 

O Sn.. Bt~z::mru DE MExEzEs diz que ainua 
as;;im o f;tcto contesLa :o pelo nobre deputarlo 
pelo Par~Ln:i foi o ó ai.nda uma t•ealidadc. Nin
guem püd! contestar· qtÚ3 ar1uclb eflet·ves ··cncia 
Hio censn rada. t:io accus•lda. t:'ío pt·o11 igaàa, 
desapp:weceu desd~~ o dia i.\ de Jnnho. (.;.Yií,o 
apoit!dos da.~ banr·uclas cO,ISCruc!do;·as.) 

O Sn. A1uu.ro, Gó:::s Juxror~ :-Desappareceu 
depois qnc subiu o St·. Saraiva. : 

O Sn. BEzEn.nA DE MEx~zEs pergunta: 
• • • ?. : .. 

o ' 
facto l!UO póde vit· a prodLtzir elli:!itos contra-
rios, que pódc vi• perturbar a 01·dem, porr1ue, 
aquollcs que se contcnta t·n.m com a promessa 
dos p ~: dcrcs publico~, verão nesse facto um des
engano, um motivo para voltarem ao que se 
charmwa cleso;·dem, mas que et·~, n a opinião 
do orador, o e::s:ercicio de um direito garantido 
peb. Constituição s. todo o cidadão-a l}ropa
ganda de uma idéa, que não se oppunhn . de 
modo algum, às instituições de nosso paiz-. 
P~rece-lhe isto tão evidente, que não se àemo-

maram por I; t nde.it-a uma icléa muito rdpcit<t
vol, c etn ao~so petir. elevu..la. ao ponto d') se 
tot'Jlar um t'O"'l'arnma nccess:uio a todJ ..,. -
bi.n.ete. 

O Sa. At~Foz.;so CELSO JuxiOR : -"C ma idt::< 
vencedor1'>. 

O Sr... BEZEl\RA DE iviE::-;-z:r.ES diz que todos 
ouvit'am o hon.-adu f! distincto presiden te do con
selho do g:tbinote G du M:áo declarar que não 
er;.1. pos,;ive! organiza.r-se um mini::tcrio em 
nossa terra, quo não tratasse dessa r.ruest:lo im
portantl) . 

Pois é em nom·: dessa questão, fazendo ltma 
propaganda pacifica que é preso prr.:ventiva
mentc um los coriphcus da. idéa, que so tor
nou f<ü ,lm"nto n ~cessaria :i ot•ganização de todos 
os gabinetes, por set• um~ idéa vencedora. 
(.:1pofados .) · 

O Sn .. EuFU.\SIO Con.n.:mrA:- Mas a causa foi 
esta" 

O Si1. BRzEruu DE M1~~EZES responde qu_e 
não sabe si foi ; vem perguntar ao nobro nu
nistro da justiç<l.. 

Vai terminar, lwrn.nt1o simplesmente um 
protesto para. q uc netlhUmt\ re-sponsabilidade 
lhe caiba no fac to que póde set·, como começou 
di~endo, um fa.cho acceso,cujos m::.les não pode
remos calcular, c que talvez traga muitos des
gostos aos que têm a Tesponsabilidade da alta 
administraçiio do E -;tado. (.Mui to bem.) 
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O Sr .. A.ffon~o l::>enn.a. (miiti;:;t;· ,j 1 d·~ Ita.l.>oJ·ahy da. província do Rio de hneí.ro, o 
daj11.;,:tiç11):-Como n Carnara ~caba dn ouvÍl', Sr. Braz Corrêa. 
o·nnbl"e di:!putado pelo Rio de J111eit·o lin-iiton-,;:c i~ni Yista. di.st9 trunbem por decr~ to de 1860 
a d:lr notic ia elo fado conf()rrne um dos jornaes fui considet•:l.do v:1gu esse lo:;ar e nnndou-se •· 
desta capit:1l hoje publicou. n.brit· concurso eom a ·~ond.ição do prefet·ido 

S. E~ . ent0nd' que a lll' Ísão do commenda- pa~~r.:1~ terça part0 ár1uclte ser,rentuario im~ 
t.or ar os (e acur( ;~ eu-se por SCL' c um posst ·1 1 a .o. -
do.; ,.(;!'iphens tia iMa abolicionist;\ e fazer a N•J anno pass do pot· um âyiso do minis~el'io 
prop:•gandn. em favor da libe1·tação do~ es- •h jnsti\.a foi eonsideraJo vago r,sse log;~t·~c 

Nii•:. tenho :1indn Í'lfurruaçõ:•s otlici~v's e mi
nuc·ios:1~ soko o f>icto, afi:n .!e pod '!' e~pol-o 
~0m t.:;LL.; :.s su:1s circum ta.ncias; de\·o. Pntr.:
t:1DtO.pt····s·u11:r qu·~ a'pl'i~ão niio foi det•.!rmina.b 
pelo :•~'-•ti\·n a ' rue a a.ttrilnt~ o jorn:tL a qu~ o 
nobre detJntado ~c ref,,riu; por.,ue t•1dos stbe
mos •1ue e.•ti 11:1 in loln bt.,ziloit·a a maior toh
'l'O.!lCÍ·• papa toda o; as id·~as ~ (.tp,i·ados .) 

Não é. portanto. de s11ppor 'JllC as justiças d' 
:\m JO" ti.\'''"Sem e~orbit,do to:u:Jndo or moti-.·o 

de perseguição o facto de algue•n ser propagan
di~t a àos:a ou Jaq ncli:1. idéa. ( Apo iacln.>~ .) 

Devo in .ot·tunt· á Ca::1:u·' c1uc em ~arnpos 

crimin:.I. r .li ui tos upoi'mlo .-.) 
l:m:1. por,.:io d•J ho:u<'OS mal intencionado;; s :•

hiram de Ca:upos, de rwite, for·:'lm a um:l fa
Z·~nda. (·ommett!ram o~ maior•'S ab:.tso;;. fizer:lm 
arro1nb~ruemo e pr<tticaram ou tz·os factos Cl'i· 
ruinosos 'lae •!eram logar à ncção dajustiç.a. . 
Em ·dt•t,:de de proccs'3o que se Í!1iciou fi:r.t!ram
se algn n::.ts prisões. 

..:\respeito do f teto de que s~ trata niio tenho, 
como ·à diss ·• not:cia n.l"'nma official e. o r·-
t:l.nto.niio pos;;o informar::\ Camara qu:-~1 a cansa 
qu•.) Ü~'U log-ar <i prisão do Cotnulcmhrlor C:1.rlos 
de Lnce1·da; t:trrJb•' m. nilo po~so suppor -porérn 
1)11 , ::> (1. :. 

Comm·'nd:JclOl' La0r:•i·da ptopaganrlista da ídéa 
aiJolicion i st~, o. portn.nto. aknwa outr.:~. circum
srv. n<:.ia J ,•ve o~istir qn•• dot· · rmin:~ sse um:~. uv:
dida d• \ t : mn.n h:t graddade. (.!poiud os.) 

Em Lodo o caso é d·! cr~.~r qne :•s ~·utorid:des 
judid:i rias cumpmm o >'CU dev'e1·. e si algum 
citiad:lo f·Jr rictima d·' qualquer Yiola\~io do se11 
direito e liberdade inl ·rporá o;; :·ccursns crca
dos tl:L lei pat\t circ nmslancias s~'lnélhantes. 

Pos:o affirma1· :i. Ca1na.ra. que o guv••rnrl t·•m 
o ma ior empenho em faz·~r c umprir· a hi~ e q~ :e 
não pode por fórrna alg-um1. p:ll~ tU;1r com p~r
segniç;io de quem ' luer lfU '~ seja por motivo de 
suas idéas . (. lpoiados. ) 

O Sr. Carlos Cas triotn•:-Sr. . . 
"l "3. 

Deputa dos que cu recla m'} c:mtra um acto injusto 
do S r. ruini ... tro d:'l jus tiça do. g-abinr~ t 'l 6 dD 
Junbv. Sinto toma t· tempo ::i. c :roara mas mQ pa
rece q u·:! q uau,Jo se trata de r ·~damar contra a 
·yiolação d~~ direitos de cidadãos a Camara U\.IS 
Srs. dep utados scr à beneYolente e es tará s .;m
pr 8 pr·ompta a ouvi r es~;~s recla mações. 

Com o o tempo corre s P.r e i o mais breve pos-
sjvel na exposição dos factos. "" 

Sr!nhot·es, em 1860 tornou-se impossibilitado 
de continLlar a servir como ta uellião no termo 

• •O: 

de Ll•n outro sen·enttlario. O ser\·entntrio o 
Sr. Veb.sco qu•~ tinha c tem titulo vitnlido, 
ju1.g.u1Ju-sü fer-ido em seus diJ"citos reclamou 
cont1·a o acto, n:t:o foi at.toudido n ·t sua recb.
rn :ç:.:l:o, recorrcn p:~r:l o eon,')lho de Estado 1) o 
Sr. ex.- ministro da justiça ont-:ndcu rpiC o •·aso 
não r~1·a de rccuJ'50. 

Ei~ a .-•x.p·1sição succinta. dns Í<\Ctos .. \got·a 
vatiVis applic:Lr as cli.;posições d0 direito r,ln.
li,·as :i. m:~tcria. 

Em t8i50, r ·gnl:.wit-S•" esta. matct·i:tpelas iis
posi<;õe<: do d•3creto llc 16 de De7.c'mbro .:o 18:53 
que cli~~~nha: •1ne na hypoth_esc dn._. impos.;ibili-

ventu:'l.t'iO vi ta li cio fos->c C•)nsidet·ado Ya :::-o o 
l"g:u• n nom •ado O:ttrO pt·r~c ·'dt~ ndo r.x.nc ur:.o; 

· " enclo ao nn-
nwn.do a serYenti:t vitalicia. do otticio. 

Tendo B1·az Corre:1. sido con;;;i.der·ado impCissi
bilitatlo eru :!.S:Y>, ist0 é, no regimen do Je
creto de 185:3, foi por decreto J,} .Jan~iro d·~ 
1861, d')poi_, de abr:r·to o concll r;;o, nome~~ to 
.João Coutinho Pcrcit·~ de Velasco Junio1·, qne 
sen•iu :e 1861 até Dezembro de 18R1. E.m 1:-:i83 
tr: ndo falleciclo Br·a:~. Con·ea, continuou ~\'oi
lasco a ser\·i r. como tem servi lo todos os 
outt·os. or. ne re )Íto Vellasco tinha c tenl nm 
titulo vital icio. 

Os desaffectos, porém~ do St· . Velasco, com
municn rn.m :10 govc:-no provincial em Maio ou 

~ . . 
u l_ 

p:tra. sllbsti tuir dut· .ute a ,·icla cte Cor1·ea, c 
t~ndt) e;;te fallec ido tinha cosst\do o seu ,lireito 
de s ·r v0n tua rio. O p1·~sident~ d:L pt'O\' in c ia de 
cntii:o eonsttltou o ?11inis lerio da Justi~;]. por olli
ci • de Junho d•:l 18"'~.,. O '2\Iinisterio da .Jus tiça 
n:io dOu d.ecis~1o ~dgum: L porq>~ •3 s 1;;uramonte, 
OU\'indo n. SI; a s<wretaria., SOU lJe q ne V .. [:: SCO 

(•ra d 1,;; ,:;cr,·ontu:u·ios do r•~girnen do · lecr· ~to 
de 18~>:3, isto é, 'f llC Pt'a dn.qu ·~ll e-. que tinham 
'rm titulo viL~di cio fi por cons ·'rlu'~ nci a o !,;'0-
\•erno nad:t re.;oh·eu " Vda-sco continuou :t 
servi r. 

:\las a. 11. Je D !;l,"ml>ro do n.n Ull passu.•lo. o 
Sr. ruinis rro da j ustic;:1. f·~ z: b:.üs:ar um a viso ao 
p :-esiclen tc da provinci:J. elo Rio de J,n~iro, di
zendo qu'~ o logar cstav:~ Yago, r; que alwi~se ' . , . 

""' . ' ct·cto de 27 de .Janeiro de· 1t571, os s ct'\'cll-
tuarios . uma v r>z doentes ou impossibilitados de 
cnn t i nuat·, :-ão su bstituiU.os por outros cnjo t:
tulo lhes dá sóm o::n tc o direito de se!'virem, 
1:t.. m o oous do pag:tmento da tr~rç:1. par te, du
ran te a vida da quelle a 'lu cm substitue m . Por 
conscquendn hoje. aquelles que foram no
mea dos d1~p0is 1lo decreto de 1871. estão su
jeitos a est:t disposição ; roas o Sr. Veb sco que 
fci uomea.do em 1S•.a , i-;to é, 10 annos antes da
quelle decreto, não podia por fórma alguma 
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estar· .~ujeito ao tegimen do decreto de 18i1, 
salvo d:,ndo-'e a esse d0cr-~to cíf•:ito r·ett·oactivo, 
o quo <1 contril a disposição expr.~s~a da con
slit:lil;ã.o do imjH~l'io, pl"incipa.ln1ellí(l o1uando 
se tr:lta. c!e di;;posiçües cjue restring-c'm di
reitos. . . 

t.: • -:.l{ : , • p •' h ; e, a CCIS:l.O 

ào nobre 111inistr;) da jusl.iça.•fet·in de fro:1 te di
reitos de \'el:Js o, o qual set·via •: Linha um .. . . . . . . . 

CH• men poucL', e a l'aL'· ·i publicar com o meu 
discurso s_•a1 outro onus que nüo fo•so o de dar 
a ter<;n. parto da r.;nda do cai·Lorio se.:;unJo a 
lotn1;ão •',:J'anl(} a YÍda d1~ Corrêa, ,isto ó, j_)Cla 
moi·Ic J.e Correa em voz de VeLas·:.•! fi,_~ar püÍOt', 
do quB estava, íka.\'a ,,r·lhor. porqur! ccss·1 v a 
e•se onus. Com e . ..:ta dausub .:e vitalicieda. !e 
foram nomeados todos aq uclles qur! foram pt·o
vidos no rcgin~en do decreto de 18:):), ,, tn.nto 
c uo no Alegrete, )rovinci~l do Rio Gr •• nde do 
~u \,tendo-se 11upos,;l bili~ado o tabCJ 1 iio O:.:l'ique, 
fot po1· docrelo de 185:j ll11L:1ea.do Ped1·o E:u:lio 
Falcãu el-e l•'rota para :J. s::r· .. entia vitaiicia uo 

. ,- :• . . l--
~ ~ I ., 

eomo nes,;;a cipoca ~ivesse jà li:l.lleddo Our·iquc, 
im possiuilitando-S:) Fat.-:To d t Frota do continua r 

61' l!IOlesLia edlU 10r SOU tUI'UO SUCCC,SCH". 

q•1e ll10 foi dado, sendo pat' ll .O Càl'gO ll001C:l.riO 

José \'i<:tor do Pinho õJOl' decreto de 10 de ~o
vembro de 1S7i. isto· é, o :.:-ovemo t 1 nto :·eco
nhec:11: o di:·oilÓ que Linha est• ' homem :i sua 
vit diciedadc, que 11elo fa.cto d~ mc:rte do pri
meiro, ello o l:Onsidero~t no caso de p0r seu 
tut·no tGr tambem dir•·'ito á te1'C;.a pa!'tc dos ven
cim~n Los quando, impossibil itad•J de continuar; 
i;üo é. considerou Falcão da Frota tão vitalicio. 
como liuba sido Ourirl'"~' só parque havia com 
aque n. c :u~u a SI o nome:1 o no !'eg-unen o 
decreto de 1-:5:3. _. 

Os c:tsos Lem sido rej:etid•JS, e eu ch[lmo a 
~ ... . . 

c .. ..~ o . ~ 

do dect·t~to d · 1::;:-,:3 dut·ou 18 auuos. i~to é, ;: Lci 
1871; e consiJere a Cama.ra quan;.o.; factÓs se 
de~am neste immensn p • iz, isto é, quanLa.s 
nomcn<;lÕe• \italicias fonuu conf~~ridas e todas 
res,.eil:ldas até hqje; a unica CXCl'pç:'io deu-se 
oomo&.~h~. . 

Algum motivo devia h \'Cl' pat·a c~plil~ar 
esta ex•·epç:to oliosa: eu direi daqui a pouco 
ql ;al roielle. 

Ton.io sido CX!IC·iido o a viso ci<·ch!'audo Y:.lg'O 

esse ot'Ildo d•.\ just i ,~:l. o s ···rvon tuario Vt~Ju-:co 
rcchmnu pr:lo) !;Cttdireito: omiuislro J.ajusriça 
indcfl~t·itt :• potic,·:io 11ue neste sentido lhe dirigiu · 
o rechmante. 

D:1hi pt·incipici a tet· conh >c:mento Jeste 
n••gocio. R~~cor1·i do desp ~r · ho do u~n;sL_ro par.t 

Em pr.i.meíro lagar, o rec:lamante não nece>
sitava do decreto de: 1853 para ter dire1t•) de 
recorrer do cles:•:Lcho do Sr. mini~tro d 1 ju.-tiça 
para o Uons lhrJ d~~ Est<cdo, tratn.ndo-se de mate
ri 1 contencio<>a, porquanto o :crt . ·16 do reg-u
lHmento do 5 de l•'evereiro de· 18-iZ, dava-lhe 

" . "' .· 
art 46 do !'l!gulamento de 5 de 

F'.·V•!I'oit·o [lão tinha Vellasco o d:rcit:1 do re
COI'l'l!!' ao Cunsetho ,t., E-:ta.do. 

F·~ri!l o ·Üreito do Sr . Vebsco esquecendo o 
ministro a d isposição do decreto de !842, q11c 
pel'IIIÍtle recorrei· ao Co~s:Jlho d~ Esta :o nestes 
CaEOS. 

AinJa o uobt·eSr. Juin1slro fiJi ideliz, fi.r
ma.ndi)·S•~ no art . 7° do dec:·eto de 1853. p :rque 
a~t·' at·Li()'o )Ositi·· arnent'J dis ,;:;~ r. uc da. decisão 
•io gov.:mo d·· CO!Isi ll!l'ar \'ago 11m oJlLio de 
juztiça, coru obrig:u,~:io O!l não do pag. r a te•ça 
P••t·te. cabJ recu.:-so para o Con-:elho di.! Es-

Si o Llecrdo de 18!.~,2, si o pt·oprio d-scr ~to :1. 

qu:! 5'.) sO(.;~:orreu o ministro, dão ao set'\··:n
Luar!o J!'e'udicado O dit·· ÍtO de I'CCil!' r 

pode S. Es:. firmar o seu despacho em di"po~i
çõ·~ . ..; que ju::;tam .. nt" lbe são contrarias.? 

Aqni, S;,"'. pt·esidente. imperou a prepotencia. 
do governo. (.rlpoiados.) 

O Sr. Veb.sco tcv0 e tem um titulo vit:üicio 
do ffU:.l.l pus·mo a publica fórllla, p~~Io qual foi 
U•)meado por Sua. nl:tg'é'Stade o Imperador Sel."'
VCtltllario vitalicio do 2° officio de tabel!ião e 
annexosdo municipio de ltabor.1.hy, e o ciladiio 
noiUeado. não s:3 pode negar c1ue, pelo ch-;padlo 
.a q11c lt uc1, 01 es u a o ( 0 seu Lret o. 

O SR.· At.FU.EDO CIL\.YEs:-Ap<c•i:~,Jo_. Não tem 
e:::plic.~<:à? o :1ctl1. Qu~n! o pl'a!:icon não ioi mi-
ms ro c JUS 1ç 1, ao m.JU::> v o1. 

O Sr,. CARLOS C.-.sT,~roro:-Prometti á Ca
mar 1 dÍZel."' duas palavras sobre o motivo que 
deu logar a at:to tiio injusto. 

Scnhoi·e:;:, alg-uns desaff<.:Jdos tlo Sr. Yol:J.sco, 
-note a C::m1ara. "ue elh s~'rvirn. 20 c tantos 
:m nos como tabellÜ'io vit:dicio .•. 

O SrL ..:i.LFIÚmo Ct r.\ n:~:-E 11unnto t~mpo 
d0pcis d:J. morto Jo St·. Corrõn ? 

O S::. CArtLt•S CAS1':.:IoTo:-Um anuo e t:Lnto. 
pet·lo dr~ dous. 

Algnn.; des:dl'cctos do S1·. Vch;;:co com
mur:icaram ao pt"esidcnte da provincia :n mot·tc 
do Sr. Corre:J, e diss~ram-lhe que o log~tr es
t:wa vag-o. 

c;: ide te :l r o r j ncia consultou em J n-
espanto q ti ando vi que S. E:s:. guardou essa. nho ao ministt·o da justiça, e este natul'al
])etiç:Io, sem de ~pachal-a., o qne sóruent:e fez no m·~nte tendo otwido u s cct·eta.riu , que por for~a. 
dia ·1 cb l\hio, isto e, no ultiruo dia em que luwet'ia de informar que D:l quelle caso o Ioga.!." 
ex.e•·ee11 o c:n·go de ministro. nüo ~e conf<idenw~ va.60, porque o em prego é 

Não posso deixar de ler :i C:tm:tra esse de5- vitalício, não fez cousa :.tlguma ; mas, n:1s v~s-
p :lcho. . · pet·as da deição .\oio de Dezembro, o c;lere da 

Diz o despacho: « Não é c:<so de recut~o parcialid:,de libr'ral de ltaborahy, depois de tet· 
vor não estar comprehendido na hypotbese do por m~:iLas vezes in;;:tade com o Sl'. Velasco, 
art. 7 '' do decreto de iG de Dezewbt·o de 1t:l53; e es~:·e,·en-lhc uma cal't:l. impon lo-lhe que vo
s~ r portanto inapplicavel a d sposição do 1·egu- t~sse com elle_, que _ ~azia ~l~estão di~ to (pois ; 
lamento ue 5 de Fc\•crciro de 18·12. >~ · 1 \ ·dasco tem miluenc1a pollttca em lbbora-
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hy), pois do contrario faria contra clle o pos
siv\~1 ~~ lh~ tiraria o officio. 

Vcb . ..-co responleu que o seu officio er.l vita
licio,n qucdu,·idavn. tiue lh'l) tirassem: · 

Pois bem, a cleiçCio teve logar no dia i' 11.'3 
· m :·e · no dia. H b:dx u o a. 'Í$0 de-

clar;mdu \"ago o logar. 
Parr.-cc~ seahorcs. qne este é um caso unico, 

e desafio o nol.Jre ministt·o da justiça do gabi-
ne e e . un o ara (i e me ci e um o asJ 
em q "e nomeações para esses loga.res, fei las no 
r\~g-iro"n do ,[ec:·cto d·~ 185:~. não fJssem at,S o 
pt"esente r•·speit:dn..~, M ponto de ter sido o 
mesmo ;;abstit1ll0 CO!ISidcr:J.:lo vit,o.licio, como 
no cnso que citei. occonido no R:o l;rande do 
Sul. 

Sr. pr~:sidcm0. o ficto cst:i explicn.do. Não 
entro o:-ru maiores Cül:sidera.ç.õcs, porque n:1o o 
pcruütt ~o tempo. O n:o~1 fim I) u:üc~ment·~ ~p-

do-lh•~ ;iUIJ reronsidere :~ ma.teJ·i:{. :\. r1uest:lo é 
Gtll !-'i jnriciica e em•oh-e di1·eitos de um eid::dão 

· ; .,· .1. A e lei ~~1 esli 1a~sada · resti tlla-sc 
no Sr. Veln"co a •tuillo de qlto! o e:s:-minist1·o da 
ju~tiç:,~ o csuulhou. :l!l ui !lo de flue l.:llc ~oi espo
liado. 

.!. an c, l'Uls, a e~, 1 r "' 
sentido. Si o St·. ministro da j .stiç:t não do1· 
provid•!ncia:-;, vol t:wei a trat:\1' com mais ho.ti
tude da wateria, quand·J pelo reghnento L~ pelos 
estylus d<t c:~s!l. possa occupar-me de politica 
geral. e então tirarei a limpo aquHlu que :\g-ora 
~penas rcsurni.Jamente enuncio. (:1f·uito bem .. ) 

Pt~bliat (ô;·ma. - D. Pedro por graça de 
Deus .e un:.'l.nime n.eclamt1.ção dos }JO\'OS, lmpe
-pera~or ~nstitu,ciono.l e Defensor Pe•pett~o do . . . 

que p ··lo tw~u imperial dect·eto d~ 20 d'3 Janeiro 
do corrcnt~ anno. houve pot· b:.:m faze!" 111ercê 

J ão Coutinho P.::t·eit·a de V••bsca Junior U<l. 
serventia vitalicin. dos officios d~ segundo t~\
bt:lli.ão e anne:(OS d:• villa. d·~ lt-.borahy, pro-

. vincia d) 1-\io dn .Janeiro. E mando que <I"Or<l. 
em d 1ante elle seja re ,~onhcci lo como tal e se 
lhe dê po~sP. da qu:.ü ~c f::u·{~ assento nas costn.s 
desta,pl"Cstanrlo pt"Ím~i1·o ojm·amento do cstylo. 
perant ~ a auctori.dade competente nn. fórma. ch 
lei, e com o dito officio hwcrã o ord·~nado, ,;;i o 
tiver. rroes c precal•;os q11e directamcnte lhe 
p~rtencerem. E aos minis tros, justiças~ mais 
pessoas n. q ll"lU tocar o conhecimrmto da pre
sente carta, q ne a cumpram o f:1çam inteira
mente cumprir como n"ella ~e eontém. Pago11 
213~:3:30 de direi tos de 40 °/ o de 5:33$:3:34, 
corre-.pondentes n. 2f3 de SOU$000 como se viu 
do conhcdmento em fÓI'ma. · E i margein do 

er.ist.rO do dect·eto elo ual se Xl.SSOU csb. 
se porá a verba neces~at·ia. Da·la n3 palacio 
do Hio de J:1.neiro em 19 d·' F•!Vereit·o de 1861, 
quadragesimo da lndependf.mcia. e do lmperio. 
Imperador segundo. João Lustosa. da Cunha 
Parana.~t:á. Carta pela. qual Vossa 1'lagestade 
Imperial ha por bem fazet• mercê a João Con
tinho Pereira de V~lasco Junior da serventia 
vit:1lich dos officio5 d n segundo ~belli:'io e an
ne~os da Yilla. de ltaborahy, provinc ia do Rio 
de J aneiro. na fórma acilna declarada. Para. 
Vossa Magesta.de Imperial ver .-Joúo LH~tosa 
da Ctmha Parwwgi~á · 

E" remettitlo ú m• sa, li:lo, apoiado, e a dis
cussão n.dia(ln. pnr ter polido a palavra o Sr . 
Canli io d!! Oliveira, o seg-uinte 

~ ' n!st? rio da J ustiç:•, c •pia das informações e 
mais papeis que serviram Je base : .o~ Jespaehos 
do 1·ef,.::l"i<.lo minisLel'io c ue consid0ra.va.n1 va"·o o 
offic10 Je 2 · t:d.tellião <~ annex.os da vil la d ·~ lta
uorahy, proviucia do Rio de Janeiro.-S. R.-
1 d~ .!unho de 1~85.- C. F. Casi·J·io!o. 

ORDE!\1 DO DIA 

O SR. C.\:>.IPOS S.\.LLE'> peJe a palavra para 
nr.gocio lll'gente. 

O SR. Pn.ESIDEXT!~:-0 nobr:: deJiulado quet
ra iuJicar logo o objccto da urgenci:J. 

O St·. Ca.1npos Salies:- Por nuis 
que ou dL!sojc. ~r. l)residente. evitar a discus'"ão 
soure certo: assum tos não :osso 'loixa.r ,[e 
entral" em OS:plicações SOQI."C Ut:\ ponto, qtt'~ 
considero de pn ndvnor para o d·;putado c até 
mesmo Llc dignidade pu~soal. 

O Sn. . Pr.Esm;~NT.<::- E' preciso que \'. ex. 
declare por qu:•nto t·.!mpo quer a urgencia. 

O Sn. . CA:.\IPos SALLES :- Bastan;-me cinco 
minutos. 

(Consultaria a casa, e concedidu a Ui"f)O}'i'l.ci(; .) 

O SR. PP,ESIDENTE:- O nobre !:leputado pódo 
continllrtr. 

prof·~riu este a parte (lê): 

<-<Não temos que indagar do pensamento do 
g-overno, que não t~m pensam .. nto alg-um em 
questões de rerific:: ção de poderes.» 

Eu não ouvi· este aparte e, !!i o tivesse ou
vido, na mesma. o~casião eu te:·ia imüledia.ta
ment,~ pt·ocui·ado obt':lr a reparação da injustiça 
que elle contem. Visivelmente o illustre repre· 
senbnte da Bahia qui:t attribuir-me a intenção 
de procui·at· no p•: n5n.mento d:) gonrno urn 
apoio mais ou. menos valioso em favor de al· 
gumu. d11.s duas candidaturas em litigio. Mas 
eu queria. q ne o nobre deputado me dissesse 
por'-l. ue e para que havia eu de tentar e:;sG re
ctl:-so, quando se tratava de um ob,jecto intei
ram;;nte estr;tnho aos meus inter~sse~. qller 
pessoae~, qu :r po lttcos. o o o .mu.:.n o sa e 
que n·L verific3.ção de po:leres nunca ent1·ou 
ernjog0 e nunca esteve em litigio uma candi
da tu:-a republicana: e o unico interesse poli
tico qu~ eu represento nesta casa. é o do partido 
republicano. ( Apaiados). Que interesse, poi~. 
poderia aconselhar-m3 semelhante conducta ~ 

Sr. presidente, eu aceitei o logar de mem- · 
bro da 2;1. commissão de inquerito precis••mente 
porq uc . este logar me fôra designado peh 
sorte na fórm:l. do r~gimento, e não pelo. in
fu~ncia Ô!l peb. vontade de qu~lqucr dos par-
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tidos mon·1rchit!os que aqui se rrpt•esentam, 
e quando tomei partr~ no;; trab dhos desta com
mi::osão, não tive outra preoccnpação, senão a 
de respeit~1r o dil·eitCJ G a de f,zer iustiça, 
respnitando com o 111n.ior oscrupulo a ~ontade 
do eleitora. lo do cada districto o Joirulos r.e-

O S:t. PnUDE:s'TE DE MonAES :-O sentido 
do ap:u·to é claro: aliude intencionalmente ao 
pensom.er•to do governo. 

í'ac.~). F;z todoo esfurço neste sentido, c si 
commctti algum erro. não é quo eu tives"e a 
intenção de ·viobr o dirrJito de quem qu_""1. que 

• n..,., • 1 .. ' L l O 

interesses partid:.wio~, uma vez que é possi
vel a n:.inha pres0nçu incommohtr :-tlguns dos 
intrJt'C"sados. ~u venho pe!iil· á camara :l. ex-
onemção de membro daquclla commissão. ._ 

Vozr::s:- Torlos lmyam o proc:'!dime'\tO de 
V. E~. na commissiio. 

O Sn. CA)rros S.u.LEs·- St·. prcsidentfl, 
nó;; que:conheceroo:; o modo pot·qno se distri-

s · al r n>L r m ·"' -., · 
J'ito, s:tbelllO!S perfeitamente qual é o valor que 
tem :t opini.to 011 o parecer do r•~l:1.1:0L' dn uma 
clei<;ão. 

CQt' O CillC O: OS o;; mem l'OS <a C()U1ffilSSli.O 

c;;tudam e prot:uram fot·mar o s~u juizo pa.t•a 
P.odet· d :r o se~ voto, quando st tr~t : tr de ?e-

. 
de ser· CP r to tambem q ne a opinião do relator 
exerce ~em1)re uma. certa autorirlade ou influen
ci:l. entre os membt·os da commis~ão, salvo 
quando ha motivos cspeciaes para se duvUat• 
da imparcialidauc e rectidão do eo•.t Jrizo. _ 

Ora, a ele ção do 14° distri~.:to ela Bahia foi ' 
n.ifecta ~o exame do conselheiro Affonso Penna, 
como relator. 

O St· . conselheiro Affons') Penna aittda não 
tm s. c a _ 0 mo .. tvo a g-aw par;l que pu esse cu 
on qualqu:•r outro membro da comwissão i'!Lt-;;

p~it.ar da integridade do seu jt1it.o; e pri~ci:o 

o s:.iba, que aqnelle illustre cavalbeit·,) vale-me 
muito, é certo, por sua irlt••Iligenci:t. pela ele
vaç:1o dos S'-' Us sentiru,,ntos, pela rcspeit~bili
dado do seu caraclct· e pelo seu espirito de 
justiça (apoiudos) ; ma-:. na sua qualid:'1de de 
minl.:;tro, ha. de te~· o valo:- que os seu-; actos 
lhe derem. 

O Su.. PnuDl~:-\TE DE MonAES:- Muito bem! 
O SR. C,urrcs SALr.Es : -Foi nestas condi

çõe>. que julgnei conveniente appeltar p:·ra o 
juizo do Sr. cons lheiro Aif011su Penna, qu:lndo 
se trata.Ya de dar aguella deliueraçã~1 na tiltima 
sens:io. Aquelles que não têm malignidade e 
que res1>eitam-se, respeitondo o caracter d) 
sens cDlt·~ gas. comprehenderão pel'feitamente 

' n l · · )a, r a. o ·ui z dí r 'ator da 
2•\ co:nmi-=sio drJ irlJuerito, pal'a o mou e~-col
h,ga daquella. commi são o não pa1•a o actual 
ministro da justiça. 

O Sn. BEzErtnA DE I\h::~mzgs :- No:~m ci"eio 
que o nobre deputado pela Bahi:l. tivesse feito 
esse ju.izo. · -, 

O S:-:.. CA)IPOS SALLES :-O aparte é couce
bido nestes termos · « Não temos qu'" indagar 
do pens tmanto do gover·no, que não Lem pensa~ 
ment:> nenh.um em qur:stões de \'erificação de 
poderes)>. 

v. 1.-24 

O Sn. BEzz;uu. DE l\h~NEZES :- Estou con
vencido dG qu,~ o nobre deputado pela Bahia 

."'!"<' • • T 

. ~ 

tt·ata de vr)t'ificnção d·~ pocferes que "e não leve 
;tppell<Lr para o pensamento do governo: o cle
pu~a:l~ atuwa eleve se inspirat· no p:!nsamento 
Jo:-g-overno; ao contt·ario, o gw•~rno 6 que tem 
o derer de põt·-se de accôrdo com o pensamento 
do doputado . (Apoiados.) 

E.;te é o meu modo de pcns:u. 
Sr. pre-üd m t0, o apa:-t~ pl·of·~rido pelo nobr,~ 

depltlado pda Bahia parece revehl' qne infe-
. n ã r> s3 coneidera 

q:re o deputado não é um p:tr·asita dos gover· 
nos: foi dahi que veiu a injustiça. Peço ao 
nobre deputado q:te t•cctifiqu ~o seu juizo e '·!tu-
tLqne-me na 0-x.cepc:-a.o, tran o-me 

geral. 
Os S.:s. Ron:trr.o Sti.YA E Da.ulTE oe AzF.-

YEDO :-. po!a •O • 

O Srt. CA~IPOS SALLES: -Felizmente não me 
ficam pt·eoccupaçõ-·s dest~ incBdente, porque na 
minha vidn. publica. qne já CJDSI.a de mais de 
20 annos, ~wnc:t }ll'l'ttiquei um act, si quer 4ue 
me f~Ç:\ faltar h:üxo úiante da minha con:;cien
cia (apoi(ttlo-~;; pos.so f:dlat• alto perante ella, 
por'{ ue não tenho me:io de despertai-a. (11f ~&i. to 
bem : mttito bem,.) 

• o 
de voto~ a dispensa pedlda pe:o Sr. Campos 
Salles a~~ meatbro da 2 .. commissão de in-

e;ito. 

O Sa. PRES!DEXTE :- Tr~m a palavra par:l 
n~"gocio urgunte o Sr. deputado Jose Ma
rianno, mas peço tambem a S. E:-.:. que declare 
desde Jogo qual é ob~ecto da UJ·gencia. 

os .. -.. )'osé 1\J:a.rian.no diz que,não 
o satisfazendo as explicações dad11s P'do no
l:t•e Sl·. ministro da. justi..;a, a proposito do inci
dente que foi ba pouco levantado pelo nobre 
deputado o Sr.- Bezerra de Menezl)s, pede ao Sr. 
pt·esidente '1 ue consulto á Ca.mara si lhP- con
ceJe um quarto de hor.L de urgencia pat·a. oceu
par-se do mesmo assumpto. 

Cons·:ltada, a Cama.r.~ concede a UI'gencia pe
dida pelo Sr. José Marianno. 

IE"tE:>."l'E'-Tema alvra oSr. 
José .M:1ri:tnno. 

O SR. Josg l\hRIANNo,depois de d:; r as razões 
por que ce:J:•u ·a palavt·a ao nob1·e dGputado 'pelo 
3. o districto da côrLo. diz que. si renova o in
cidente, não é porque julgu~ qnc a. ,qaest:Io não 
ti .... esse sido perfe:tamente discutida; mas por-1_ue 
precisa encarar os fa.ctos sob outro l_)O?-to de 
vista. .. · o: · . · - __ _ 

. O: nobre ministro da justiça n:ão ha de levar-a:',: 
malquc o ol·a.:lor -peçaaS. Ex _ declarações·que_ .. 
tranquillizom o resto do paiz que não se c_llama. .· 
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-hvonr!\-, o e;:;pirito pnblico que se aci1:t. ~o- j Recebido S. Ex:. com as formalidades do esty
bres:lltauo c o m''"'i mento abolicioni -la.;•ara. cp.10 lo, tonn assento á direi ta. do Sr. p!'osidcnte e 
este saio:1 pM que lei se deve reg_er. . lõ n. seguinte 

:'\:i'o prot~nra.r:i lig-ar ti existen .ei:~. do actual 
g:~.binote os f•1ctos que s ~ dão hoje lHL cidade d•' - . .. . . . 
a:~ que ; reacção começa ·~l ~la nifest,tt·-sc con
tra a idt~a :l.l.•ulicionista e contt·:t os S·~ns pt·op~t
"' 1 · i ta:" desde o momento r~m uc foi n ll'e-

sentado ao p:trlam0tlto um projecu~, no qu:-tl d:) 

frente se feria. utn (los mai.;; ~alutat·cs princi
pios <la lei de 2S tfe Setembro_ 

Qual foi, c1nal é o crime de Cat·l•Js de Lacel'ih 
c de todos os sons coropanh<'ir.~s qu') ineon·c

. ram ao mesmo tempo nas it·n.s do. j usti~.:\ e da 
policia local'? pergunta o on-~.dor. 

Aceita :1. ex:plic:tç.:io a IWlis compromettcdoi·a 
quG se queít·a dar. Adt_!1itte q1:e Cadu~ do L.n-
cerna c u" a 
5-'C lhes attribuir terem IJCnetratlo em fa;~,eno!as 
ngricohs para a rrancal' e~cra vos do po.ler ele 

Entrot<lllb o attentndJ de C::tdo:; d~ Lt1cerd:t 
o de ~~·n.; companlt.·iros esti no d":- oi~n~nt:_ ,l~:;; 

ci:lS ·~ mi11s t:· .llo~ •l•' seus >'cnhorcs. 
A lei de:.?~ rle Set .. mbro, no seu art. 4·'. r::z 

<jttC e pet·mitlitlo ao rsct·:wo creat· um p•'culio. 
em um p:~rn;;r·apho •ti"J'Õr; que é perrnitri.!o 
ao escra\"'o intentat• acção J.P. Hb':lrdarl:, d·'ro ,i
tanrlo o seu p'culio, em outro artig-o dispve 
nind:~. que ,·. pet·mittido no rscr:t.Yo, que tenha 
soll'rido sr•vici:1s, int .. ntar :~.cç:'lo eonti·a sra se
nhor. 

O orador nito s~ )~ como se possa :r r execuç:to 
o. este artigo de lei, sem rJUO os esct·a,•os se
jam arran~:vloc; _das mãos_ d ·lS ci ne lJS maltt·a-

crav~ 1•o~sa isso conseguir {f~,;gir do poder do 
seu s0nhor. 

Desej:1 qn~ lho dign.m qu:~.l foi o es:r;wo que 
por outro mr· ío j:\ púdc litig-ar:! sua liberdade 
e qual foi o promowr. :1 autol'idade cruflm c1ne 
Yeiu em auxilio do escravo. 
R0~pondondo :1 vnr·i0s apart~ s, o orado~ lem

bra o facto tlo R i.o Bonit·:, cnjos autores, 
ctue denomin:t lynchar/ol·es. ficaram impunes: 
foram absoh·i ios nno.nimemente. Ecl'ecth·a.
mente o n:.bn; ministt·o da justiça de\·e tet· mo~ 
tiyo-:. ao menos em sua consci!.mci3. de horncm 
de bons sentimentos, do ~cntim.;nto'; C(l.rita
tiw:s, p·Lra. t ·• r duvidas de •v1c s·\ honves~e con
summalo ~em,~ l h ante esco..n,talo. 

(• C!Ü" ponto, o r. presF ente prc.e :10 ora
dor que tanh:t a bond:\tlc de intr:nom1 ·er o sou 
discut·~o, pcr•ine eo.:tá cbd~ ::t hot·a de vir o 
Sr. ministro da ju~ti<;a 1"1' nma proposta d j 

poder e:cocntivo e o seu !'elntorio.) 

: Acha.ndo-so na sala imm·~diata o Sr. mini,;tro 
d1 justiç·1,qnc ve:n a1we ~~ ntar nm~ propo~ta ~m 

. . nome do g-overno e ler o rel:Ltorio <la repartição~ 
s eu ca::-go, o St·. p·esident~ nomen. para r·cc',o · 
S. Ex. a segainte dCJpn ta.;.ão: Coelho de Alrrv: ida., 
Eufra;:io Corrêa. lldefonso de Araujo, Duarte uc 
Azevedo, CastriotQ. ~· 

PROPOSTA. 

do Oi'Ç:"tmenlo do l\Iín·istet·io dn. 
._ pd,t Lei de 3.2:3~) d·~ :3 de 

Set·~lLloro de 18.S4 ss ruoJ'Íe:':o; - « De::;pe;~,a ~o
creb. da policia- "\.sylo <1e Mendigos c con
ducção de J)l'esos-)) no cx•·t·cicio c';rr•}nle d:.} 
18:'-l-1885 foram insnfli.cic'ntcs, como .se vc dns 
demnn.~tt•ar~lios junta.r;. ;:ar3. attcndc·!' ú;;: r.:•spoc
livas .lcs-pczas :'!Cg'UildO as tabe:bs expl:cativas 
da propnsta d0 g-ovc;rno c a" :ütet''l•;õcs feitas 
pelo poder legislativo, tor·nan:lo-.;;e. porlan to.nr}
cessat·ia. a abet·tura ~le •·t·edito su pplct.n~u tat·. 

c • I 

do:a.da com a ·quanti:t d•J 120:0:); l.~. m:B a, 01·dem 
publica. a scgur:rnça individual e de pt·oprie
tl:úb e a. re rcsi'ão do crin:c c.h moeda fals:1 no 
impnio e exterior. exigiram d ·;sp');.:as sup0-
riores que se ele\•:~.t·am :1. 162:5~:1$i00. :o;<~ndo 
15:~()'~~8700 cl·~s:po;~,a. j~ feita_ Ott àutorir.aJ.n. e 
-··) '. ,,.. 

exer·cicio~ (2:500.S nas proYinci:ls e 10:0008 na. 
CÔl'lC)-

1\'o nwnieipio da c(,rt", que é o Crllllro ch 
m:1ior popu::v;ão do Ht·azil. e onJe e:;tà a séde 
no g.wet·no, a desper.<l com n m::nntenç:io <h 
01·dem public:t e pruvenv:1o dos c1·imo.:: !'lub:n a. 
lfJ1:8U-t$GíO. Nas p:·o\' Ínc::;s on,ie n popu!ac;ão 
se ncha. mui dis~ern : nada a 52:t.iZ~l::;ú50. c no 
e::ct~rior :1. 8:100;; com a. vi!!ilancia. e'rcnre,:siro 

~ . 
• • 1 

Os credito;; abel'loe sol) :1. rcspons::tbilic1::tde de 
de diversa;; presidone!as de pt·ovinci:t. na im

Ol'tancia de 'li :515~000 confonne lhes f:tculta 
o nrt. 5o § ;Jo do dccre to n. 2.0:S4 (h 1 de Fe
nrciro d·~ 1862, são nntras caus:•s do dc(lr.~it, 
q"c irnpo1·ta em .:1::!:529$/0!l, como t· rdo ,:;•} re elo 
tiuadro demonstrativo sob n. L 

As nece.~:shhdo;; d~sta íCi'iJ:'l. são d·~ c:trncter• 
ev.:-ntual, o •1•10 ainda ,,, evidencia pdu:<::. d ·s
p~7.as scgnintes dos cxet·cicios ~ntP.t·iol·~~. em 
c1uc o credito da rn!)!'ic:l era de HO~Oü0$000 : 

1~78-!A/0 ..... . 
1879-1880 ..•... 
fc>,S:!-1~81. .... . 
18~1-1882 ... . . . 
1882-188:3 ..... . 
1883-J SS'L .... . 

i23;ílii181J21 
121:7218046· 
11')· --·..i;:(j")t ....., .. I J , •• ._, •) 

120: :~o:s~Gm 
108: 9G l~f\7.-.: 
115: 04:)~830 

A vcrb· <~:- Asylo de I\Jcndigos-)) f..i dotada 
com o <'!'C( 1 o c .)tJ ••.. ~, <t1l0 e : vou-~e a 
: l/ :990.~ com a h:po:·Jancia d:; 1 :r·oos de um la
gndo de-ixado em ,.,~ 1·ba.' testamcnt;;ril r:or .Jo.;é 
l~st "\TC'S r h Fons"ca. ( :1 rt. 15 da V: i n. 2. 792 
do 20de Outubro de 18/í). 

A ref't': (ra importan,·ia. d.; :37:~1008 era desti
nada. s<>.go ndo :l. l'(~l' prcti v a tabelb ex plicn.ti V <\ 

<lo o;·ç:ur.ento. r~\l':t p:q::-ar o vencimento de 
t:iUO$ do dit•: ·ctor do Asyl>l dtl .Mendig-os :e 
:36:79)$ para. o m: ~ tcri:•l do mesmo esta1' cleci
mento, descri111inn.damentc demonstrado m\ ta~ 
1)Qlla. n. 2 .• 
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E nlre a t•cc:~il:t o ;t d· sp:•7.:J. vo!'ific •.-su o ! A n::!JI'ica «condu(;t;.iTo de presos», n que o g(J-
rlcfi,·il de :l0:7~.17~3;.:S, ossim dt:mt,ust·;tdo nu. i vcrno póJe abt·it· ct·edito suppicmentar, foi do-
tni.>elh 11. 2: 1 tafh c01:1 5:000.::;, m:;s as dcsp 'zac:; p:1 ga.;; c pot· 
Sustento, cur:tLÍ\'O c pagar ;·mbiram a 10:8iG$S:35, Ycriíicando-sc o 

· 1 de li.â! de 5: l:i7ii~.·R:35, conforme se vê do q! !n.dro v e::; tu at"IO < QS a;;y- , .. 
1 d ... {) ,, ,,., n. :3. :LOS • •• • • .. •• · • . , 

Illumir...-tçio........ 1·50!~. 1~7 \ mnorw, p:ns~ o e11ctt tota na quantta c 
• ., . 79: 20:3..::.\!:3). 

:;o. ~A-~'3•)~ . E sen lo n~ccs·,ario regularizu as despezf!.S 
•.NJ.v':l:/ .. 1• •'· ' I ' ,1 I .1 .J ~ c;:, 1\ .T .:l 

Ct·8i i to p:na. a pri
m·~il'fl. rub!'ica .... 

- f!CC!"OSCluaS Yt!ll·lCJ uC O!'uB!I1 <d ..,ua n'xagestaue 

Llem para a seguncb: 

antcri·~c· foi .[e 27.:,:) ·n:as trunbctn pelo~ preços 
do ·; l1l')d[camcntos c g-cneros :dirnr· n;icio..;, 
AccJ'escf}' n-~ o:; a c; da 'os . i cu ;:: , ~~ 
talid:1d0 cnfc:·:!JOS 0 r:.licn:vlns qll ') ;t :Sa.n!.::t Ca.~D. 
deixn. de rc~·o t her, alleg:mdo qtt'} lhe f:dtam es · 
p::tÇO C l'Cl~Ut'SO. 

A d 'S?CZfl. ch r.st llJelec:rncnto dcsclo que lho 
t~)i dada v,wlla e ~pcc:al tem sido: 

E~:crci(!io <ic '188'2-18~:). .- ..... 
I riem d; 188:)- 1834 ..•..•••. . . . 
Idem de 1881- 1885 .......... . . 

4~: 1558':)0:1 
;,:::: S·?.?$!52 
68: 787.<3DS 

• • } {.:, f. •• • .••• 

Azylo de mcn~hgos ..• .. .•.. • ... 
Condacção de presos ... • ; , . •.• . . 

ox·~rcicio. 
At·t . ::3." Ficnm revogadas :1s dispo.:::içõos em 

contral'io. 
-1\·l.lacio do Rio de '.Tanriro. 29 de .Maio de 

1~85 .-.·lffon':io ..:lug~t.slo M o;·eim Penna. 

N. 1.- D::"::IWX'iTIUÇ:Í.<) D.\. IEP.iU -:rESPZI.A SZCrtlilT.'I.. DA POLICI .\-NO EX8RCICIO DE 1884-188) 

I O I ,, I 

{' ~ . 

---------------- ··--·- ---------------------
:\J.tnazon·,s . ........ •. .•.•.•. , .•. 
Pari·l . ..... ........ ... . .... . . ... .. 
?lh.r nnhão ........ . ..... . ••.. .. . 
P1anhy . • ... . •......•..•..•.... 
Cc ,r:i . . •......•...•.....•... .... . 
Rio Gl'an.-lc (l ~ N•.w! c ...... . ...••. 
P:~rflhyl!:"l.. . . . ... . . ...•.... . ..•. 
Pcrn :unln1·o .. . .... .. .. . ...... . . 
At:~.~·u ;s . .. . ... . ... .•• • .•... .. . . 
Scrgip ·~ ............. . .... . .... . 
Bahia .... .. ........... . . . . . . .•. 
I:.spn·t .. o ::::; ,,_n,o •.•••.••• •.•. • .••. 
Rio <le Ja.ncii'O .... .• .... •• •.. • .• 
S. Paul) .. ... .... . .. . ..... · . ... . 
Pat·:1.:1à .. ... .... • • .• . . . ••.•.•.. 
Santa Cath~;ri nn . ...... .. . . .... . 
H.io GT"and') elo S1iL .. .. .. . ...... . 
:r,1 i nn s () ~~:'ae.::; • •.• • •••.••.•.•••. 

G;.Jyaz .• .. .... oc·· •• • • ••••••• •• •• • 
l\Ia to G ro.->so. . . . • . . . • . • • . .•..... . 

:-oo~ooo 1: ooo . .:;ooo .. • • f . .. ... 
! :35o::;ooo t ::i5'l~OOO .... . . . . . . 
2 :ll(l!l~000 . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1 :oon ~ooo . .... . . . . . :3:;o.~t:on 
:! : ;:)QQ;~()()iJ .... .... .. 5C0)1Hl0 

7 \)}-:(H ~ (l 5oo;.:;noo . . . . • • o • •• 

1 ::5o: •!)fJO , 5~ ,o:-::oo . . . ....... 
,! : 5t:o ~o : 11' I :500$000 .......... 

oous-oon 2: íl:'5$1J00 . . . .. ..... 
go::$:wo .......... 500~000 

5: 0:>0.-;GOO 2: 1.100$000 . ..... ... . 
~J:JO::-OOU . . . . . . . . . . . . . ... ... 

L : 400.~000 . . . . . . . . . . . . . . .... . 
:3: 5(;0,,000 . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

noosoon 500~.0:)0 8:10$:)00 
0f !U~0; )0 100~000 3U0$0)i. 

4:!Y;onoo· 2 :co ó:jooo . . . . ..... . 
:1: ouo . .::oof• . . . . ..... (jl)(;$00!1 

ÇQ:)$0 )O . . . . . . . . . . . . . .. .. .... 
1: 5';o.~.o: :;: . . . . . . . . . .. . ......... 

----- ----
:38. G H~$00tl U : 515:5050 2: 500$0UO · 
--------- -----

1 :700~00:1 
2:700$000 
2:0no;;ooo 
1:310$0(10 
3:0::0$00) 
·1 : :200$000 
2:000$U00 
n:oou .. :;ooo 
2 :965s'l50 
1 : -100.~000 
7 : ouo:;:;ooo 

000;·<lOU 
1:408 '.OJO 
3:50l$COO 
1:700$000 
t :3oo::.:.ooo 
G: ?'.OOSOOO 
3: c o:·:$OCo 

S100 .~00J 
1 :5fJO.)OOO 
----- 52: ()25.)0'50 

: 
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Lteg~ção brasitei1·a em Lisbo1. c consubdo do Po;•:o.............. .. ........... 8: 100.)fJ00 
De•pe;r.a realizad::t n:L côrto....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 :S04;;ii50 
Dita presumível na corto até o fi,u do e:s:,·rcic!o(~hio e Junho) 10:000$000 

----- 101:S0.1~(j50 

162: 529 . .:;700 
CreditO a'Jerto p ·Ia l:!l 11 • .. ,'2lUCfc ~de :-:.cte:m.n•o de ü;·d \at·t. 3", §r;")..... T~V:OOO.~UOO 

• Defi.cit............. -12:52\i!)iOO 
l';ltal!lO do h.w de .Jaucu·o, 2~J tlc l\I,uo de 1Sl:í).- ..lff.;n.~o .lH[J!t>lll Jlorcim Pt.:nna. 

N. :2. -!)~illÚJ;strt:t~:·.'<) d'L !)(JJ'Ú,t-.1 ;!J 10 rl: ;1[.: ;(, li!J').';-i'/,') e ••. ~ J,',;; .• ;I.U ti e /8-..' .J-1\'S;) 
(a;·t. 3' ;1. !J ,111 ft·i n • .'J2:Jr) ti,·:: rl•: ScklltÚi'O <.le 1S8i) 

lJ~SI'.EZA 

:".\TURI::ZA DA DZ:Sl'E 'A R~>alils.da P1·esumivel CU!!:Dl'fO 

at·~ em Maio Total 
::O de Al.lril e J u n h c• 

S 
\. . . 

ustento. curatlYO c \'estnano 
dos asy b.dos. . . . . . . . . . . . . . . 4 3: 371 ::;927 

1:lum1na~Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 120:-:~J i 
9:67 -t::;::R.J )S: o w ~:111 ozB: I5o .. :;oo: . 

:1T;S ;/( r L ;)0 I ~03-; GOO .;000 
Objectos de expediente... . . . . 1:)0 .;l'l'Jl l 2ns:Ho 1so .. ~oo: -1so.~o:>o 

:~O$UO~l 60~00ll GO.;t:(J,l T:1:s:a de esgoto.. . . . . . . . . . . . • . :H)OOO 
Cpndocção de cada-veres, enfer-

mos e nl i en:vlo.;; encontradqs · 0"(1 
6 O~G · • 1-. -, -!4~. · · -, ·. sol1.:::r o~. nas vias Jlublicas. . . . . . . . . . . : . ...:~~Ol· _ , 7:800$000 

n Acha-se incluida a quanti~t de 1:00J.~ le~·:da por José Esteves d_t Fonso ·a . 

fJespet~~ lJa::;a : 

A' Cotílpauhia Br~1:r.ileil'a. d: N:.weg·;.u,:ãu a \';~por ... . ........... . . . . . 
A' C'1>mp:mhb de N:.wega~_;:to ~\V -por B!;pi;·ito Santo e C<w~v~lb~ .... . 
_\· Comp~nhia Pet';Ja.mbuc:rna de Nare!.:!aç~1o Cost.ei1·a . ....... . ... • . 
X Co:iipanhi:l P.st;·:1.da rl0 F'C!'I'u S. Pna!n c Hio rio .l:snoiro." . ..... . 

Cont:-v:: po;- p:~g:!\r :Jf'!'C:3·:ll tn.·la::: ll:t !' •.~ ·;;:(ICli\'ft S(l•~t··~·l:ll' !:'l .lc Es-
1 a:tfo : 

Da Comp:mhin Hr·:i.%it."it'J. ~~~ ~:.tí"eg·~ç:io a \':t~·Or ...... ... . ....... . 
D.1 Gürn.p:~nhi:\ Espirito ~anto c Car:wr·ll::ts . ... .. . ...... . .. . ... . 
. . . . - .. 

I;, v!JIIIJ"liHlla ~'-:1CJOI!:l1 fl'~ -'<tY l~::t;aU: \ , .1:l•: •.• • • • • •• · •• · • • • •. • 

C•mt:1~ p:·e:;nrni,·ois l'cl:diy:unl'!nle aos n:et.c;: ile !\h,·r;o, Ab1·il c 
.ln ::h ) .. . . . ....... . . . ... .. .. . . . .. . . ........ . .... . ........ . 

C:col !to \-.9tado pela lei u. ::·!:)0 tic 3 rle Setembro <lc 188 ~ (nrt. ::J 
u. it) . ... ..... . . .. . ... . . · · ·• · .......... .. . . ........ .. • . ... 

Def.c~t . . . .... . . ............... . ..... . .. . . . . . . ·: ... .............. · 

-;;:;::;tt;u 
:! t -lS~)ü '.J 

:_: : !) 2 i ::;::>u ) 
(iÜ~·JIIi) 

•J• •. ••vv 

-----

DgFlCIT 

20:896$311 
U01~087 

-----
10:87!'.$:335 

5:00Q$000 

5:876$835 
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Scssüo ern 1 de Jimllo de 1>85 189 

O Sn.. Ptu~s!D~NTE dccl:wa que. ~. prop;!sla I os a..:s:~ssino~ gozem cl•}.3 bcnefici~~ ;lua;~ lei de 
do ~0\'Cl'llO scra tomada n:"l dcuda constde- ~8 de :::setnrnb;·o l'les facultou. S1 e cr1me aJ·
!'(l.l;ão 1 nmcar FSCravo:; do podr~r dos senhot·<.>s pa1·a li

A ompostn é rpmcttida à commissiio de or- Hal-os ·!:.1. lortur·a o úe sevicias, tal criiJJe póde 
came'nto. SOl' pr::Lica!o no or;~dor é capar. dt>. pratic~tl-o. 
~ Qncrer nilplicat· rJ :;rt. :?::->7 do co.ligo, por uc 

çamcnto. . . : _ I 
O Sr. mnn~\.r(• l'Ciu·a-!!O com :-s mc~tn<ls fur

m dirhdcs com que foi rc•xhid•). 

1\chando-s · na. s;~l! iroru.-·di:: ta o Sr. minis
lt•o tlt guerra quo v:·m J~t· o rc)a tot·io da r··par
tiç:Io á seu car·go, o Sr-. pt·csid.•nt: com•idlL os 
Srs. :)o e 4" :;ecreta.ric_;s parc1 t·ecebo;·em S. E:'i:. 

R~celJido no snlii•) com as formalid:1des do 

mes., á esq ncrda do Sr. prr~sidentc c pro~ode <\ 

leitul':l. r!o rclatorio da rr•partição :i. seu carg-o. 

çamcnto. 
O S1·. ministro t·et.ira.-:e com [rS mcsm::s t>r-

Achando-se ig-ualmr>ntc na sala immed:ata o 
Sr. mini,.:tt'll d:~. a.gTiClll · Ul'a. flue \'Cm l~i' o 1'··
btorio da rer,at'IÍ!::'io a seu cargo, o St·. pt·esi
dentc eonvichs. (S Srs. :J•• e 4'J secr•; lar:o; para 
r,;c~cherern S. Ex. 

Recebido no salão ~.~om ~s fol·rn::.li.ludcs do 
est.ylu, o St·. nrini-tt·o da ag-rieultlll'a trmHL l0!-!'1.11' 
na m.:sa á ros(ll\'l'· t:t d:• Sr. presi.dentl\ e pro ·edc.1 
<i. leitu1·a do relatol'io da I' C p:• rtição ü. seu 
c, 1;::,0. 

O rclatorio C:· rcmeLtiJo. a commissfio de ••i'~·::t· 
mento. 

O Sr. 1ninistro I'Ctira·se cotn as mr::-;mns f::t·
mal:d.<ucs eu ta • l no f" i rc.;;eb'i,lo. 

Aeh:twlo-so na sala i tll:a:·tiiat t " St·. miu'::;Lt·o 
d:.L wariuha ijUB vem lel' .:, rel:tl<:•t·io d:1. J',•pat·

liçà•J a sou eat·go. o Si'. presidente com·ida os 
~r . .,. :}J e "1·> :-;CCl'CL;~l'ios para r.•cebe:·em S Ex. 

l\.-• c'}bi•l.j nn ~a~ão co:n as formnhhdcs do 
cstylo, o S1·. ministro da nw!'inh:L tollla lo~·: ! I' 
na m••sa. ú cs,lncd:L do !;r. pt·esirientq o !•rocetle 
à lnitu:·a do l'ebtot•i, • da r : p;wti~,"ãO ;i. s:~ u 
earg-o. 

·~ !Jl'OYave UlCill.C nest0 r1uc f oral:! r!:J pltula os 
os cri!l:e~ dr) Cal'los ele Lctcet•da, ao nc to de ar

fOJ·tc barreiras 

execur;fio da lei. 
Admi,• -se que ha,;:-, rp;em ache ser g·ran 1o 

attr>nta. io contl'~t a Jil>crd<lde, enttar em uma 
f.,zr>nda. n arrancar CS<:I."avos, qur) snffem ct·ueis 
torturas. com o fi.u de tent:~r pc.1ra ' 's.-ses inCe
lizcs o rr!cur.so g-cH·al da ac~.;i:io d~t liucr
dadc. 

Pede aos Srs. deputados 'lUC examinem as 
photog;:·aphias que lhes aprcs•}lfta esu um qun-

' I 1 • o ' • ~ 

de C< r r los de Lacc!'da; este cidal:lo foi às fazrm
das a!'l'ancn.t· :t.O ::.çoute infelizes creatn!'as. in
gen uns. pessoas livt·.,·s em f:~ c e dn. loi. Essas 
creatut·!o~.S cstSlo t:om ~s ca.rne . .; re a a a.:; pe o 
<~?.orrag 10. Entt:nü.e que todo o rigt:I' d;t lei 
Qf\Vü c:~hit• ~ob:·o os auwt·es do tar~s crimes. 

i'r''vin . .n S. r.:~. de qÜ·} :'stà sendo 1nal intet·· 
prüt ~<Lo o pensamnnlo do gov•·rno. 

Tem p1·ofu nda convicç.io de que a es r~ra\'idão 
ó tão illc~itim :\ como Hl ·gal; em tempo op
portun·> ~3e~cuti1·ú isso : mas de~de ja dr~clara 
qn11 a es ;·ravidão :· ·pres•·nta o roubo, rr>pre
senta o trafico. representa os african s importa
dos d •pois de 1<:H, reduzido~ :i. éscraddão pel1s 
pc-soas qu·J lhc;s fo:·aru cladas como protec.ora;; 

Não r1 uct· ser açodadtl, :1g-uarda us f:.tctos, 
a.~uarda o i•l'Oceni meu to do nobi'O mini.stro d:.1. 
jristiç:1, e esi•"l':l. q11e ·~llc 0~te_j~ de accürtlo 
com to;lcs o.: pre•:edcnt~s de S. l•.x. c 1:.mn o 
dC\'Cr que C:LU :} !10 g'O\'CJ'UO. 

E"pet•:-1. rrn ~~ o ;ovcrno !'al':\ cump:·i1· a L~i ; 
mas l·l'••li!SLa C c\l)lr) I'Cpt• scntantc d:1. naç:"io, c 
pot· \cJos 1)::; m t:ios a seu a.lc:.~.ncc, ('.o11tr~\ o .> 
anlor s 1h> :ttLen::vlo baddo em C:1.mpo~. 

Pcrl· :10 g-overno c1ue ni'io 8'' limite ~ômenl·~ 
O !:'1·. m:ni:sL:·o l'Ctlt'n.·"!'\ com as 111(~srn::ls l'ur- n. trant'Jilillis:lr a lrwom·a; lr,,t~ tambem ele 

r.mlitl: àes com que r~i 1',') •.ebi(:o o tranr,uilli:-::"ti' o paiz. 

O r.'lai()I·io ~~ r.:mcLt.itlo :.i com missão tlo or<;:t
menlo. 

R •• os.E lLU:L\N:-iO (cl)nttnwmr .uj < lZ Cl Sr. Co)':Óta 1""cre~ra começa di· 
qnc intcl·rompeu n ~en r.lis ;~JFSfJ, em obrlionc=a ze!lrlo •pt•l 0 ll•tbr.1 C'i:-minhtt•o dn. ~g-ric11 ltnr·a, 
ao Sr. pr•f'sidr:mte. p:H't CJlP os Sn;. minist1·os 110 :;en l:lLimo discm·so. l' <.~ntlo gr,1ças ao s ·, u 
::J.pt·cseutn.~sc•m seu:-; relato\'ios; l11:1S prote~t~~ s· cc•·sso:· vor ter m:md:ldO ptlbli:·ar no Diario 
t:•mtt·a t~ws 0stylos, c s i ti,·e:>"'' fot·t,~'.t pat·a rB- ~ d t · fi - o 

• . • cr' . , . . •• ,•,. • . • • . • _ _ Officíol Lo11 'H o::; ocumen (;s c 111 ot·m~çoos s_~ 
f?1 n.~r o re,._tmt

1
nL(l, h

1
a, ut 11. 1n l.ro lm.u wod~ li citadas P'-h G:1ma:·a n:·htrvam ~nte a q e~1ao 

1l:!<1?oes ne~'e._~" m?:o .que ::J. re~t·csGnta,no da estrada dG fet'l'u da Vic·oria. ~Natividade. 
n:v·wna l nao üqne .Jamais a tnCStlUlflhuda tt·a- . 
iando ~·om q u:dqn" l' ou tr·o pochr. Qnant.os. por··~m, lerr•t~ ta"s ~~ct:mer~tos c 

Oac.tunlgovemo não póde.norn dnv.e ab"o-~nclles n~~>.chtarem , ach:n·ao qne fo1 Hon_Ico. o 
lul.am(lnte consentir que a r naçâo ~sc,·av!sta e, a~radccunen~o do nubre. deputa~1o polo 6' dls
ostenda pelo terror! ao IJOnto de 1mpod1r que • t!'rcto (lo Dalun · ·· · ·· · 
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Sessi1o em J de~ Junho de 1885 
~-

~~ loilllra .J,J~~es r],~rnm '11!. $ í.' i :rm·:r~~-H·0c' ohl·:~::·,nJ··f!C ~i ro·.-i~>?ío d • ~ao;:; ' ,.t.ndns 1.l · a<'e<'J:·-... ' .. ~ - i .... . ' ~ ' ·- ,. • ..... 
Lo1·n:t pa:•}:~lü •:nQ ::-. 1:.:,., n•.) :tch; n ~ 1'1~;, ·!s::•J · dn cum .. o fi,;;~:~: ,;D ~0\"'rn> ~ H~z-s ··:;ta 1"(:\'lsao, 

du o:•'J~tt·:•('t> -i:l!j':~1i:t C:Sll';hh d' fen·o. despre- e :i. vi,;la tl~lh,. do !'f'i'P'~cli•:o Ol'•;:,:ucato c tjUt'! 
:~0•1 inf:,r::•a<:t•cs davas, cxpli('itas r: n:ite;·:d ... ~ "' ': d ·\'Í::. <br o :iecú:·<1o. 
<heompt•t0l1V<cng:enh~:Íl' .l [i•c :;l c ,}c ont;·os A'y;-:l::~<bo:·c!l.nlf'llt:anro;:;r!nt·Hl >.og·~w<>,rno 
Ofllll~,,_::·n.1o:;. •,:u·• o:_,in 'Y:>.m n(1 ~<:n! :(h ric ::fi·1 cC\'t'' d"··h.~··r n'n" 1'10 .. 1;,.,, •. ,".1 •t :~ccô~--ln- f~Ji ·' I ... ·-"'I c.' -._ t., .~ .._ . .. ~,·-·•' • '- , , .. ~t_ '""~ ,. 

ca;_,cr !lO e.bo .. ind<'!.tw.:--:11~~" <Lt-::, ·w::. ronco,;~ j ,i!:Ú!: ou :M•uo.., :1. o;-;hü:Yel ,J,_,:; :.Los :unc:.:ion~t-

~ ). . '\ . 
obslina<b;i!O ;te !.!'n:•rtl:v1() :'\Oi' S. Ex. ,!·'l·arttc; co::l:JI~t,_,;;: osi'' :1: · '"l!i:<~ m·ç~m··n l o c,;tahr.lccl -. 
"1 ' 1111~ 1;'l" ' · ' : <!, • .,. • 11\'' l., ·· !lr·N•" ···1rl' "J rl > o .... 1 J~ tl•t<• t)1J•·a · • ~4. · .. • .., (.&~t •.J• I 'J .. .t:) ' oi ,;jl.;o~. \o.. '\' . ~ .. ... ~ ~ ~ o:'l • l '~ 

P.·l11s .. i.')e· · n1"íÜ.<~s otl1r.in.'.'.:: Y&-~c 'iuc o c ;li- I t'l:l :J•;((:~r.;;·> :t d;.};;p ·· z:~ sc.i:1 tlc -11 mi.l C)llk·Z, 
li'<'1.Ctfl i'-.i LL\T:>.d:> n·:d:a 2 ~ d0 /dJ:·i~; •:n •n i0. I 0111 ~ ~ ntt·odo J 1 mil. 
po:- t::n;o o ní)!H· · cx-mini-w · f •i 1ntc:·p ·l':cd:> I ,\ · !<!~p z·1 po .i:l sr:< m·:it! 1'<~1uzirb. 1wis 

• 1 ~ 1 • • l 1 . J J 11 :'.. ~nr:1~ll'il~ J:l ,O :-tcl:., r -~~;·;_ :l cnn:;:irnrn ,,d: nac- ~ niHf.;H0111 l.!.!.li'="!)oa o t·n~· tq :tct t1 :·~·" · r :t~ C·~tra·· ;tS <c 

ha\ .. ia p :~ L...: P!O~ ;yo jns! iflc:tLÍ\ ... 1 :j:r:-~l o si:-~nt·io j ~·u:·a·: de h. i')~" e:~ !.. rr·i t~'· lo'o~lo-~,ç to :n:1~· a. 
l . 1 l • . I . . . . ~· 1 . , . l 1 gn1'1~\ _:1 :; .· pe~t) ll · ~.>t·_' c s--ann i'i:·0. !nc 11. : ~- ~.u~ ·:... ~ contn:j pcq· ·~~) ~:nctro; ;~::i ~ ~ c;: -

.: 1 tc;·e occ:ts;;"{n d'i cl1:r.··r. •PI' o :1l'li') 'ra~ l (:;d:tu-io <' t : ! .:(} cnn:os (! J.:i!uta<:; lm. o cu<Ln d.'1 
tic2.:1o p·~lrJ no~J:·l= ~ ·~~-rninls ; rl) d:l :~,~-r~~:u;~:~i·;t j·· :..:tl·~:,~ ·: :.: ·.-· ~·i ~l ~ :1.it c t~id.(! S e .. ·· ntn:; .. nune~ os 
11:1:··1 :-c :•p:vl1·iuh·~:·: t com o f::·t. ii dJ. h!~ d0 1 14 :uii <'onbs 'i;;c S" l'\<i-:ll!l <l<~ !l:vo a" n.crorclo 
Set:,ndJro de !87 -l:. ~ (l''c s•• s e•'<'l' l' -n. ;:. ,,. i <11 l1'lllt·e n~-mi. ·ist.;·o c:>m os c·1~!,:•es:>tona!·ios, 
IJIÍ '' f:dt-:.vall: 11•1 c:vo di)ns · '""cnci·~~·-:;; l'"uni- ! ::•'r:: :i. :() rnil cnnt:! S p::ríin·J'> pnr est.ns. 
siu :s : -1' do s · li' d.a t' 1l, n: " !'l e;;1:n' ''J.· : \'i·,\ <:1 . , :\ iflé~bo (\ .::; pht.f!:'o;•;,, :-~ s <Jt'à bn'llll•m snjoiL:t 
2<> de hwc:· dir- r!ito ~d 1:: irid > :1 'g-ar~·. ,lii ~ ~ .;c I:~ r :·r:=-:í 1; c :11r> ser,·in j,..:;;o de m•>t,i\'o p:1l':t 
JUi,:S . . • • . ac• iVH'-:P u:n or(::ltn·~nt') 1IíJ 1l ;nil contos do 

Em rd 1't' T'''ll ro pn •;\ (·l!'C• pon ! • COTO ·· .;s-; pr ·:·o:·en·+' :' ii mil c 1 '"1 '0" ;•onto-: '1. 

D'tlhi con<·lnin :--:. Ex . . scnl rnnis crm-;;itl~t':'.- sn pl·~cc-:h; lt 
elie,;;. (I' ' '' n cmpt··.:S:l 11:i:01t·:-li~: ''!'O·, p ···t·:~t' scn 'i<~ tt·:1do . 
êa1 útÚtrO remoto. · ' l'eb tb.ns1:l:~ I·• oc.; t•onr:es,;onnrios ohl·i;;~-

\1 l't0)!' ·:~ úX-lll l~ls :-o n~~(l Oi!~Tt '.n ·o:':Tl:'\<~oc·s ra•n- -; · a :1;1:·rys~nta 1' o s t·:':! LIH o:, n ;) pt•.:zo n·~ 0 

<'0!>1:'•;.-N~~-:-~, n:L) l'ecr:-;· ;·::u ~~ Btn };0 ret:~!·i.-~. 1n.:~r.rs . ~eto ú. pdncifinnr1o esse~ c .tudo-; :t :)o 
ow!o l!!t z!C GD C(•nt:·.;· ll:td:l '; llllil0i'té\nt •• ~ . co- (1' .l .t :tl to tlC H:l:-1.'. ;~:o (l• S1' l ·\tn!wo de ls:-r: 
Jhi;lo:; 1·m 1:-:'i:). X:) m ·sul<) cit:1•io l'' 'biMi· ' d Y "i'Í :: ! ' l c·.o:: t. '!' t-·nnin:< ks. E' certo t:t~"~ om 
1!;;-,·1 :•cllc cng •Jlh"i!'O !1:1. :l<;r:hr ~,;ão o:::plieit<>. O:J iuh:·,; (; n J:->-:z o ~~ovMll' > lH:m .tGn tpc os eon-

- c f:J:·rnd dn~ :mt :"t :' lH· e Y::nta;.:-rm~ d~:s ':i. l'rro- <'ession:-:. i·~osft;:·~s·•w i· .-•c ·, n hoci lrlentn ..;p~u : rlu ~:s 
v::~. :\10 i ri:-:. s0n·i:• de t!\1 US:I 'll'l .) :F'S ;.'()1FT ::: estt·:1•l::s . nm:t :· pproxiir!:1 ::d ~-~ · :b. pt'O\' inci:•. th 
d·J L:Jdo o ll:.H' i.e <h p:·twi r1cin <h ~~ í n:1s, (1!1 i :· Hahb. out:-~1 dtr ig·'wl :--;c ~i S" l'l'''·· l'\:1 pl'ÍillfJÍ l·a, 
o:-i .;;lr. nrna r· pGb<;:"ir.> de 8·!0.(;0·1 :d:n·ci::, :'\i:ln O· ~ ·:r;Gt; ·; SÍf.\!11\:'ÍOS fi :~(.>,:':1 m 0S!:w)o s ap.:~na:.; f!ll1 

{'Gnt~lr' co:n u inerc1n -nl•l 'il!i~ <.1o·.,ia tl·~tz ·~ t· à 1 ;)q k::o:n · ·t.t·o ~ , o c::;;0 ll·:d,:,lh·• pD<Ic:-i~l :·xi.!.;li' 
prnYín cia do Es t:i1·it() S:inh. I t1·e ;; , r· •:\T rtn lo m<~ito. cineo 1w•ze>:;. Os es tu-

Os mp~-·z~u-i <)S \V;, r_i~;; l:::·ot;)w•s •. con fon':'~ slo ; l' '·d~risrn, P''i~ . t·~1· si !<1 aprrsrm l:~ dos em 
". o~t~l.lll~h .n ~:~ :·m.Jduy<o . b" o:: COHti':H~!.o . n~~o I z_,_, w · ·_;c ' ~· o •. (IJÜ!'(l(:1< ~ tíl, o f? 1'3 1ll em 1\hrç:) 
tn:h:nn dirctt,? a g-;-~l'-1J1t.in rl ·· .r:r·:P.: css·' { 1\- de 1~~:), 1:;to ~~ , :r1 mozcs d•· pot~. .. 
--c ·to c~l~···t !l·n·.o t • '·~11t,., d · "" ~''Jl'·'l) " ()"1 ,.. f'l'O - • " ' ...... ~ · .• u~- . · '_ " · ·• ' · .. ":-- · OS!~. PJ: ;-:srn:::;:n~ ol.:s0.rv:1. ;;o Oi':HIOl' qno o 
\'""n I d · >'·'11~ , I., Y··r·flc··· (' ' IO 1

1
(•<.; ' ·f\'1' 11"8 ""'1\,-.8 • • 

'" ' !" . " · •• ·" ,. . ' "- ' ~ ' · "' '"'· .._. j"'~"O '1 ' ' , .,., " • ·c··' .. 'J \' ~'·CÍI ·1 J ''St· '\' '1 CS!.:'u-
l D Ir '11 .• . ''· '· d.., ..... _, • . 11 ... . ._, ' "' '·• " • ' ~ 

)~ O i' ~ r ~. f"~ '.'.tl... .. i) 9 ern l'C~ : er· :ne! : :1. ·: 11'. ).t!/n./. U't'i1. •l t . 

do C \ plt;1l. "\. C a 11 '!I! .:t C IH' ' ÜO n:-: p j C i t :< • I , r- r) · 1 · , 
.\. cLH!S!lh 3~ qTtc 0 nolve r)~'-mini ;.; I. ! ' O 0:;:!:::-i a f 0 S :t. 1 . 11~1' .\ 1·:·:. :~ :: , .'. v:n ·~onc ntr . .' ~ em-

. 1 • • • tr qno foss~ c n! .. ,n ,i'd::: de accôt·rh fe<Jm n. G', J o ri~·A : pn•z:\ !' l'o;_·.}g-t::r, :1 ::.em '; ~· ,>:t:· :o, 0 pr:u:o por •, 
de :dt" t':l l' e::;tn., p •.? lo con tl'~l ri: ... :: conf';.r·ma; j ti c 1'-\ !nczcs . toktnno!o o ~; •V" i'no s'}molhanto 

ll f . ,., " 1 , It~ - :1.~m "o r:_J_~·~m lh G cor~ in~ndo :1 multtl. O' ti pn-a··Inc R z ~'fh' l:.-. ; ! m : lli ·'-F1C !::-~. :1 •;r:<ç-:·10 a .-, I __ 
p:·::tz(l; rl(lU lill1 flllll!J pnr:t?.. lli .;cr!.:;;;ff.t) tli1 Ol'Sa- I h d:\, ···-
rfl:•nto n pal"::t. <> h e~·;)J'-S(~ ::. :k~c)J·do. I I\;'i:> ti n1 t~ . J'OÍs . o _Z'ü\'f'i'llO o dir-·i!;:} pleno a 

:~: n1io h:tvi :t ~-.i l'an!i:t. r1c )q;•o;.; ('.1 ltH'fl tÍi 'os : <1"<-l:u'<l ;• :t (':1:!<1.;: id :l dC d 1 cw pi'C/:'l -~ Enll':•tanto 
si 11ii1 h:u i :tl!i r~Ííü :l0-11i Í;· )-io 6fdos i.'lllPl'0:.:tr i o~, ; ;t<;! tt llt in tl1dr;, Íi:lúl'l'l)iiiP nd•> o l'l'~tzo t , :u·~'l. a 
do '!u~ , , ~ü,'Cf' tlor·:-"t crÍ :I. i n.ir::t ll :lizat· ,: . \ r•:lit:i:>-' ) '~'' ··on t l':<ctv. . 

Os C:)ll_•(Ji;~i<.rmlt'l •' l!:j h rnand<.l nor l);'I::)Ü o~ (;.;;~! c .. mdutlld() . llíJU I) <Jr;Pl••l' ij11<3 om l<idO l S LO 

t11<lo ft:Jilt>s peln cng··~n h~ir·n H0nnil1o A!v0s , ! hoqv0 a nJ:~iot• pt'0CipiJ.;H;ih o.lé ~i consg,lnencia 
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A leitura clGsses docum8ntos B informaçõeg 
torna patente que S. Ex. , no a c to d,, rescisão 
do contrgcto daguGlla estrada d·3 ferro, despt·e
zou informações claras, explicitas e rGiterv,.clas 
do competGnte engenhGir:J fbcal e de ou tl'os 
emprega 1os, <jUG opiwrvam no sentido de não 
caber no caso a indGmnisaçqo daila aos conces
sionario' \Varing Brothers. 

O anependimento i'ntl'OU no espírito do no
bre ex-ministro; isso se infet·e do silGncio 
obstinadame•1te guardado por S. Ex. durante 
abuns dias. 

Polos docnmrmtos officiaes ve-se que o con
tracto foi lavraclo no dia 2:i dG Abril ; quando, 
por tanto o nobt·e ex-mini,tro f:Ji interpellado 
na cama.ra, Já o acto Pstava consnmnndo; não 
havia pois motivo justificativo para o silencio 
guarda io pelo nobt•e ex-ministro. 

Já teve occasião do diz8r, qun o acto pra
ticado pelo nobt·e ex- ministro da agricultura 
não se apadrinharia com o art. 18 da lei de 
Setembro de 1874, a que se soccorrou, por 
que faltRvam no crFo dons essenciacs requi
sitos : 1° de s~ tntar da uma em preza viavel; 
2° de haver direito adquirido a garantia ele 
juros. 

Em rofer,c;nci::t ao primei1·o ponto como ros
pond-,u S. Ex. ? Respon leu que esta ernpt•eza 
era de futnt•o incm·to o portanto estava nas 
condições daquellas cujo adiamonto a !oi au
torisava. Para enunciar este jl'lizo valen-se S. 
E::c. exclusivamrmte de um texto do relatorio 
escripto em 1875 polo cmgenheiro Hermillo 
Alves, quandn fez os estud·JS que s.orviram ele 
ba'e :i concessão. O engenheiro declarou que 
a estrada projectada, na~ suas 2~ e 3a secçôes, 
tinho, de atravessar terrenos aindet despovoados. 
D'ahi concluiu S. Ex., sem mais considera
ções, quo a empresa não podia proo;perar senão 
em futueo remoto. 

O nobre ex-ministro não ouviu informações 
competentes, não recorreu :i sua secretaria, 
onde ha de encontrar dados importantes, co
lhidos em 1875. No mrsmo citado relatorio 
claq rtelle eng,>nhriro h a declanção explícita 
e fol'mul da~ imrnonsns vantag-ens dessa f,n'l'o
via, que iria servir de transporte aos g·enens 
de todo o nortll da pl'Ovincia de Minas, onde 
existe uma P'lpnlação de 800.000 nlmas, sem 
contar com o increm,mto q rw devia trazet· á 
província elo Espirito Sant0. 

Os mprozarios \'htring Bl'others , conforme 
o estatuído na condiçã.o 6• do contracto, não 
tinham direito á garantia d8 jnros; essr. di
reito estava dependente d<> accôr·.lo com o go
verno, d1'pois da verificação elos nstudos fBitos 
pelo Dr. Hormillo e em refer•onch a<J quantum 
do capital. A clausula é muito explicita. 

A clausula 37 que o nobre ex-ministro exigia 
que fosse enten·lida de acc6rdo com a 6•, lmÍge 
dB alterar esta, pelo contrario , a confirma; 
aquella f··z apena~ uma pequena alteração ao 
praw; deu um anno para a discussão do orça
monto e para chegar-se a accôrdo. 

Si não havia garantia de juros concedi los, 
si não havia direito adquirido pelos emprezarios, 
do que o governo podet•ia indemnizar '! 
. Os c?nceg~ionarios tomando por base os es
tudo fe!los pelo êl1genhéiro Hermillo Alvés, 

obrigam-se á revisão d·; taes estudos d' accôr
do com o fiscal elo governo; fez-se r'sta revisão, 
e á vista clella o do respectivo orçamento é que 
se dAvia dar o accàl'do. 

A' vista do orçamento apresentado, o governil 
devia d0clara.r que não chegava a acc6rdo; foi 
mais ou menos a opinião dos altos funcciona
rio> do Ministerio ela Agricultura. 

O proprio engenheiro Hermillo Alves decla
.rou que o orçamento dependià de estndos mais 
completos; este mesmo orçamento estabelecia 
duas hypotheses, variando o valot• das obras; 
em um caso a despeza seria de 14 mil contos, 
em outro de 11 mil. 

A i!espcza polia set' mnito reduzida, pois 
ninguem ignora o custo actual das estradas de 
ferr l de bitola estreita. P óde-se tomar a 
média ele 25 contos por kilometro; ainda cal
culando om 40 contos o kilometro, o custo da 
estrada seria 8 mil e tantos contos, nunca os 
14 mil contos que serviram de base ao accordo 
do nobre ex-ministro com os coucessional'ios, 
nem a 46 mil contos pedidos por estes. 

A questão das plataformas era tambem sujeita 
á revisão ; como serviu isso de rnoti v o para 
aceitar-se um orçamento de 14 mil contos de 
preferencia a 11 mil e tantos contos~ 

O nobl'e ex-ministro declarou que essa e!l
b·.~;la atl'avessava terrenos de sesmaria e de 
posse ; era a obrigação dos proprietarioslda
l'em passagem á estrada; isso está regulado 
pelo aviso ele 10 de Fevereiro dn 1871, e até 
pela lei de 18 ele Setembro de 1850. 

E' na estrah ele fwro da Victoria á Nati
vi lade que está a vida da província do Espir i to 
Santo. 

E' preciso qne a Cc:mara saiba por que mod0 
se procedeu em 1·elação á caducidade do con
tt·acto. 

Pela clauSllla fa os concessionarios obriga
ram-s0 a apresentar os estudos no prazo ele 15 
mezes, isto é, principiando esses estudos a 30 
do Junho de 1882, a :~o de Setembro de 188:3 
deveriam esbr torminarlos. E' certo que em 
Outubro de 1882 o governo mandou que os con
cessional'ios fizessem reconhecimentos par;t duas 
estradas, uma ~ppro:s:imando-se ela província da 
Bahia, outra diriginrl'J-se á Serra. Na primeira, 
os concessionarios fizeram estudos apenas em 
50 kilomotros, B esso trabalho poderia exigir 
tres, e quando muito , cinco mezes. Os estu
dos poderiam, pois, ter sido apresentados em 
20 mozes, e, entretanto, o foram em Março 
de 1885, isto é, 33 mezes depois. 

O Sn. PnESIDENTlll observa ao orrtclor que o 
prazo de urgcncia eoncedido ost·>va esg·o
tado. 

O S11. CosTA. PlllnEmA va.i concluir. A em· 
preza prorogou, a seu arbitrio, o prazo por 16, 
17 e 18 mezes. tolerando o governo semelhante 
abuso e nem lhe cominando a multa estipu
lada. 

Não tinha, pois, o governo o clir.,ito pleno a 
declaral' a. caducidade dt empreza? EntrGtanto 
admittiu tudo, interromp~ndo o prazo para a 
l'escisão do contracto. 

Concluindo, nota o orador que em tudo isto 
houvé a maior prGcipitação até a conseqnencia 
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q uc todos !a,titn::un. E~peia. ]•Orém, q uc a Ca- 1 

m:1 rn. dus DG; •Ularhs nf.o votará o' mc:o!! p:tirt 
a consu:u:.1ar,:::o c~Gsto acto r1o g.-.J ·:rrno; - I 

Continúa a t:J. dis ~ns':ão do 1•rojr~cto 11. i A
J~.85 sobro o ekm0nto sc;·vil. 

•'-flci a no !:rt :-to c .oma os~C<!~O o 
denlo do conselho. 

t'. prcs:-

o St·. 

O Sr... S,\f..AIV.\. (p,·r.:sidc,,te do co~~sclho):
Pr!r.,~ípi•:s ftl!C est:1o :'S:!3'uidos até o Jdtimoli
m! ~l~ r.<zoavel. 

O Sr: .. Eul'l',.\:-ro Corum:.o.:- Ih dr; pormiitir· 
q_nc eu cont.1:ste i~to. 

:t . .11!'..\C'.TO vO!!:S dJ:'\!0:1 :-~\aO e !õO pe O 

prin •.~ 1pio da ind,•mnis:t;iro qnc o nobre dcptl
~· do atacou o pr.•j0cLo ; é pd~t r(:dncção do 

. 1 • 

O SP .. SA:~Al\'.', Íj)i'(:.~:itf::;!/•; rio .-:r;;r,-.:el!IJJ :)-

0 St·. Sa.ra~va. {j!;·csid~.~Me do co;t· e- [{esponr.l:.:r·::i :) to•lus os p0ntos; não csque•:e
Zho,i (.A.!.!en~:iL):- [Jat':lÍ, :-=r . prcsi;ente, ro-;- r·•·i nenhum. 
posta_succ~nb f!- todiJs o;; or::uloros. (lu'; f:C pro- l'\:to sei, tiOi,.,, q'~C ot:tro C:Jmin1t .• l;o.-leL·ia so
nanct:ti":.tin. m:u,;; o:r m:~nos, conii':l o l·r'O_;ecto. g•:ir o goYCl'll•J. fHH'n. ~ttcnder :is conv•mieu
prindpi:.ndo pelo hoarado depu~ado p•·io Pa- ci~1s pu:ú(:;1::, si uão o a :opt· do pelo guverno. 
ran:L Dis::e o tn!ll'i! .cputado : << vüs pref·~ 1·istcs 

J)i.sc S. Ex . :« o pro,j0~i: ·l ('Oll$1!,!'1':1. o p l'Í :l- :~ ltcmdc r· <~S :.~ spÜ\WÕCS t'<êVül·:eionari.as <lo auo-
cipio d 1. 1-il:or·tac;.ão srm i_nd~t!."!niz ·a;ã 1, ~; 0 :.:o- lieioitÍSI:to. )> • • • _ _ . 

. \ . ·.· •t···:. . c;.:• c 
- 1. ' :") - ~ '-' .., ' 6 ! J .: ~ 

publi~;~~ d•1 r1nc :ls :"l.·:c,ir:tçõo:-: t'C\'obci· 1w.ria.; I :w pJ ·o.;~:!t ... p· ;~qur~ o. :!}:oliciollist:IO p.;~·o_ n ;io 

d(1 :.~ bolici oni:N:o. d~\'Ct'i :t ~ 'P.' '' il· _out:~o c a ~n i. 1 'J L~··~·~~ mc:.e.~~~n;-~:~~:t~. 1/J .crn cor.l ti~:po ·Içao a~ 
' , . ,, . ~ .. .• , ., .. .... , l '" pül.dp.u.c:.uL~.:,.-rr.nto •1ue o ;o.erno r1ucr 

prazo. <lcntl'O;[,, •tuállintl,\ a t"·scravi-i:io. ,.., "!?'\. :t l~1'''~m n;z:":~ .:c ~ ' · .~:\ lc:~c ~~ato aos s:)ns 
( 

1 
[ll:ll:tes r;t?.Oà\'':ls. l'o,t !-', n ns . ata .. :.:Lr o 1'1'0-

J 110 )!' · ~ ject') pa:· tuc~•>. !!JCl!OS por~p; C consa.gr·~ idcas 
' ... ..... 

U •;:dnr dore-so e~ti !lg" ! tit· om alg-ur!la. id~•do. nc·in. 
Aos (·,5 ? Ar)s 70 :t nno" 1 C!·eio lfUC todos de..-e
m·)s I!Ol1C(~:·dar em qnc, th~pois .:c G3 :~ nnos. o 

•• .lfJ1v! .::. .• c .... Ü.L ~1, .. 

(.\pnit• ,fo.·:.) Log-oop:·c~jcc : o ::-.~l:mllo-.·:t o p<iil
ei pio d: indcmn iz::ç~o. o ;·c s p·.·~ !L•"~ dt•\'Í<io ao : 1 

~r anda:-: i 11 Let·c.~ses ! i !.!':H!0s :~ e.-:;ct'<l'.' id:io, :•.t ··· 1) 

ulLi mo limit.:. (:\;).·,il •rlo ::: .) 

O Sr~. F:·;J.:c;w Jl.·s S.\:\TOs:- Sobt·e i:"so I!:'io 
h ;L d:tvitb. 

o Si'!. ~.\fL\!"."' .\ (..:,;',' .-.: :',.1e ,:!::.-- rlo r'Oit, :·e"hr/ )· 

p,)tl!!-~0 d~:I.'-'I ' : ~< n:{o p •;.::·:li.; ~;nl :Er_t~JCit· . , a in
dmnmza e:;o r!oo: e •:ct·.; ,·o:; d Lr ~ a (h :1n no~. o.; 
llucrt::tis' imm:•diat:tmculo n:1o os mant!:nlclo 
lllatri\:ub<· . >) 

Entenl1•), pot·é:n. Cj:t•'1 lorlns os I~Izcn,l:·ir·os. e 
ó do;;: fazcndcii·o,:; qno prinC'ipalnwn tc s' t.nttr. , 
pot•qu·~ a aboli•::i.o d:: ~' .~cta\·ir!~o s•i póoi•! fn:~C i'
nos tn=' 1 se :t!f,•et:w o!l lcg-i ti mos in t·Tcs.::ns 'h 
:1.;-rtc n tur:t ((I p::t tz "Jill!,u.rJ:; , . · pt·c eri:·:u> . r 
o liu'rto por dons ou lrcsa:·,nns em sna-.; Ca · 
zen:l:ts . o libr> t•to j i nnc 1 ncálo no Lt·abalho. j :i 
inf:_m,Jin·lo cer to l'I'Sl-•ci to p :Wil. tlHg-it• o-; ouLt·os 
:i rccchet• :itl o:: 100$ . (.lpu i.ndos .) 

Poi· consr-qncn~ia. não se a t:1.q nc o pt·oj ·' clo 
pOI'·jl :C ni'í., lova. nos e:dt·cm0S limiteH o !' rin-· 
cipio n:1. indcmnizaç:"io pccun;:ui:t; sc.:a n.tncado 
JIOI' ont:·as l':t7ÕCS , por c:;:ta ó i nat~teave l. 

O Sn. . Euvrusto Con.n.r:IA:- l\Ias a clttestão ó 
de pl'incipioi:. 

prnzo cst:1. con • 

O Srt. S.UL\.1\' .\ ;j,, ·, ~::idc:~ te rlu cO'i?.selho):
Par;~ •;no :t ,i~:oign;\1;:1•• pel' :g-os;l do urn p:·azo, 
,-i v pr:lW e:st:i. r•ccd lo !lO pl'L'jccto dn. m:neira :1 

m:ti.;; conrcnicnt•~ ·~ 
:~. l:r:.•onlt n. rn os nnhr ,':o: d0.pul:tdo:-: qnn ::1. canw.r·a. 

n:i:,. •·o:tc.;;·d:lsso co•n :1. indcmniznç:"i(l, ni'io vo
Li\ ~s·: um l'C:t l p:1 r:t:; · pag-:1r :1 pi'opt·icdaJc es· 
a:;\·.: .. !'ois IJ:::n. :tind:~. a:-:s!m o proj~cto nc:-:.
b:•ri:~ a t':o:c l· , ~ \' ith1o sem dospcza nlgunw. dentro 
,;(~ 11 ' '' pt·azo rwGvi,to . 

N"~io ·lllO ju'lg:n·i:L \··•nci•.lO s i a C!\m:1ra r•~pe1-
lis;;e o a t·iigo r . ., ti ~rr tll.c ú in(lcmniz:1.ç:i:o. porém 
quct·o m:li.'> . Si :L c:1 mar:~ não tptizer tra us:·or
tnaL' n t<·:. b:dilo e pt• tender· se :imit:n• :.'t libet·
Lar osc:·,wos, t":H,:u-o. O pt·o,,octo. por,:•m, n::o se 
littt : i:1. h lib •rt:1ç:io cl_c cs~r.w s, o pt·ojccto 

. f)";.. .. ,. 

ni :~:H,:,·i"o t!n Lra!;::.il:o; was ~ctu dinh~ir:1, s c•m que 
o.; JH"op:·ietal'ios de :tlg'll iJ t:-t s()rtc sr~ habilitem 
.í. o:·g-:mizat· o tr::t.l.Jalho li'n·c, n:lo ha tr;msfor
!::a<;:'í.o JIOSSÍ\'C[. 

O · Sn . .A:;,u:.Jo Gôzs : - Isto é um outro 
p·m to. 

O Sn .. A:>iDl~.\DE FwUE II\.\ :-0 projocto nü0 

_r.;solvc essa (1ucstão . 
O Sn .. S .\UAJY.\ (Jli'Csider?,fe r.lo co ;?selho) :-

0 projecto bi c:~lcado sobre os moldes do con-
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servatorismo e seria uro:~. elas COllsas milis tido<' eqsc partido :wvorando no parlamento a 
J.ignas de duloro -a ob,.;en·ação. que o parddü : iJ 'n<l !ll'H. da a boi Í<;ã~, da escr.ovid:1o no::; Lex·mns 
couserv;~dor re~··it<\S"-C :J.S suas idé:Ls. Nem po le ' mais mo•iet•:Jdlls, S. Ex não podia nem drwia 
ha>ct· idé:t mai..; cotJsr>tT.·dor;:t do qnc esta: o : dei.s:ar· d · apoia1· um gabinr~te, que pr·oc. !dcs~~o 
respeito á. pNIWic•ladc p•·l<t iudr•moi;. \iilo c csia. : pot· e-;t:'l. fórma . 
como auxilio :i org-anização do t:·aba.Jw livre. I !\l:ts r ·sp ·ito tllliO o nr,hrc dcpul:ul •, <pe 
O praz '• o prazo unico e convoüientc cst:i no ! qn"!'O. pot· sen bem. diminuir o alcanc;\ das 
projocta. C:llcule-se ::1. dim nui\:1o de í'· ··f no i obsex·v:-~çüe,;:, qne ti,·eram origem no;,; r:•ceio~. 
va[or ào c,.:cra\·o, 2 °/o n·· ntuuer·o pela. mot•ta- ( que o- dorninnm por ::dg-tuuas di'>p: ,siçü~s do 

prop! te .t ·' ç. • : ~. · · : ' .= • v gtln r t e:; ta q ues ta o. i\ :!S p t·qu e o go\"et·no Imo 
desapparecer. Pots s~ dou_ \':.~ora uma cou:;;·• ~·t ue I cogita de:;;t;r· ou d'u.qttr~lla reforma '{. Porque os 
o nfío t·~m. não arru1110 a .nl!lgnem. Os. no_u1·~s p:ll"lidos deven1 cogitar de umarr• fot·ma <l.llt~s do 
deputa los por s~a v~z Jl0.1•!ltl oppor-se a .dum- 1 r :uwr ·o. Por !ue o nollre d···patarJ, a..-en-
nuiçiio 1-:t·o~resstv<•. do ,-~lor. quando dla e ~on-j tu:-•m :1 otset'\':tç:io de que o g-overno vem. 
sqqucncta. du. d ·,~er o:-a~ao rlo e:"_cr·:t\'0 •·uns:dc- boj•J agitat· esta. rpc.,:tão, qu · n:Io tinha sido 
r~do com•) prnp!'lerlade ~ O partt~to con~en•:t.lo~ ag-ilad:'l. 1 Pot·l no o p~rhlo consot·vadot·. p•!r-
cs a a 1 1 a a - . . . . '· 11 • : wlttam-me '!r;e m'1 ~'Xpnma com t•aoqneza, 
S ~ O parti. !o l1 be~·al,, n:; li!) possJl.)l h•1~de d . l'•~:t- e a C:ltlHll'<'l. s~dy) q no n ing-nem a res:1 i ta m is 
lizal-:1. tollla. a l()ea a s:, hn. alf!'tlm ['::tl'LL,io do q•to nu! 111:1s é preciso que to··lo;.; nos emn-
nesto paiz qt:e pos->~ 0!1P01'-S''-lhe? ciemos com ft•a~tqn~>z~'l.. falto' ao se11 dever 8 

o Sr.. ~L\c-DJWELL :-Podem !:'e1· Yencidos. p l'llne o_par·tido liher:d _f'*lto~~- ~ind<L m is. ao 
_s :tt. (o1Jowdo; 1.~ niio a1wwdus ,):hu me exphco. O 5:.:. SAR.\!\.A (p·,·e .~ idt!,t/ ~ rla c:loRelft.·,) :

Ah! c:nnpt·c. pOI'Cill, ,·lue niio h ·t a vencidos. 
Esla, idéa é de tod•Js, e é pr-~ciso r. aliz:Ü-.l com 
todos. 

com o seu ,.:yslema. 

r~r :Srt. DF:PvT/'..DO:- P•Jl' isso o quesl:1o 
3.) · l' a. 

o SR. s,\R.\IV,\ (jJí'Csidcnte do COl'I.•C!hoJ: -
E:;t:tlll ,s, pois. tod•JS concm·d •s sooi'ú os jiOlltos 
capi1ao•. <; por conse.lucnc:a. :d.>et·ta ou fechnrb 
a. quo•tã.o, _os pri n·~i pios c a pi tac ~ e...:~:Io :nh'o.~. 
e não ha mn:.!ueat ople t:nh:l amor a este pa. 1., 

q11c po-s~ impug nal-os . 
Jt\ dow,nstt···i yur) o prazo resulta de algll

lll~'s da.,: dispos!c;ões do pt·rdect.o, por.1ne em 10 
ann.•s a ,.sct•.t\"id:i.o est .. l'!i. :'l.ç:tbada, se1n n~al 
disp ·udido d;~;; coi't·e-< publicas, sem mesmo lr :
u:~lh:tr o ~L!Itigo fttndo tLO <;rnancipar,~ãrJ. 

Ac:tb :L:Hlo as;;irn o projr~clo C!•t.n a • scr.1vid:~o 
em 10 allllC~. porque aGpOlS tl.; 10 annoq t·estai'av 
apenas Jl eqnena!i ynamias a chr, o enlão os pt·o
prietarios, qne ain:la tive rr::!_l escr: i\'0~, tt·an ·,for-

';" l .. t -. 

O Sil. A:\"DR.\DE FIGUJ:~:W,\ : -~ão procis:t.vam 
cogit l' di!'so qnar:du o p~i~ intoiro~, amboa os 
p:\rtido :, resoh·i,ml a qu·~st:1o p~·aLica~ncnlc. 

O ll::t.l'lid' c~m;:erq1.dot· faltou no seu d'~ver pr;r
t!u··, tendo ag·it tdo a qnesli!:o, nfío a-;resolveu. 

(I'rocr.on-sc apr.wt!Js .) 

(I Sn.. S.\::AI\.A (p , ·.:.~~dlnt[l! rlo conscl/,.1)):
Tendo o plu·Lido cuns•·rvadot· l:m(,~a.do no lape t.e 
3:'1. Camax·a e -la qttCSiã •. p:·o~uron resolvd-:1. 
tantO lftl:\lltO Ct'. l pO~Si\'<•1 ll:lCjll ll:L I' I:JOCa . 

O g:t .in ·te Rio Branco fe;. tud" ttUt •rto et·:• 
pos.~iv~l ent:b, c :uais t • l\' ez do '·JllC ruuila gen
te jnlg-;~va po~si,· el. (:1JifJ arlos .) 

Foi o twi me i ro g:.~ b i ncte I'P. voltH·ionari" e fui 
:-cvolneion,•rio o par·ti.!o •.~ou~et·v dor. quo ini
t•ion a ;orirw·ira: rcfot'Lll:l, r .~..~ndo a le i d:! ~;,; 
de Sctemb1·o. 

C~I S:t. DEl'üT.\nO:-Rwoluc :unario não . 

O St:. SARAIVA (rwesirl.c:ilt e elo con.'>r~lh.o):-

on cinco an nos. p•)rgun ta. r-rue-à :t CatMtra : por·- ri11 t11do , IlV'lll to r) tor·ar nr!Sia tjllO~;tiin. 
CJU'} é qu '~ vós. tninisLro cb f.~~.en rb. 'j11C d<.weis 1 A lei U I! 2,~ de s~ Lc:nb :·n, lilH•rlaudo os nas
poupar OS CO ft·es }>11 lico<, IÜO VOS l i mit:v~<: a ClÍ.Ul'.J ;;, CI'COU )~ t·an :J.,s diiJh<lldndr!'; PSl:Jbele
es 'a providen\.:ia '~ E· q ues t:io e.~ t ;L que ten '10 e eu o g-erBH'n do no\· t r c foi·tna. Es;;e gcrtncn 
de expltcnr 111elhor, e fal-o-ei q11."nrlo x·espon+·r n·1o t.e :u pt·orlrJ;,.itlo t .dos os s r•ns f~ ll"·ito :, po1· 
:i ontl'OS oJ·ador•'S e tive1· J., falb r dü o<ttras que nii.o h<L decorrido o Lompo Slllli'.::·•nto. 
y:·~zcs. Ne::-te mo!u •rrt•1 pcr:.o lic.~nça :·t C1rnara 
par:l r:;s,;onriet• ao nob:·r~ drlpntadu )•Ur l\linas 
qu.3 f:dlon em ew se'-'nndo log:ir'. _ I O Sl't. S.\IUIY.\ (;.í·esil{f.'nte rlo r''JJI::elho : ) -

A!:ra•teço n.o nobre deput do o npoio, c\ue \ A lei J. .. 2S de ~etc · •.bN. li J<.!t'l.an.lo o V· ~ nlrc, 
pre11t:1 ao g-abinete . Esse apoio ••u o esp ·~ t·:l ya, : creou gc;-açõcs de ing.-~nnos. A lll'inreira fJfl 'J 
porque peyt~ncendo o nobre do;pubdo a um par- l deve atLingü· aos 21 anno,:, para go".ar dos ,di-
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reitos de ci.dach1o r1no a lüi eloit:or·al lhe dá, 
deve ::ppi!.t'ecer em. H:n.2. 

O Slt •. Jo:;E· .1\hn.r.~::\XO :-Quem nos dá. noti
cia dos n.fl"icano~ livres ~ 
. (lla outí·os apa;·t~:s.) 

i Assign~lo o::to pont0 t<trnbem em respo;;_t:t ao 
ncut·c depu t<.:.do pelo .l\la:anll~i:o : as dificulda
de::; eom 'ltw ho}~ lttlamo.;; proveHl de não terem 
os partidos co.~ ita.dn das l'•!formas uecess:J.rÍ().S ; 
em logat• do L!!'em Lt'aL:Jdo sómc!n:~.~ de intel'e:-5-
scs politicos e virei', deveriam cogitar dos in-

.. ( :\ ,. 4 

.. "'.. " · .t. • I 
Pcrg-LWloJ: h.:1. nu :<1 ~ll:1is J'evolucion:u·io, m.;is Di.~se o nobre deputado por Minas G•!ra~1s : 
au~rchico de; que a c~istencir:. Je uma goraç:fio ni'íu é U1J1 t1erigo :1 e·.nan .. ~ipação c1uasi in~ttm
tlo in•"CUllOS Lcodn o dir•·ito de voto n out1•as tan•'!a como c u<:r o )l'O;ect, '1 Perd<to. res oudo 
t·e~:~.lias do cidadã.:J lH'.•zil·~il'o, no meio ths nu; nãn h"' emancipa•~:lo qua.;i in~k,ntan r~a 
f:tt.endas, tendo p:l.is e irnüos •.·s::ravos '? pelo ]H'OjP.cto. {J.-.;tantanea. cha.tua-.:;c <Jqtlella. 

o Sn .. JosE' nhr.u::.;::-:o:-Tarubem tüm di- (!Ue n.'um só dia. n'urn só rúo:nento liberta 
. cenlcnas ou milhat·a,;; de escr:wos, e deixn.-o;; re.to ao ;;zort•agu·J. 

:-::,;m o(;cuprtçito. 
O Sn .. ~·~xDIL\DE Ftmnmu: --l.las par:t ser O nouro do;; pu tarlo viu no pt·~jccto a •:manci-

C'leitor é p1·eci,;o Ler reut!J.. paç~ão iust:tnt:inc·1 pelo facto de sr~ podet· tt';tns-
0 Stt. S.\lU!L\ (z;r,J.,·Idenlt.: do co;:seihv: )- fonwl!' ea1 um só <:nno o :-::ystcma de trabalho 

N:to ha n:d~. uw.is an:u·chico. • eul muit:as f~~:t.entbs, 0 o gov, •rno libet·tar· com 
Pois, r.~m uma refot·ma f•·: ta poi· homens i;Ju.:- r,s titulus de ltvi:lns do Estado ::JO, ·10, 5U rnil os-

lt'üs~ que t ()Viam ter l'rensto e.sta-; trist· s con
seriuClh~ias, não dcvi:t est::t t' ini:'cripta a t:eeos
sidadc tl,3 o:tlr;~ reforma, :lue vie:;.-:e pot· trc rmo <i 

O Su. A:.;ot:ADE: FIGU.l!:IP.A :-~Ias es.~o direito 

con-

n:1~ dct'Í\"<l. da lí:i Jc :!t: de Sr::tcmbro; é :.b. lei O Srt. S.u-...u ,.,\ ( 1,;·eside.:w ({o co;~scfh ,..i J:-
~~ • ~ :Ou ; , I ,jt.: , .l-

O Srt. SARAIYA (Jií'esiden! .. ~ do co;1scilt'?);- tém providencia;:; ~'! VCt'; < s, mas ju,.;t iS. t)or 
E a allego UH ia c ir\~ 1 tmst:t n'~ia, q u·~ vem agg-ra- eo!ise?·n :. n te ell: ·s n::o Ji<:a!u desde logo entra.
vat• a Jit!1cuübdo, pot·q uo essa get·ação t.l:; ingc-~ g:';s ~~. ~L !',~?PL' . o:;. ; su:> .·t.::n.;..:ot:: r ta los_ .e:t; h
nuas tet·m de occupat· o seu lu.:,:·:u· na so~tedad ., b·,tl?"· •J (;• .. lo, u,<s o .;ll_., .tdo:s ,L pre,taç .o de 
o qn d lhe foi destin:,do uel:1 lei U') 23 l:e Su- s ·rv11;0 l'•JliiUllCt'ado pct· alguru te lllpo, c desta 
tetubro. Konhum lo:.::-i s lad~1• <lil\'ia tet· r-;tab ~: li::- fürm·, lrütkf.;t'lll~d•J o tt·aualho servil em Ll'3.• 

cido :.! libe!'l:u,::to dos n;.sci:.1u·no;;, sem cogitar· balho lnTe pt·~.;tarlo clles melhore::; (\ m:Ü:.; 
de outra lei, quo !il.J : l'l~L"ise o Hi·aúl Ll~l oscra- prdlen J .~ s ~:ri'lÇ: JS do q t~t) os 'lU(~ actL~i.l.ltu<mte 
vidãt), (}tjJOltUl u .o; C UfJ •,r•l c :.·.} J..ll'~ :"':~lll. 

• • .T,- " - • • 
:..,· rw 1 e a :1. : . ,. ._ ~,;ll! )l'O: t ~ · • • ' 

ficuu pa~aly.~.:ulo o sou d<3senvtolviltlenlc, 111~~:; os . in~~:lll ~a.n· ' a. ~• .:o sy,;tcm 1• d,t) ,IH'o.Lcct•J. , 
dous m:tt·ti<.los d~viam t !l' cogiLad'J da que , Lão. I l\.C>'iJOHU•J ago,·a a outra ubJ••ct::w, <'i no d:1 la ~o 

• 'cuu:;et'\':1..lot· se fct. coaLt· ;:~ o Jro ·c~to. e ( ue o no-
ur · t~<::puta<lo po~· :'.Iiu:1s a;:;, igu:dou. DÜ;i>.e o no-

o I) :: iz co:ritou. 1 1 , · · · · , · ~ ;rc ' ••put:t1. ::> : 1) pt'OJOdo abca o pt·tnci1Jltl n~t nl-
0 S:t. SAH.\IVA rJ;re.;ide;~te tlo crm .1u!.'w)· - <loma i za.~;[o , ,Í:lllllli:Íncio o valot· . .Jo escr:wo e 

Tocat··~ i ll' ·,; Le pouto, e sed. a r ··spost:L ;ptn íha1!do-o. 
d •J IO dar ao ll!iUl'C deputn !o pelo M~: t•anhão , a . S1•. l'rcsi·l•}nlc, (; tl não \·ojo n~d:~ mais justo, 
<lllOtU cou~ide t·o o cun :; ·rvador ~·o :11o ni'io vi 1 ll<llb mais r:wioll:Jl do ri •i C a d iminui,;fio •tO 
i g ual, lll:l.S cuj ;Lo; Olrini.t"JCS lllnito l'C::l[Y:Üo. V<dtH' do e'3e!'avo: u :ll!:t 111:ds j u:; to, p rJ t'•JUC 

Mas 'iuc íil.~l\llll O::! p:.lrti,ks, !.:Uj:t mi::;s:i'o é lib -.: na~to Í!l.!ptisl<J a CS[JOI'tac;ão. Sfio pag-.tndo 
1Jl'Ol!l0\'•·r L'Jlb:o as r,.f.;:·ul:ls, •t•IO de\'(~ 111 J .cJ tet·- os soahoJ'CS, !ll'inci;r ,lrnclnt · o:; fuzcn.-Iciros, 
miu.· :u· em gt·an,le o,;cala :' fí.l:i ei iadc puulica ~ I impo .. ;to alg-uttl :, :;:~eu' esci·avos. a ·iilllirwid'io 

O p:u·tirlo libcr<d. indo pma ;' op1.siç1lo, foi'- ele ·r~lo;· llÚ·: r! ~~ ~·.r~~ !ip ; >nr!et· ~i. es · · ~ irnpos l?~. rjLIC 
mulou o seu pro;.:ratuuJa-Lr:d).dho livt·u 1.! ,·oto I orr. vL;La d:t let v r gr· nl·.~ c co!n·ado tL;s ctu·,.des 
livre; Ul:l::l n1o Lvou u. (ji!Os:;lu ao ;.."OVO!'fi. f) , l c qu : tah·ez : I C','t~ .;;~tJ SO l.' r:~g'1J l :o11tlli o3ill fo ra, 

1
.. · .I 

1 1 1. . • 1 ., 
11 Lui'tlandu-sc r·xlt.!n:;;i·; o á tock3 o .~ zenhor··s. 

1\'C !1G•.!N!SJ• ;~(O c C ( lr:et' a ~·iu! , ![:.l:ltl•cO .u- _ .~ , 
lavn l'cb. rofot'lll:l <·hitoml , c1•:o nf.i:l co;..;it•~va U ·"f- . :\:'\DJUI>:·: h:;!jj·;!l~ .\:- D .:- :r. po!.' cento 
d:l ornandp;;ç;io dos oscnwos, püt'.iuc uriu podia cJ,:t ·~ulu,·cm . r!farN~tJ' 1-' ·' apart.·s .) 
C1)g'l :11' •LO i UliS '[llO:HJCS llllpOt' :ll: t () S :10 !UCSIUO 0 :-:lt. .\P. .\1\'.\ jll'csir.le.~tC tf,,. J O;u;t:fh.; : -
l~tllpO, e espe t·,wa ~'t':lC o p-. t·ttdo lriJ O!'al ~c reu- O;; no:;t'l.':'i doputu.;[!>S ai.nda ;;;1t) ac.Jai;aram de 
mss•: no.;; seus riiCI' t!;l ff' couvoeado~ pur :::e us o•tvit·-wc. 
chcf.:s a c ti vos f} tiuC q uer· ·ut ler,-in iiuune i :~o !h- lJ:ua [J:.l.l'to d ·s.:; 1 r1 irtl i l1!lÍÇ:lo legat de Vlllor 
cisivtl, ~l ,ara de li U:! l'::Jr ~obre o nÍ:;do co;J:O tlav i ' 1 · 1 1 
,

01
. rcsolv~d-· C"t '· 1u ,. · t·! ~ corre q.o:H. J a tJ J:u po-; .o no·;c•, que o ;.-cn1or c o 

• · ' 
1 

' ' ·., • 
1 ~;::. ''-'. ~ I cr:c l· .. -.·o .Jo:xa <lo p::~·:u·, :; :~ ot:V.~ p:Jt'LC é aiud:L 

Por l•.:r o p;u·ti.h l i!Jcral e:>:t r:c :iJ,> .::; lt; d Vl3i' ta~i:; jusL~ •) l':LciuH;d. 1 ;ur - :u'~ (! •!· titiv:.ll'·r,te :i 
p!'Ílll :rd ial, o po.r llilCJ ~f.·!' o partiolc r,oq ., C J'V ~t ;\, ;' I ~.]t :ui tl'l i ~.'i:J naL·o~·:~i .r.., vahi' em vi1·t•ld~ Ju in·:a
cug-it.ado .: .. r) c.ornpletru: :t lei, ' fÜC lw.': ia feito, .é I padd<~d~~.ch ú·:~iJ;r :;za, tÜ v~liti<:•', cio torupo: po~
qn;~ surgtram as dtfir.:nldade::; eoru que llOJe clue ntng-ucm dc_ix:a. ;Je enfmquec.:Cl' e duumu1r 
lut<nuos. (..-1.jH!tle.~ .) de va.lor á prcpor,;ão 'luo corre a vida. Portanto, 

v. 1.-. 25 
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a diminuição le,;:tl do V[•Jor é ne .. ~es;;idade d·~ • ticos. Kao é para cjue elle pague :1 seus crerl?
todos os proi~cto>: : é uma. ide.! qu:~ f,.i '!nun- Í re . .;;, como mu tos d1zeru, que o propcto o halJl
c!ada (JClo tiout·e dcpntt-.. 10 p .t· 1\Hnas Gera.es e lita coru Cel'tos tüciu'>. 
com n. qual e!b p n..::avit resoL\·er, e de cez·to O SR. Axmu.m: FIGU}~nu.:- Poi-s é o ilUC hn. 
r'.!,ooh·eria. a ~1 u0~tão do elemento ser\'il. :1fas o de ac~onteccr. 
projccto nilo diminui n t::~.nto rp!ant0 elle qu·~1·in., 

' 
..:\h! cutão elles n:1o att-;ndr:rão ao s~u inte-

innnuiu an o qu::tn o corrcspon e aos un
po;;tos que o senhor dei~a de p:•gflr e q:te o 
rc!'to da popu l.lçii:a pa~::L t·o.~se. 

..... . .. . . 

!'t fixação de'valot·: é; i.lé:l mais p:·oreitr1s:1 :10 dos . 
th2soU1'0 p•11Jlico I} ~o propriel~.t·io d·~ escl":WO<;. o Sn .. SAtfA!Y:, {tm:?sidcllt:! (lu COiiSclho):
A ~X.:1ç~o do va.lot· t~ a gara11t1a. q_ue t~m 0 ~~·o- Para 11 uc ~e ind·~:,toisa. d:1 um:1 vr·z o propri("
l~_rJetarto p~t·~ ~ue. s.~u -. esct:av~) n~o S"J". ~-!to~- t t:oJ."io com mMade do y,,lot· ~o escravo, ~e não 
nad? por . .10.', 70 ...... vÜ;, o~ oO.:-~ Sl o a.rbtt .o. f~r I pat"l que 0lle r·nn·:erta. na sua tat.enlla •·m h·,'re o 
abolwJOntst::_; e :t _g:: rantla qut.! t•·m o esct~vo I traba.ll.Jo senrild Cou10 t-'ôà! conver·tel-o ~enão 
de s~ lhe n~o c_x.1~·1r q:nllt:a· exa:.::e.·adn P·'la mclho;·~tHlo a sorte do;; litertos ((qJaiarlos do 
sua h~et:ta~ao, ~1 o nru: tr;) ~ot• um home_m OD: s , .. lldefonso de kraujo), fner!do mclho1·es 
P?s~o :JS 1dea~ de cmanCli:JtlÇao. Ot•n, o pa1z es.ta c:t-:a~ par,t ::h,j: 1 (,)~, m·tnd:rndo dt• l·olonos 
dtv1d1do cnt1·e lwm~n~. que rlue:-em, e ~·1 ·' 1 que o,. cm:s: u •m ú melhúi• tt'f\balhar. augmen-

.spos11;ao ~:1nv•:ntcn '-"e cs a. ·.par e.-> . ·• t :1do é tudo applicaYel ã tt·ansfol'lll:tção do ü·a
. Sr. prestdente. eu. podet~:'t entl':'tr. cot.r1o .Jll- 1 b:tlho. o consl)qnentementc :.i. culoniza:ão e ú 

n~conslllto, em coD.'>lleraçc~<-".tend;'ntcs a 1nos- todos· 03 p:-ocessos q:;o melhore.:; p··t··~ça.m ao 
., o pt·opt"l "lat·ro 11at·~~ Lt•at!s or•ma1· o lra :1: 10 em 

o- meio!> de d·~S:l i.lllt'opriar q·:alqnet· propriG- suas f:t:t.end;ts. (.-!piliados.) 
dade. mas deixo is:o l~ara (;S ju1·isconsulto::: da. E tos grandes :ueios, q11c o projecto contém, 
eamara, pois não r!lH~t·o tocat· ht)jo s~não nos são todo,;. par;t a tran~for·m :çã, do tr,lballto, 
ponlos c:~pit · ·cs, e que p0J.ero t.ransforrua:· a p01·tr.nlo para~~ coloniz:.H;ão. 
physionomi:L do projecto · . = Respondo agora ao noll i·e d'pnt:Hlo pelo Ma-

O reooio qu·~ teve o nobre deput;. ~o P?~' -r-.htas rankio, que não sei se cs~ú pl'escnte. 
foi de Yêt· as nDsS:J.S finanç s anHtuill;;.diii', e 
S. Ex. pe rgnntou: podem a' no~!;as fin::mç.3~ 1 VozES :-Está doente. 
su~tenlnt• os ú!lCal''-"OS Ci'Cados pelo pr~hdo '! 1 o Sn.. S.\RAIV,\ (tn•esirlentc do conselho) : -
~ • •í\ I '" ·~ :.. . . 

o ,., - ' 
dr~putndo c di~,;o: pú::!.e o Brazil pag~lr 5 "/<• "obre ad(nirn.vcl ag-udeza, niio suscit:t sempre qne.;;-
os actll:tOS .ir·eitt•s para ac,,b~r com~- e.;;cr.;.- tõ ·s encand!'Sccntcs ntt -; épocas mais difli~eis. 
YiJão ~ O nosso orçam ·ttto nn h tem <·om o p;·: .- Conf•s"'o à S. Ex. c ue c!lc 1óclc 'ukn.r 

auxili 1ndo n o:1tl'a, o nã0 poderemos Ler rJt:Ll'O docu1.0cnt!J ollic : ~d a :.ütelll;;1o das cn.rna
sop-uro:.: or·çatw•ntOi; de t' r!c:·Jta em 1uan!o w• t:~ s·as pu1':l esta (l'tesLão: r! não o cons·•g-uimos 
guestão s:riJ,dstito, não podet·cn:os te: I'Cc•:!h'Ls j por·quc o ).!at•qucz de Olin·h !'i~s i. ;tiu polo mot:-
abundante;;, senão q·:nurJc n nossa in lnstria l vo dn g- u:·rl'a. _ . 
ag'I'Ícola e f:l>ril u.s~entnr toda ~ob:·r · o trabal111 • .Já c': llJOl'tO nm do.: hom~IH,J, que mai~ lt·aLn.-
lívre . ]h[t r•am para 'Jt!C :.t fJ U ·stlio fuss~ levantada no 

Terminou o nohr~ dcp:ltado por :\linas o Eeu l pa!'l:tnJt·nlo. o f:!''lllpre lembra lo t:onsclheiro 
di !iCUt'."O, perg-unlan.c1o-m·~ se !1:io ~r·ria mcih01· i N:ibuco (1~ Al'1ltrjo. (.4.pr,i(I(J.,;s .) Eu tar11bern t) 

appllcar Oii titul ·~ c!e <iÍ\' Ích dr1 E-t:ido e os uo-: acomrnnhei, •· juig-n.\·a oLedec<:r·á. um dC\'P.l' elo 
vos ~ mno--t•:,s á. colonização. ~ consci~ncir~. cli·~.en<lo qne t,e <i<wia dcsperL:tt· a 

Scnh'W'~f". o pr,~iecto dá ao prop1·ieLari ·, de : ntLcu<~lio <h ·~ tlllll :Lr2.<:, p:n·a esta 'lucstiio, wc::m·J 
[;tz~n.Jas o auxilio: para Ci; LC fim ~ onL:·o~ ide : i - l na época dn g-ur•J'rfl . 
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;Já Yê o nobre depntalo p0lo 1\1a:·::nhão quo, Ot·a, jà decl<Jt'<•Lpor mai.; de uma vez á Ca-
si j:\ o mini:>terio rle :24 de ?\Iaio u:io i!'atou n. 1mn·a que não ju~g r v rer"o1·ma c(;ruplo:a se nfío 
quosr.:io, f,i pot'rlue os prüpr:os ulin;stt•os t·e~ol- aq•1el a qt:e C\'Ha,.:;e urna outra, porque o 

, .. v~~rarn q ne '·lla não vies..:c n.o parlaJncnto ; f paiz uão pó de v1 ver nestas i nce1·te .~a ..:(apoiccclos ); 
mas ~lguns drdle, tt. quiz 'l'<l.m a,t.Üt"r por pro- I pr0cisa tet· seguritladc, e é nocessat·io que 
pt·ia inspiração. O patriotismo d·' alg11n• le- to:ios os homens, ue tem escravos saib:1m sob 
' tlLOU :1. qu:•s ao. a pru- encta e outros evttou q11e et vivem. P1,r cnnsegtt'inte um projecto quo 
que ella fu:'.:;;e lrHida üs camaras. Portanto evite uma. nova reforma é o uo.ico que me pa.
fo!uo~ llus r:~mento os tmtco;; t•espnns:wnis pot· rc ·c cükaz . 

•. , ll". '•. .,- • • .. ~ - .1 

com o· p:u·iamento. 

O Sr.. Axo~~Ao.~: F:GuEm.\.: -V. Ex:. r.sl:i 
confirmando o 11 ue es :c oradot· di;:so. 

O Sn. SM:..UY.\ (p.·esiJent•:J tlo conselho~:
Digo qne tod· s no;; 'u:>pnzemos obed:~c·~r n. uma. 
inspira.~ão p:lt.r;otica. e nunca reeonhece-mo; 
genio aJg,,m perv••rso inte1·vinclo n 'St:-;. C[U"'Stão. 

Veio o min1stet•io Zacn.rias. o qnem conheceu 
o cons~lheiro Zn.cal'ia.s. sal>~ c ur elle nunc~l. obe-

c c eu senão as suas pro j!l'Ías inspirações. 

O Sn. AxDRAlm PwuEnu.- Elle quando 
~ahiu d:l miuisterio di;;so · u•!m ot·a o crene1·ai 
(a 1 ca. 

o·sn. SAnAIYA (j)i'esirlentr:: rlo con .;;elho) :
Portanto, aqui temos ont1·o mi:1isterio inspi:·n.do 
nn. !'na proprta con\'lcção, qne Pstn ou o a~
sumr.to c Jeynu-o ao :-=eio d[) n:11·hru ·nto. 

Veio dcp')is o· ministCI·io Rio 'Branco, qne ti·a
drnio :.1. idén. em projecto. 

(.1;Jrti'lC8 dos Srs ... :lnclrar/e li'i.r;tceint c ou
L;·os S 1·s.). 

Si V. Ex. ler a cliscussio que hom·e no con
f'elho de est:1do. ha. d·~ reconhccnr que ncnh11m 
dos conselheii·o~ impngnava a idéa, (ltl':!r conser-

O Sn. Axo·l.\DE F;r;ur-:m.A:-Pcrrlüe-m~ V.Ex· 
Lodos na occ·:sifio contestn.vam :1. oppurtunid 11.lc· 

'· .~n.\TV.\. ]ii'i''tf enJ! CO CO'YI.SC ~O):

?lb.;; esta oppn;·tunirla<l·• ha<:i:t do ch"!gar. 
Fe1.-s~ '3 lr•i d'· 28 ele Sctc:nl.J:·o. c C'omo pr·o· 

cedr~11 o partirlo liher~tl nes a questito '1 D ·tt no 
S '~nado Ulll VOtO :i f;yo:· da lei, Q :tlg'lll1S n•JS m ·is 
illrtst~·c;; lihot·M~s do senrulo foJ•a,n cens·.:ra<los 
por l :' t•crn chdo urn pa;·cce:· em 2 t horas. 

0 Srt. A:-;rn.-.nt~ Flt_HJ~:ii : .\. :-Foi eu• f .:2 lwrn 
:;obr· ::t p ' t'nt. · 

o Sr:.. s,\fi.\.iV.\ r,.,;· ··sid,·nte rio r.r,.~d.ir. !J) : -
O 'Jtle c! C•'l'iO é (Lll~ hoawns t:i'J i.llu.-:t!'e3, ti'io 
ci:·cumsr 'Cios n:1o podiam. inspi1·n.t·-s·~ s:•n:'i.o r·n1 
sou p:ttl'io:i·w!O pt·ocedo:mdo unani!uClllC desse 
m0do. 
Qn~!li 10111~ o;.; ministe1·io• lihcracs ~onti

n•Ja!·am ;~ ch~tm:tt' n attcn~ilo •l0 Jnrl.~m ··n o p:!i·n. 
. • .1 • •• - I • r" . , "' 

~· 

bro, 0 o ministorio pasr;:1do foi mais n.di:wtc 
apns-3 nt:1.ndo o s·.!u p1·ojodo. 

An ::· s dGllc eu j:i. linlm rli:o Ci UC r:ei1:wa. r: 
Cfli.CSJ·:io arn:.clnrccir.la. que~ 1·cfot•aia rlevin ~ or 
f·~iln .• tll'l';; n :·to :~ cm:•r •hntul i po:-qn n. co::, o I.'Ó
nlv~cÍ!HCil'o '·1'~~ tinh·• da Cam:LJ':t. pn.ss:1·l:1, r:o
nhed qnc ''<5.,a rcfo!'nul n·ro p:•ss~tria, c é dit·cito 
mca n:io vir como mioist1·o apt· 'srmt::ll' urlln. l'e
fot•.oa :t(• p·'l'bJUliJnto não tondo a co!l\•Í•~ção d'! 
'Jlle dl:l podo pass;Lr, e pas~a.t· de rn0d1J a pt'P.en
ch'3!' oa fins que e:la tom em vi-;ta. 

UAltTi:: DI:: AZEVEDO: - 1\fns esse 
syst~ma não é o melhot·. 

O Sn. S,\11..\In. <presidente do conselho):
Então pediria a V. Ex. que o substituissc de 
modo á eviLM outra reforma. 

O Sn.. Du.H:.TE DE .A;mvEoo:-E· impos;i\rcl. 

U:\I Sn. -DEPUTAno:-Só a abolição imme-
1 diat-1. 

inst·1nt:1nea c imtÍ1ediata. o ultimo esci·avo será 
semp1·c o que ti\'cr de ser sepultado em ultimo 
l•lg";lr. -

0 Sn. rr.YSSF.S VIAXXA:-lsto é apCU:.lS unn 
phra'=e de espirito do nobre deput <do. 

O Sn .. A::-;nnAD " 
_ Yet·d:vle. 

O Srt. S.\.R.\.IV.\. (i>:·esirl.~rl.!c dn conselho):
Di;;sn ainda o nobre <leputado pelo I\fat·anhão: 
o prcsirlente do conse I h o descon hec/3 um prin
~ipio comesinho: e 6 que ns qur:s.tõe~ S\=Ciac;; 
s:iu tamb •m questões pol ti.C:'r;:;, uma vez rlnc 
deu como razão de ter aberto esta questãr) o 
set• elh uma quBstão socbl. Não disse 
isto. N:':i:u podia ign;;rar que !!:te~ ha. questão 

c{Ã.t':lcler de q;res:iio política. Assi~nalP.i o cara
c V· r d·.J qnestão social para determinar que 
esta-; questões sio ás vezés mais faceis <'!e sct• 
re~o ;,·t :ts o quo qun''S iuer outras, c tmhu. 
n~ccssid. ,d::J d\~ fazr:r ('lsta dC:clar:tçJo para en
tl'>\1' na t'c<p,:sta, que de\'0 sobr·J este ponto au 
no:,t·c chput.ado. 

To las as questões no p:n·bmento podem s ·r 
abci'ia':l on fcch::dtH;. Quando o go\•erao, obri
ga.~{o poh n··cr.;ssid:vJe cb solu.;·ão de uma. 
q:r~~• lfio. \'C o no al;;nns a1:1igos s•3us, um L pa.rte 
du seu p~.l·lill'· ~ tew pcrttwna.i" clit\'Ítbs, pe:·J'I f! llOS 
r--parns io; .l;t·c pnnlos. r1uo niio sit, essenci:1c;:, 
•1no n<'io podem di\·idi1· o partido o inutilisa~-o 
pnt• , a re;onn·t, pô'.la f:~o r~t· questão d: co;tChn
ça p:~t·:t resohr,l~a lo;;o; rn:ts ú pi'Cci.::o q tF' t '1· 
nha a COI'let.a d·.! a po:lur l'esolv•~J· . l\hs quan . .lo 
a IJtHnt.ã,, é como esta em que dos dois lados se 
cncont:o~Hn indi\'iduo:;, rJ!l '~ tfltn)"' m c n:!o que
rem a l'•'f,;J'm:l, qm.n(lo a. qnesEfo prcc'iza. nl.é 
0er :O) pon 0 ( n !';" l' resn n r n :'c o acwr o e 
totloc::, nnnn•ln todo.; o:-: int.r'rcsses COIWGI'gCtn 
r~a1·a '!l';} conscrnHlore;:; ~~ libo!·:t\r'; dêem á e .: t::t. 
ipt 0W: :1o a melhot· solt1ç:!r). ,ial.:·uoi e julgo 
1h maiot• llCCe~sid:HI :"l qul3 :t 'lncsWo em log11r 
cl•) SJI' f'lchad:t sr!j11 1~rl1fl. (Jl:e>~l :io a1;r~rta . . Ha 
nm:t onl'r:l. considct•:tc:;io gravíssima.. c pch 
qual pode1•ia s ·• tn ct•im.e n sem rf')mor·so;;; 
ab:·it· r·tHn. 'l':est:1o, mas n;J:o l11n~'~l-a a lodos os 
ventos, como cli;:sc o nobre dcp11 tnd•), c é q no 
nós tolos (!st,unos con-cord·:!s ncs principioi; 
essl:!n~iMs d.a finestii'o. 
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nam ltlCO c 11!::1.: um. ou o:tlro ·~- • <1ue a u1 em- I 
niz:<~i'iJ scjaumare:-~lidarlc. - I (!ho1rt;·os(IJWí'ies.) 

N:io estão tambt>m ioJos C'Oneornc:-; _em I 0 Sr;. S,\11.\r•A ( u,·,_:,·í:l,•n ~() rlo cr;;t.~ctf,.1 :-
·~ c. ... 1 ' 

o . .;; inter:'s-:03 mn;l0 r~':;p ·it:wni~. qtlO dul'lll<' 
S(l~:u1f,s S('~ l~g·t~t·S.\!l á est::l iastitt~!t;t"ip '? 

Cr~io 'iu0 h• ~~in:la. u~n ontr.: ;:0!1'o do p,..(1.:c:. ·to 
<'ln que :! di;·el'gcnci·t r•:io priJ · ii r':' ;;TrtlFlc c 
con:;:i-tc em r•pplic::;:· r.1:1i' dit·cct<.u;;Gnte n. ind,:m
n1z::çfio ;;1o:" prO!•rieta :-i os ::gri coL'. '• de mocb 
qus ellcs em ·;ez de g ·1sL::~rcn1 ;'tnnu~dm~n !C scw 
system:;, rt g·t1ste:n sy<t··nu.tic:l!U'"ntn na t:·::~.ns
l'ot·m:1:·i·) d1 lrr:b.'.lho sery:l ('lii . tr:1br.lho livr~. 

pr:)ject 1, tcriRm cil .s se di~sipndo p0ht :<ccit::
çfi,J üeli0 por eonscr\·:tdot·e~ e lil.•"'J·acs prnpric
tn.:·ios ele csct·:wos. En que n:Io g-osto ch 
mand;<:' p:-.r:1 os j oruacs n,_,t:e; ::s, o•1e po em 
mü" (,u menos rcilccti!· em :1 poio do' g-o\·crr.o. 
de_d tro CJl.lC ir'n ho r.·cc.uido _nc~~,cs ul!iu:os dins 

~ . 1 o ,, 

11ns seg'!tintcs termns :- Pr•jccto approY:Hlo, 
tenho 300 1:scrr~Yos . (li a H ;n a i Jet.;'l :·.) 

O quo ::r.i (~ t'JU<: a opposi<;ão fcib-1. ao p:·0-
.iccto clo mi:1isterio pa-sado errl. porqu · se 
dizia que c1l·~ translot·ll:IYU a pr·~d.uc~no do 
pa:z. Pois bem. tr.,nllo ti<lo pl'Ov::ts de ·js: n~s 
d.-! qne muitos propriet:n<os :tceilam o proj·~cto 
do g-o\·erno cowo um projeNo que lhes d~t sc
gul'i lado c meio'; cL tl'an:3fo :·mar o i!·~tl.J:llho. 

O S;1. AI\I · Tm;.:s SPI='OL.\.:- EE's qnt.!r-cm 
110t'·jU1' ntio t'm outro remo!lio s1~<~ão r1ucrcrew. 

Scnho1· ·s. cn :cnl:o c:uvidn dizet· qnc o s·,n·;cJo 
n:!o f<lt. 11oiitic:-~, c on ••:1t.:.n ·.io ,,nc ~:s~im dev .~ 
s--!i': ·wa-: tl n1le ó f:\·:· to ú qn~-, o scn:-.do !'az tod:t 
:t pc•l;tien do 'p, iz. 11 senado hz pot: iica l:l o 
\"C;r. niud~'l. f :z'r politic:•. :t1i11i na C':t:t1:1r:t. dos 
d•}:·,utados ((•1 ;~,iudo.<). l:'>ta é a. ,-_;-·rd d(~. 

O Srr. P::iECO PMurzo:- Dirige ali· e~mp:>.
nh::s rolitir::ts. 

O Sn. S.u:Al , .. \ (Ji''t:siJ.,: ; te rln ('o;:sdhu):
Q nc o :;e nado f:1:r. po!:ti ca t~ i n·Jnesti,_,n;,wel. 

:.i: s. di:r.i:: cu. :~ refo!'lll'' do clcllF!lltO s,;r\'il 
J:.t 

doll:t uma ciue.~ti'io d · C!•ltlbnç:l poli! ica; isto c:.! 

se o c-a! !n8te 11fln recelpsse o aot.,io de seus 
n •• ., ~: · ~, • :-p :: .- • ~ i 1 9~' · 

~i'i:A tel'ia p<:.::::-::\dO no ser. a .lo. 
Temos :1i1!d:t r-~:·!mpl;) UI:Jis rcccnt" :- n p:-;.s

sa.gcm da iei eleitor:<!. 
E::;ta C~<l!1:trn estarin. con:,;lilui~b. como ~:st:'l . 

~:i o parlido cons ·tn\dor. tendo :i sna frente Ó 
seu illustr;' {(Jr!dt'i', . no Senado, nno tiresse 
:.li:oiaclo a r :'f,;nn::t deitorr.l '1 (A1Joit.!dos.) 

Por conse!.'!·,!int", si r·n fizos~e 1~ma qnc-;;tão 
de conti::.nça JHliiti('~t sohre a rct'orma chitoral, 
sl tcssc au cna o apcn ·!'; • \'Crignar c pc . ir 
a : cio do e; mcns nnÚf!OS politicos, a. rr:fo1·ma 
0leiLor~l nflO tm·:a. e:dstcricia. (A1,~~tdo.~.). E 
. . .. .... , 

-::: "·, ,., ..• . 1_ •. . •• ..•.. • .. c·solemnép:u·adizei· qw~ Ullll:\ gloria teyc o 
O ... !\ .... \P,,.I · .. (J~<.csu ... :~tc .a'1 C''·~"/1101 ·7" 11arlido libcr<Jl. iniciando C'sl:'l refOl'!U~. como o 

H a n nl:l o~ l: ~l c?nsi?crsça~ lmportan~c P'~Ja Íwb:·c lea,f c r e o p:q·tido consc:·wt.<.hr votando-::. 
nual üu ll;t(J pod1:1. lazCl' c.csi~L . qll'~:;t : tü mua ( 1 l • .. , .·, 0 l .1 ) 
,. • . . • • • • • 1 .: ! JfJ i l '(.,tJS • JJ.., I' l· I L~ li • 

qnes!~wde CllllÍI:ll11;:t pohtw:: (~l'ot·quo:t(•X-~ · . . . . . 
p2t·ieu ·b m·• t1:m demon:;tr;Hi<) (J'te a:'; 'Jll"st0cs ~~.:-:·r~. :l. ~:n: 1\l.\l;I.\:\i'W:-\ülha-uos l::i"ú pal':-L 
de mlt~n·.·;::J. grav,• cnm•1 c>l:l. collocad ~s ncss'! no::.--a. dcte~a fulura. 
tcr;·cJJo, ntio podt:m reah:.'11'~:-::c sen:t.~ depois O SJ:. G.~sJ•.u: DnrJ:ID!OxD:-E' o tostomunho 
de pr.•1ong-n:lo te1upo dr~ resistenctn.s clcsnstrosn,::; de Ulll homc111 de bem. 
pat·;,~. o p~ti7. (r:poia! lr;.~) . Exam incnJO~ <H fact• ;s. 

n mi !liSL"rlo 1\i:l Bt·anco t1·a.ton th <f' I< stão 
c1o clen:cnlo SC l'Vil. Os nobr•JS deputados h:t 
!•On·' O tempo d:ssrm:m1 q110 ::-. Can1ara cra.nna
nimc c qn·~ o Sr>n:-tdo linh:t um~ prqucn:1. mino
ri:-t iily~ r:-tl. Pois bem~ ~i o~ :ncmbrcs dc::s;c mi
n0"i:t ! ':i ~~ •:·• 1 :·n.n -:. fr.,·m: ·· s~· ·· m ctn ~·r 1\'C!" Jl! ·t~ : 

' 

oS::. s,\I:AIYA íP.·e~irlcnre rlo COil!/elho) :
s;~rnpr J q ilC 1Í0~ CllCOUtramos C!ll di!IkuJd:l.!es 
gTilYes, um p::trtid :l :-ou não pódc resolvei-as. 
i .lp'.Jiurh::). 

() Sn. ,\:"DI\AD'E Fmrnm:u:- Tratem rlc rt~
f0rrn:~ :·. co11~01''o'~'lOI':•s r1ue l;.>r:in o na>S 'l apo~(l. 

· .. 
' ' ~ ' ~ -' I • I J.' ' ,;. 

CJP ·:-;. : ~.; Jie:1.ri '· ;. ;H;;pt'0!1lt:!Lti<la.. l·:s l'l é CfilÍll<'n(ernelltc c·:n~<! rvado1· :t p0rr1nc 
E:;L:'1 : 1,1111 prc:srn1~ um ll•Grn1Jro r}· ·f;;:c g-:l- rr:Rp::iL~~ a [li'Op :·icdadr•, indcmniznndü-n. 

IJin•)Lr•, r) clle •r:0. diga. si. S. Ex. e seus c•:llc- O Sr. . A:"DI~AL>E Frc':urmu :-l\ão apoiado; c 
t!':tS nãr> rec~oia-:-al? qnc, c_a:,o :!. cppn:..:i•: io lil.ic- cu I• S!•C"O l:lOSlt':'..t·. 

J•,'ll Se r·,··rl!lJ !;'~C :1 O[lJl051',;<W ('()lJi'Cl'\':Jdora, :;o 0 , 1, ' '" tr,· •("}' ·· ·•'l'/·> .. , r./ 1 fl 'J'"'"' i'J.t · 'l ·-' 1 . • • . - •- • • • 4l J • ,;. • L J _r #., ( l •, t. (. . 1 1 f. J (, •" r . ' • 

mn. ogrr~c:sca1 os ~ous <: s loi'ço::.: J;atrwtl•~os . EntJ·c.t- , ~to :1. l'<'f'nnna clcitornl tinlw. elemÓnto~ 
E' fact:J (lste r:le •):'l 'l não se púdc r1uvic1nr. I fá.vor·:;,vei::. . Tinha t:lll:l can~arn qna·Í unanime; 

Si a ~":pposi.ção lib•!t· .• l do Scn ~l:io w"io dé,-sr~ i no !=1•n :1do lwvi·1 lll:l :ur·i:L ,. inserv::ltl•ll'a. ela. f!Ual 
r~·! 11c:l r·. pxempl0 ào waio1·. i ;Lt;·io! iswo, Jiilo· c;J- 1

1

. tl• :~>lncauclo-:;c :1\gnnH, !H)~~1a ob\•'~ o rni nislcl'Ío 
Ls::;e t..Jd:.ls « S :-;'.:as : -ti'J~:xa,;, lll<•Juelie tempo a p;L~sa~Ciu dn seu pl'll.ft~,·to lrtar.o; crrr l~tC!lOS 
bom Y! ·.·as, e r.•nhn n p:\l'tlrlo conse:•,·adot', a Ir-i, mo•lili r;ulo : por•·u• 11ilo .. ; delílair; r•'P"tir: s.-· 
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não fo se a t:;nacidadc, u corag-em com qne o ! Com'J a Fnnça o fet.. ent"IHlCm'n quo podin
learlel· do part1do con :;crvoà.;r :1 poiou :! rcfo1·ma, ! mG'; •;onst.J·nit· po1· ·~ ~!1 t:t do Es~:1 i o cstl'adas :!c 
elb niro te:-i ' p:lS:fldu. - ! f;J'l':J m ·1 d.·.};n·•:.da<;. mal cstmhrl;;s (rrp-~;·t ·s). 

Acl.ual:nentc a COU<;;1, ,; mais dit11:·il. ;.iwh. o I Ü)'iiüÇ::uncs a fazet• c ~tracl.s de f ·rro pob rcior 
que temos. d.in.nt<~ de nós '1 Uma cl:nnar;:. com úirma pm· qu ·, ns podi:lmo'; ·~onstruir, c, (!Jltl·c-

'•' ... <1 ,..li< ~s. mn. g ·e ·o~ por o c ''CWll' ~an o, s: :·onlii!nasscmo;.; :1 cspe!' ~.1r os di-
da rofurma. (Riso.) n:;eiro,.; puhlicos. como d··~'-pl"!rdiçamo!'; :~tó c~;·to 

O Sr. ·\'-D" ·\D'' F•r."'·':r• \.· '-"'~'-to " ~''I'"''t'<)~ trm1)0 por falta d • e~tudo d s questõ :s, e:it vil'-" - 1"11 L\.. ~. • .,, V • •. '-< • J.' t ~.1, "- · " ...,, 4 - • • • ,. 
.. } .n • • • • 

,.rt. ... AltATY.\ ··o·e..;zr ente 1 o ~~o;1.-:e t.'., :- : • · . ' "' • . o ' . 
\ nnle • · d 0' t 1 t d • · lc I t11· 1 : I'OS sob:· · cem tml eon tos ele capital deslt
• . . 1. ' 1 

s .. ia ~ ·~ um u ._011 
I' O .

1 epln ·:. ·fi) P ~01 l 
1 

:- n~án à cnn .:;Lrué·çiio d ·~ eslJ'::t hs <!e ferro. ::dnrla 
ell u· 1 a. r·~l"l'mn.; c f! poss1ve con :\i' :::. sr,rLO . . r - . • · 

1
. 

~ f 1 t • 1 - d · 1 ''·'Sim a:s no;;sn.s ,1na nea;; nao es; <lt'I:tm 'let·c das, 
CIO urnn. J' C ormn. v~.;; .;l. o r tem, n. sn uçao o In .. e-~ , . • . • . 
r:~sses :ão ""l'ã.\•.~s {~ cit·c<r~t1St:cnci."ls tão con~iu- p~.l!'fJ';0 i! 0,(~ena:n°s co:n. ~conom~a.; ü'JtCl' _o 
n- , . '1. -=> Jlll'O ''·"SS0 01 n li(>.tro; m:-ts tJz·!mos m~1.1s: eonst:·m-
;:,en.e, " : ···•o" c-L--·' .J..s t>···r· ··o~s"' COil.,, '"e· 1 ')J'r···;ayn·nt" N- r. 1 .... ~ :t I .... ....... -~~,"~'···~., ll .":)t ... ···"'·9·•t _, . . ,~ ~ · \J a.o. \:S no)res((eput.f'·r,os ('.On:~ei'Y'C!C l'C< Ht0 1 1 1

. , · · 
d · 1 -"'d ,J d f . •'a cu :11· os · ti!1'!0' pt·ecl:"0s. S9tn os ter no e tonun· a responsa.>HI .au0 C'-t·1 J'C orma. '}Ur,r tl · 

1
. ·a 

• - . u- - l lO<Ol1!'•). c crnncç:1m0~ nss;m n crear a t lVl a queira.m, q~lel' nao CfU,.·lJ·am. n:•o dC VO ~r O il l · l 'd 
• t !'fi 1 - d - :.:cttnntc pnra • epo1s a.conso 1 arm.?s. pt'O.)Ce o, mn uca -o ; mns nao po ~ra) e"CU-

~r.r-~e dess:t r~ ... polls .• hiiidade. (:l!miruhJ .. ). I O Sn. CosTA PE::E P..A: M.ls n:io fur.nn as 
e•tt·a la:;; do f··n·, que àercrminaram cssn.s difli
en!d ·.rles. 

idéa;;:. ni!o Ín~ dar por eon•:cn,•:,~~ .scnfi.-• q::anr'!o bot·>c:ictas. 
de ÍICIO c"t;vor; a re,.;: ·o:1snb:l:'.brb d.'l Ca
mnrn. Ó rliscutir 0 \"Ot'r O !li!f\ 1)0SS:t mn.!hor 

• ,j . s in 0rcs~es o pm~. 1"1 1~1tu ur.'íil..} 

O Sr.. • .Art.\üJO Gó:!:s: -Desejamos CJMndar 
o projecto. 

0 Sn. S.\RAiY.\. (J•~·cside11tr. do co~;scllio) :
Não tenho medo d :s 0n1tmd:u:, porque confi0 
tantO' n:t ~;abe:.lol'hL ch cnnserv:1do:·es e liber:1e~. 
qu'~ tenho Pf'r cc1·tn qu~ us ~mend:•s~ que n:"io 
for·c:u bo:ts, não p~ts"n:·:io. (.-tpoi"d o'.! 

Vou l'''Sp:md:)J' ã ultima conside:·nção do nobt·o 
de utado nC'lo Ivb.r:1nhão. 

Disse S. Ex.: vinde.; ~p1·e~en1.<1!' c:;taroforma 
no momento em que sflo mais difficeis :JS noss·•s 
cond içõe::; finan c:~t·a-: . 

O SR. S:.nATY,\ ~jji 'Csirle,,f,; rlo consdlio:)-
" 

est:\do at:tn·!l de noss:.,..: finança..;;. 
De maneil·a Que, se noR libertarmos cbs es

tradas project::1d:.~s e em constt·ucção, não cm
pre.~nrlen do mn is n l"'n bultJ:l. se consolidarmos 
a. divi In. pl'O'.'Cnhnic das Ol:'tradas feitas e elo 
jnl\) da« qne se d·n·em. :tind:t f~t ·~er ; si eif~ctuar
l~IOS al·~um:ts economia:.; no orç:;~. :nento e p3dir
mos a0 imposto m:·1is :3, 4 ou 5 mil contos p:tr::l. 
r.~~e:· f••C:'l a~s jt~ros. d~ diYid t consoli·hda e da 
:' . t"."' ( . ' ;\ ., . . , • 

reg-im , ~n l10i'm:d. 

O Sn.. A~orL\DE 
· 5. OU:UO · 

· . . i .I - o orç::vnentc. 
jecto l'CCI.ll'!'WS proprios, não r'cior.;va nom me-
lhorava ns nnssas fin:1n\:1s; npcnns porlct·-s•'-h'l O Sn.. SARAIVA (jl i'Csfrl,? n[,~ do co J I:~ I' llto) :
diz~;· qne cncurtamns o rlir•'ib de i'iedi1· :w p:1iz E pn1':t c1ne t:-J.UI!O:tlOtl~~ '~ Niio precisamos senão 
m:1is ::dgnm·.). cous:J. do a1ttc l1eniri:HllOS om outras ..[:) valm· CIJI' J' ••spondento :w jur·o da di\·ida, q11c 
ci;·cttiJISblllci::s. con!Soli.-l:u·uws JHtl':t a li•jllida,:ã,) 

Sou t:io 1 •ai n·1 ::.t·.!:!·uruenL 1-;i'io qnc von <h.~ co- P~u·a 111o•l1'. ' I' :. i u}1sl:iça dos · nol;J'c,;; d•.'pu-
brit• mesmo o :ll'g-uulcnto de que podcri·t s ·~ r- btlos qne me d:''io ap:1.rtc~:, f:dlando na secea do 
Yi1·-sc o mcn adrOI's:nio. Cear:i. n •!rn ontt··s clcspe·~ns . cu lhes apresento 

Ma~. Sr. pt·Psid ·:nto. d .,.o p!'ot0stnr conlrn :1 a Sll,(rninlo cx:•eriencia dos me11S do11s :HInos d·~ 
d · - d 1 d t .1 1 r • minist~rio. •'sig-nn.çao . o c •'~e!'lper:1 'l e r,., m ,m~t :L (, ;tt.~\ n 
uo~sa siluação fina nccira. Apezar d: sccc:t 1i:l C 'nr:i, apo ~:tr dos despe r-

O Srr. ANmHnE FIGU!~m .\ : - E~la ,·. ccir de dich". ch qu~ t" m fn.llarl. o noh1·e dcp'lt:vlo. 
ro~a ... é o qnc t•stà mos!r·an•k• a pi·oposrn. 1l•"' :lOs dons nnnos em qer! estive no mini:;ter-io, 
v. Ex. para serem 0!niLti !os 2:) mil contos d~ to•ll) o d:~f;.cil roi )' (~Sirlt.:l_do sumentc clns estra
pnpcl moerla. 7 . I (l ~~~.dc . fe~'l'~ r~~ll~~~.d:I~.Jilr~~ pa.~~s !'?111 elbs. 

() Sn S,\n,\TV ,\ .. 1 . . ,• .-: irlt~ :J r' :!o ,.0 , ,.~.· / n · J , : c ,tJnd.l ll'>Ll10 c . . tCI~lO 11.11 snl .o d .... . •.. 
í1 o ·1 1 . i .ol . t : : .;s •' lhre n. rr,:c•~ ll::t c a 11Cs::cz:1. 

or·:l inari<l s, que ·~· !n·iu j:M:"l. diminni1· o tlc:'jici(. 
]H'nvc11iente da c~m,;:tl'ucç:Io de cslradas de 
ferro . 

-Eu la vou. S;·. JH'••<:i !.ente. :1.·; lY•ss:1:> eircum
stancins são d i!llcds. IC:ls n :-1 o s :i0 d .:!>' C~p8J'ada.~: 1 

umo. succint·• an ll\' S8 mos b·:wi á c~ms. r:t Qlle I 
nítd:1. scrà mais f:tcil do quo I';•;;nl\•nt· a qu•'s.t.:1o 
finnnc ··it•n, se 2 ou 3 ministrrios e 2 011 3 co.- O Sn . i\l'mru!!:: FrGGE·:nA dà um aparte. 
mar::~s liveJ'f.lm o rns~mo pens:tme nl:n. 0 co S -- ( ·, l [7 ). . ;:>~rl. ,\11;\ :Y.\ J'I' 'CSZ r( :' í 1tC ( .Q (~O nSI' . n f) : 

O Sn . ArtAü.ro Goi;;s:- Dl)zo nnnos! - Querü nFJS tt·ar qu ·~ cL·po1s na sccca do 
O Sn. SAP. .\IY.\. (presid<J;l t e de C',ns::lho) I\5:) Cear:i., 110 e 'tp:lço de dons :1.nnos. o.,~ nossos 

são prcci~ns 12n.nnos. ot·çamcntos u1·dinarin,;; apt· ·,sentaram s::tldos, · 
Qnaes f.)I'~Hn as causas da pnrLu!'b ;\:iin de I q:t ·~ f,)l'.~ m :lJWOvcih~do>: n:t dim i nni<:ão do d c fi

nos•as íinanças ·~O pbno CJIIC lH\ Fran.;a seg-nill cit l'esn!L::tnt•l da. eonst1·ucc:.:iu da.s ···~ t 1·aclas d•l 
Ft·cycinet. . fci'l'l). Log-· !, t •nhü razão ele d iZ" I' qno, sem a 
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constt·ucção de llO\':lS cstral:1.s de f?l'l'O, eom' O SR. SARAIVA. (;J;·esiriente cll) consclhu):
o~·.:nnmÍ<'l.$ e aug- 11ento do al.;,;· n,; un:·os!os, :'\ã ·l dU\'Í:lo, was .co·n urna c:.dllJa, que será 
entl'arcaws n·.1 caminho norwal c os nossos afinal.Jes:t . .,;tros<~ (1'iso) ... 
orçantento" apt·,•sent:trüo sa!d .s. POI'(pe u:to (~ O Sn.. AxDRADE FrGuErr..A:- Não apoiado; 
n::-.t•Jt'ãl •.[UC a diminn;ç:lo .ia ronda., que tem ahi é que esta a lluest:1o. 
c 'rtas causas provi--oi·i:•:, -::otuimt.) ~ lllani.-
testa;·· se. 

• • U vêm os nob!·.:s dep11tHlos c1 uo. si tenho a 
couYicção d" qu11 o nosso es:a lo fin=ln(:ei r·o (·, 
c ttilCt • t~n 10 tam )em a conv1c<;ao e qu·~ po( e 
ser remed ad•J pelo p·ttr!oti--m:l das cam:-~ras c 
cl .• minisr.erio. Si, porém, as no:-sas cama.t·as c 
ministcrio ~o 'llÍ nun.t'dtll a n.a.mlar constr·ui r· 
e<::tradas de f..~rro, c mo a de Pe lro L ilnbio 
liqt:id~r ·mos o B:·a.z;l. (.-tpa!lcs). O imp ·r o 
nã0 l:)OJer<~ melhorai' as suas finanças. votan
tlo-se despel'Üic:os como a estradé~ de ferro d0 
Pe:lro l e ontm.;;; f'Gria de cl sanimar de u:c a 
vez~ E quando digo q~te as no:J;,;a:; fin:mças 
po em s ·:t· r·~l:~rM a;;, c p !' ille _c . con 
patriotismo da Camara ,[,)s St·-3. Deputado-;. 

Creio qne sob:-·~ este ponto uão deYo dizer 
m:ns. 1)orq uc e :no<:: i-,•..:us_ues ::. ~i: a cs 
respeito. 

S!.' . presidente. cu devo ulfmar,. resr,:on-
en( o no nr. m~ ( epu a o pc a 11rovrn:.~w. o 

l\Iar:tnhão. Confe~sn (1ue ou\·i com tanto prazer 
a di~cnr-:o eloq•tento do nobt·e deputado P'!io 
1\Ia•·nnhão, quanto ouvi C•Jlll intere;:::;? · ~ do 
nobt·•l deD•ll::do por a.:p1··lln me 'tli:l pt'O\'tncta. e 
que fallott r~m 11ltimo lo;ar·. Apt·cciei <llll S. E:~, 
o typo do cons3l'V:ldOl', o homem qu~ quct· re
soh~·~r todas a;.; qneslõeg, csp ·ra.ndo a solução cb 
evolnçi'io dos factos soci·te.,; e dando sótnonte a • 
g:on:t·no o direi to de afastrtr do c ::uninho 0::> 

O Sn.. S .\IUIY.\ (JJi'f'sirlt!. ,; le do con.··c'ít.t• ).
Descj r·:, a. u·an·1Ltii!d:ttle dJ e~pirito e111 qn•; 
estio nob:·c dt'fíütado. 

O Sí:.. A:s-mUDE Fr•<n:rr..\ :-E' mu-it•) f:ldL 

... etr.m );·o ; •. ~x. nao ··on a que na n::sre p :3. lZ 

um 1'~'~ ' tirlo. o p::J·ti .o lib"r <d,. '['l '' tem ···: •m(; 
pl·(l~l·arnm:t a >;olu ,;:l:) dc:;l.a cp1cs: iro. Corno 

1 

• •• ~Ol'l)o!e receio sórnente. c dir•:i isto con
cluindo Ô UlCil discurso, quCJ· o nobre d·~putado 

tudó se resolva pela :••:ç:lo do tempo, se VPja 
llllt dia ai'og:~do (risu), 011 de~Jaixo de um in
ccndio hot•r·ornso, d<~ {1ue não possa livr:Lr-sc. 
(.:.lluitú bem; ·,;lttito bem.) 

A discuss<To fica :vli:vl..:~. p ;la hora. 

:2~ D 'SCGS,:\.•1 D'J p;tOJECTO ~. 4-1885, 
lJrtOitOLi.I.TIYA D:) OW}.DlE:\1'0 

(.ttren~·,_ia.' comc~:t dizendo que, si ti1•csse dl) 
clit·ig-ir ·Se sunptcsmcutc pot· suas symp:tthius 
in !Í\'ÍcluacsJ n:io pt·o .:t~raria. do ~erto cmpe.cer a 

nome, pela roconhe~iclt !'ll'obicbdc de S. Ex., ~r; 
im•JÕC ao l't::St)CÍto io todos OS urazilciro:::, ainda 

I t • 1' . I d mo::mo dr)s ad;·et·,:arws po ttt .~os-tle onga at:~ 
•·streita~ rehlçõcs de amizade pt· ·n .cut o nra,lot· 
a outro distincto c::.yalheiro quo fi;:·ura no tni
nistcrio. 

Dcyo ao noht·e ministro dos negocias estran
geiros a prot"cção nos primeiros l,,l·:;;:os de s :::l. 
v:Ja publica; c a est '· grata recur !açiro al i:\-se 

• ' • i l ~ 

o:u ú ü o t'0 •pei to q ne t:·i bu ta ·aos valiosos sct·
vic;os CJ. U•:' s. Ex. L<::l'l prestatlo ao paiz. 

';\ •. ' 

póde o 01':1 lO!' det:idit·-se p 'los impulso-> elo 
l'Ot";";ão. Filia·lo •~ u •.-w. ~'SCu!a polili~~a, da qnal 
•! um dos nni;; humilde;, apos tolos (niio o1Joit!
rlos ), porém um no.~ mais dey...tatlo,.; (rrp il!
d o:;) •.• 

·• 
pcc.cw lo Ol 'igin .l r/c lrJ• los os ; r•! nU. is truçÜ:$ 
'lnando a • t '~ S <)J1l0\t uma pt'.Jt'•)g-:ttiv:1.. 

pt:d • p· :i..:. n noo:·e de llll:vh, IIIC : Ii:.l!t · ~ a 1'\'0- o :::.n.. Dr;,\ri.1'8 DS .\.ZE'•'1~no ••• e qn-'} é o m rti::; 
luc·ão po!iti ·n. ela so. ·i(!,Ja ,J.~. t>Sn•!';l" . •• !:OhH::1'J impi'OJ)J'io (In. ,;:tu:\çfi.tl prcs.-nl.e. 
u:~t :; J·al de uma q11e"tfio c1c•t:l. Ôrd1~m ·~ S. Ex. r~nanclo 0.r·a;n c -.;;'i.o t:i o n.p('t-tnd:ts a .:: tu·gort
d·~pn:ado ,·. o ·-spi•·ito ~:nincnlem~nt·:> cons t•- (·ia;; cl :J The~ont·o. ciu:uldo a. :-;it!l~ Ç~ão fin <:l. llecit•a. 
vador. f('H~ A'il/a tn ~ma casrt., p'n":l . . uas fi'I(lS- j do p .i:r. é tilo deplo:-;tvd,s ·ria roui<;o ma.is cur~d 
W !s, tuas uão ob.•Ct'V<L o HJUn.to cxtCI'IOt·. q•l'~ '' go\·erno tr~ttMI;;O, antn.; d'c tudo, d <:l d.s-

O S1t . Ai"!Jl~ .\Dl~ p1c:;.~mr..\:-Co · n m:~.is caln~'l eulit·..,:~ ... l.~i dos •:1 ·i·1~, dr~ •. ~.ro~ur!~:·. r ~s recurso:; 
do 'J'lC ~l'J11C!!~s q~:c nall tom:tnl po.r•tf3 no nhol :- nccc .s ... ttos par.l f.o::er .te :l <h, 11 . 
cionisrno. - O SI~ ... J. PJ~::-o:i1Jo:-?\:1o lw. mais tempo. 
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0 S:t. ANDRADE FIGUF;IUA:-DI) quem é 
culpa'~ Da roaiol'ia liiJei·al. . 

a · aggrava.- a sorte do lavrador. do <:ommcl'ciante 
~~, p(wtanto, as condiçõe::s do E;;iatlo. 

9 S:t. DUAilTE DE AzEVEDO s:•b~ que não ha 
mats tempo,e não n•Jgat·á o seu voto ao p1·o}3cto 
da pro rogação de orçamento (muito be,n) .•. 

::;n.. · • E:\I:>o:-Devia. até pas;;ar sem 
discussão. 

O Sr.. Du.u.m DE AzEvEDo... J:ox-nue 
p1·e ere q uc o governo 1 ue amw.do ch pr ·cisa 
autr11'Íi:as:.fio para cobrar os im;;o,;tos ·~ fa:.er as 
d •spczas publicas 1:1. lfllC vivf~ da .J,ctadu,·a. 

I\ las, pe:-gun t<l o orad•u·, por q uc cbeg.tt110S a: 
este est 'du úc co usa..;;? (:ipoíuAos.J Pot••.me. em 
Ve7. de OCCUj)ar-se ~eriamcut•:! de nossas finan
ças e de preparat• um orçamento qur~ pude.•s·J 
pelo m·•nos reHJ.r~diar u. t1·iste situ:~ção em que 
nos ach.a.uJo:;, o gov•·rno tr tou rle ag-ita1· o pai;.: 
(apiJílldos) com nma íJUestão irritante, que 

decorrem pr:ncipalm':lnlc d ;L p')litica ag-iL.'l.dora 
c p 0t'tlH":JaJr.ra. do g-abine to p:LSS:jdo (oijOiados), 
que s•ão qtó~ imita1· ministel'ios CO!OO o .:o 
vi". l ·'l' lO lO ·amp0s, O CjU:.l, COlll applausCJ d: todos 0; s~u;; cot-r:ligion:wios,decbrava que 
nao tratarut :t:. q11. :':tão do elemento se:·,ril. 

Não er~'. pot·tant?· urna.-neces.;;=daJe padamen
tar e pohtu:a o agtta.r-. ..:o ac1 uell·3 q ue.;;;tão. 

O Sr... CA~DIDO DE OuvJ~!I:.A: -Mas note 
Y. ~x. que entr.e o winistsrio M~u·tinho Campns 
o o G de Jc~nho 1nterpoem-se trc .. ,; anuas. (ila 
outJ·os a~1w·tes.) 

"' 
pnss~rlo,_po1· in~nxo das nu\·ens (;·iso) , ol! po1· 
m-<ptraçao propru (apr~l:tPs) .l:snço1t n. questã) ü. 
tcl:t arlrtmcntar. c datu o al)alo c ae r•' ~~· ·· 
lUt :.uropn.. 

_Eutendou:-se, c 1'\nlendesl-sC c.1m razão, que 
nuo se pod1:t reforma r o estado sm·vil sem 
gran Le nbn.lo da nossa 1a.vonr:J, e. pOl't::mto, :;;em 
q:1e se pertnr:;ass ·m desde logq :1s fonte~ it~~rne
c1intas da nossa pt·ocluc\;flo r.• riqu ·z~t. (:!poia
do.-:.) 

c,tsas estt·angeiras pedii':11H n. seus corres
pondentes do Rio àe Janeiro, que lh"~ en vi:ts
seru •ara a Eut·opa to :os os saldo;; 'tlle se liqui
dassem, quül'-lucr que fos>; r~ o estado do cam
bio. 

O Sn.. SoARES E OUTRO: S1! ;:. :-Apoiado. 

O SJt.DuAnn:: DE AzE:n:;oo afl1nna que ist11 den 
log-m· a tom.are1n-:,;,1 c:~m!Jiaes por lo:!o o p· ·e ::o, 
c em con;;e tuencia os bancos i ng1ozes a:·bi L!·a-
· -11 ' ' c o., o a ·axa (o c:tm n .. t, quo não cr.1. 

ü1.l ~·et. aq uella q 110 corr,' s •otd ia às n ·:c :: ss ~
dades ccono.mica..;; da praça. (:ly,iaclfJ.~ . ) 

A raforn1ã. do e::t:t lo servil <'tprcsenbl.-30 tt··~
mr:n,ia. o assustadora. 

O ~n GLYSSJ~S Vc_.tXX.\.:-~Tto :t ::oiado. 
O Sr.. Du.;.P.TJ':: o;.~- AzEVEDo diz quo n5.o pode 

o nobre depntad,, c :1llt.'··s tal-o i\ dituin••i ~.:ão do 
p1•eço do esct·avo,a. depr:,ciaçüo anuu ,1 e sobre
tudo r·ss:t t:.~x:t !e 5 °}0 addicional a tor1os os im
posto.-:; de imt;onaçào hão de n•:ecflsariarM nte 

Posto que o ora.cl<~r dese.ja,;se r· sponder im
meii:ltauH;nte a1J discut· . .;o do 81·. presidente do 
·consdho, não o f., ri, p •rque isto sel'ia tornar 

• .o • • f \:"o • •• • - • I 

t .nto, não póde <leixm d,~ ol!:>erv-ar que a crise 
da bvoura. e''· conse,-iuenle eris ·do eom!nercio, 
poque entr~ nós o r:ommGrdo não vive f~liz 
s:•m n Jll'O>;pon.a e ' avoura, uã.o é o que m~~i~ 
o assusta. O que mais o assustll. é a cri:-;e finan
c:eii'a, ó ler no relatorio do S1·. mini,tro d~'l. fa.
z~>nda q 'e o exercicio de 18H3-J8~4 encerrou 
com nm (lwfi ·it de ce1·ca de vi ate mil contos e o de 
18~-t-1885 tem um de(icit cb 29 a 30.000:0ü0$, 
e 'l,te, attenden,!o-s' a que <1. renda diminu~ Je 
14 a 15.0o0:00l.l.), pelo rn:•nos no e;;:ercicio 
actual, no q1:al a despeza nã·1 pó !e se1· menor, 
uão pode e.ose xercicío encr•n<:~.r-se sem um 

• ~ I Í(l 0 , , U;. 

rrp1·es·~nt:c qua ·i Issetad:o da rewla p11b1i;;<l. 
E. nes·a occHsião. ~>xclama o oL·atloi' quando o 
'c' . • 

clas~es bboriosn5, a ag:Jut•enlàr o fult;ro da 
lavútwa e levai' o desnnit~~o ao conun,~rcio ! 

t\ pt·Hc::.rid,, le do uo;:;sas fiúanças uão provêm 
s1mp.esmea e. c. )mo JH'etenc e o . r . prest
den~e do conselho, da gnranti.a concedida ao 
c:;pitaes e:y,prega!os em estradas de ferro. 
Não: muitas dess s estradas têm dado rendi
mentos im porlantes. A estrftd~ dr~ ferl'o D. Pt!
pro li não é por certo wn ont1S pur:1 O'> cofres 
dublicos, e :'1. p:·ovincia de S. p,,uló dei'O i:l <3S

tradas .,o feJ·!·o o g1·:ío de prnsperidi.l.de •·m •tue 
se: ncha. Al~um•s c ·nc:);;sões, qu:~si ext·aya
ganlo=-. se fi;.:eram. Neste caso csl:i a estt'ada 

" . 
' rlente do conselho, ma;; a conc~s~ffo não fui 

feit(J. por a: !Ltellc~ a quem mais úe uma vez se 
ter1i :-.ti1·ado a cu! a do ,;lJan ·~un · · r. · 
ubeiro" do Thesou;·o eom as g-at;anlias de juro a 
estt·a tas de fP.tro. 

O q 11e rnai..;; tem :õ~.rru i nndo o Thesouro são ns 
gal'nuti:~s de jut•o;; a engenhos eentt·aeE, os 
quacs n:io der:1.111 resultadu ~ o q:1e nos pre
judiea ó a indeumiznç;io d1! iOO a s~;o couto,; ao;; 
eonccsúcn~rios da r~stt·.lda de ferl'O du. Nativi
rlau ·, q u0, c:omo se demonstrou hoje. não ti
nh:<ln o dit•eito de rec" bJr :::cmelhantc don,:
ti v o, u OHl. w éra liiJeralidade ti n 0 lh ~~s dispen· 
sou o governo. 

O Sr:. . C.m~Im\.0 D.\ RccrrA :-:\Ias isso nrro 
esplicà o esta lo ad•:al. Pó:l•3 expb:a1· lJara o 
futuro, agtH'a não. 

O S~1. DU .\R'll~ DE A:r.E'i.'EDO · bem ::n.be que 

essa. Jo ç~o feita pelo governo aus f,,lizc;; con-
ct:~:;Jo a. , r1o~ c ;1 es r a a c ' l erro c a i. · a ,n- :c n. c 
não p;oduziu o e.t,tdo ccc·u,;micu qtw ho)3 S';) 
l~tmcn ta ; mas é um symptonw. da t•:ndenci<l, 
qur' o ~ovenu ~empro t,·vo nc ;t.G paiz d1: 
alarg-ai' a1': ;itr:trial1lf!l1t~ as dospezas. 

Em rel::r.~iio a. todos os sct•viços ainda os mai:; 
simples n:< p:.ttHa o lu:xo, que o gov('rno ostr~nt:t, 
de ,Je,;r :speit:ar as presc1·ipçues ,jo poder leg·is· 
lativ•.l. ''g-overno é o ver.tacl iro po !er leg·is
lativo neste p~!iz ; crt3a n m eros tt s commissões 
de , . .~cdicoil, sem autorizaçi'io ; reforma Facul
dades, transcendendo a su,t competencia. 
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20L) ,. Ses:Sfio ezn 1 de .Tu11lto do 18S::) 

~\e:5..:;t r;'f'Ol'DLl~ o ;.:,\J\"o~·no usou ·Ic \":'i:dadt}iro 
luxo. N:L·: F;,c,,L:L:•d·'~s du Di:··:iLo ct··:•'JH m.j:; 
H ca.d·~Ü·a.,;, eluvatldo :.1 22 o uumüN resp:~
cti v o. 

O Sr,. P.\DFA F1.1::t::~Y : - ·DotHmchl da. ap-
- "\ • ! ) ,.,.: ... ;.. .. 

O :::;!~. A:-\ort.\DE Ft.;utmu : - :'\c111 tu.lo est:i 
dep8lltleatc. Nit.:~ é ~o d.~ u•}spez•• <in:; :;e tt-.üa.; 
' 1 i 

O SLt. Du.u~·:·;.; 1n: :\zl~rE:iO, conLiuu;1n·!O, 
diz que O g"O\'Cl'llO Ci'COU \luUS Clli'S, ;S: u:n de 
sci·:ncias sociaes •1 OLJlt·o de seienei;os j u1· i · iica:>. 
SClrt riuc ao menus a divisi'io olellc• t')nha. o me
rito rla Lleli1n:t~ção ncüllt'.Ll ..i~1S uut·'l'Í:os. 
(AJ iO iaclo-:.) 
_ E' nssiu1 •'jUe c:c.:ciLliu do eu•·~o de scic•ncias 
juriui•·as O dit•eito pllbliCt), O dir · ~ l liJ tiaS p;entus 
c o dit• ·ito_ ac1t_mai:5tr:,t!\·o, e _co.nlenJpL·n no 

são nb:5olu ta. mente estranha" ~:o cut':50, on drs
nece'-'s:u·ias; c:t·eou 11lll <t C<1. kit·.t de medct: iu:~ 
l·~ gal e outr.L d -~ l1yg·ien-; . 

O SR. A. lJB SIQUEtR,\.:-.i. de me .licin:1. legal 
não é esc;.·anha. 

O Sr~ .• 1:-;-n:~AnE FIGüJ·:t:a:- Ai'oia.dv;:; ag
gra. Yuu-o.-:;. 

O Sn .. Du.\.n.TJ:: o:~ .\.;r.~:vJmo, continuan.lo, àiz 
:i ne a. a c tual :-;i tu tÇ{ío cou.!r~m a ou a cmi~são de 
apolices, c_fe~ emi,-sio da apolíces ; ~condemnou 

limo.,; ex. temos; eondcn1nou u. einiss::io de mucda.
pap;;l, c •.·uüttill mo;d:::.-papcl. .. 

c~tet·no::: não os cotüt·ahe ng·or .t por·! uc n:1o 
podo; lltunt:.> ú ILW ;da-pa.pel, vai cmittil-:~ de 
novo. 

O Sli. Du.\.::TE I> i~ AzE\"EDO ... e. decl::.l.l'nndo 
r1ne era inc•Jnu·o•·crsa a. incrmvenien~.:ia tle con
tr; hit• Ulll Ci11j)l'l) 'LÍtnO Ínto:' LIO, tC\' C a infdi<:i
iad : de s ·r obrigada ~• e:;t J re,~ ur·so J1u::mccil'o. 

De fins de 1~77 p~rn. eà a rlivi rla publica au
gmcntoa Clll lü;Ü-: do• duzentos mil •·onto.3. 

O St\.. A:\ t-i.':..\ DE Fro. : ~:·:nu:- O a u;.;·moJ nlo 
d· ~ ·:r a nda:· ''m t r •'Z '-•Il tljS mil l!Oil ~'J -" : com D. dif
Í• Jl' C!lÇ:l. Je l'a!ubio devemo;; hoj :~ ;tm miih::to. 

O Srt. Dt:.\IlTE ns Azr:n.:oo. conlinu:lndo, di:r. 
c1ue c assim <}UC esta s: tlt::ç:'io politica. emittiu 
•'m i87U quarcat 1 mil contos crn ap:_~lices; eon-
tr;t Lia o Cinpt·.:stuno n::cwn:1 tO e1ucocn a. o um 
mil oitoc .. mlos c uitunca e ci:tco CO!llos ••• 

O Sr... /~:-<DluDr; Fr1.iUEiR.\ : - Cincoento. e 
l!i nco mH; 51 \;o valot· rec:!bido . 

O Sr... DuAnTE n;: Az1~n:ou replicu q1 :0 ~ ccsn
plct:::.H:en~•J C"tr·anha. 

O leg-istq, pr \.•segu :\ i"l o t· :~dOl'. póde uprccLr O Sr.. . Dv.\.RTE nE A:mv:~no .. . contrahin , 
os fn.cl•JS g·craos da medic:na legal; ma..; , :-em o ••m vit·tu !e do dr:Ct'éllo •lo 1Ç) olo Julho de 1.~7~), 
e~tndo apt·ofund:~d' :~a :>. !l~J._Lv : n : a e d.~ ~ ~,ysiul~J-\ o empr··-:ti111_o ex:tO!'llO _de , L;-)~)~ ~_.6 tJ ~~. 9-uo deve · 
!.:'1<1, :.: s lba -.; sC'. tonct t» !Jl:us da mccllClila , na 0 · l•~ t· s:do !.le la~ nort:illCl :t sune1·:or n. caH:.•)·~ nla 
póde ap:~cia. t· a;1uillo :1ue re::;pe~ ta intimamente t!lil eonLos : l_:,tnit ~iu billv~tcs d? T!wzou~··-' , o 

:Nrr·rcontinn::u·à a t:':üar uest'l polltl,, ::.tó p:.r·- ~in~~:; 1~ta t~il ~:) nt:o:; :-3• :tn ft~.lh~ r n'L ·iivi<b ao 
que tah·;'z te n :J<~ do o~ ' ' ~ P •l'· ·•c u<'Ll ·• t!uaa·io !:ano.::o do Bt·:L zil c ontc·cs b ·neos, qtt : ~ cl·Jnt a. 
se d: s\!uLir a iut•: rp·: lh; iiu do ~ '.l U llon rLdo :1llti:.:·o , t·c~ pons ;.l;i lid :ulc do ~·o,· c:t·no por lettt·t~s. vor 
c coll· · g- ~ dn. d c~l"· i t<'o. •;. {io. 'I bilhett::> ,Lü Th.· s·JUt'v ,. eontas (~o l·r·en t"S, ú 

O .;;; ,. ·\'' !)" \ " " '1; 1 · r:p · :-- , • __ 1;o,,1• ; Jt 'l l' •' :-t ·l :t '· l ~L illlb c~c~Jenle :1. oi tent~l. :uil conto~. •- '• \ • .. ..,, .. ~.. . L• .. ~ l .t '-' ..... 1 ... -.. . ... L _ • " ,-, \ ' 

P:l..l\1. tão L:u·dc, illlC ·:o pOll:•:·;'i·) o)(:(; :p :.;.t·- s .:; dd b. i ~O t:li l lllrl ; IS Ci;t:u; P:u:ccHa-:, lc_mo ; u r_n au~-
0 1nV· r·p-: l!a. nt~ c o I !l te rp·~L>do. 1 ,; ;Ctllo u ·.l r cs p 'nsalHb la.lc d·) ~00 a 3110 L11Ü 

OS :. C.\l'..XEiP..o n.\. i{ocil.\ :-V. E~: . ~;,.t á an- ! t 'mtos. 
t 3·~ip:~ndo o~ :u·;;u:u3::t0:S do i : : t.'~t·p ,:Lnl:_. . 1 - (~ S J~.-. ~\~ ~>!' •. \I1E ~: l , ;~'E!l;·:=-.~Cnm o))~\~Y~l 

O "" i)·· \l'·r· ··· !)l•' ·\ z •-' "'"DO ll '' (• t1e '1 '"1) 1'' - .. to t.: l L c lllll .. l .o 'Jllt.:, \. Lx . ll.t O lllBilt.:lO.l·JU , .. • l • . . \,. ... . • . u ' .L.o l ... 1 • . ... .... . 

siste ue.sta l'flrto. pO l' • Jil ' ~ • tn l:~H ·.b a.:;-.:wa ~l~ al..!S :·lJ\l a ;il eou t s . 
dQrr:0lb r·efo!'!U:t. r,, i_ --el: j) !'Opo:~it<) _i i :U:-;ll':tl' o S:'.. . Dr.I.RTI~ ti!,; A t. l~nmo co ntinu~ado . diz 
quo o .:;ov ·rno, SC!tl d ; r~p·:s ro:;a:_, l ·'.:nshn \· :1, :u!- 'La', Q!ll•j llanto W! a,:gr.tvavaLn os irnpo;:;to~. c1u:. 
.:;m enta ::t d· sp :w puullc! c . o 1lU '! •.· pclúl' , (1u,mt·' n.Jt' tallllO'lo se a tl g·mcnt;:J.Ya : t divid<1, o 
s:!m convcniendn. para o S8rvi c; o do Estadu. gove;•n o' ü 2!:1 dt!.'lJO:r.a:> --;; ._,lU n oc<:'ssichdc im-
(.:1poiad os . ) mt;diilt rt. 

N:1o c a, ')c só~ll , ·nte a.O.'; eon :'!Ot' \';I.I.! 'JI' •' " · ol1s·' r v :. O g-ovCI' ll O liLcz·;il conslu·ou o p;·ot.:etl im ento 
o .c~~:~~?o r . a r; ·sp•, n sn. !Ji ~ ! '.lüde_l~~l'o' .:;:.~g;nc nto da dos C;)n.•e:·va.:lores pcb con!'l trucçüo tlo un col.ll'a-

cnn~cnado r d':u-se ou<.~n•Io pcrdut':tva a ;.; ·te!'l':l. I •:a( a. w .epc n •,enczu , ~~ vcn on-o. pot· o JU l coa
do Parag-na;'-· , e, ú111 i to te 111i"' cl•·pois r10 to3 l:ÜÜ contos mr.mos <lo 'tt'O hav1a cLtsLado .. • 
concluilta , :,inda se í'~l. 1. i n.m dcspcza.;; extraordi- O Sn . A. LI!~ SHlU E l lU : - Fvi tltn c't ve nda 
nal'ias em lir1ui :aç:io dos ünc:.ar .~os cln m· sma magnífica . 
gue:·t·a . . O Sn . DcAnn~ ng Ar.gvr·:o:) . ... nias mandou 

Si al~·tH t !'a:·ti:h politi·~o pc'>rl ·~ ,.;·.: t• r.ccnsadJ cms tntil' dou ~ . 0 R f ,•chuelo c 0 ,la l'itlal;an, 
I ~G ln\·er cl.~\'{l:l o o ~l. ~" l'i :i.!lu .-h di i id : ru i.Jl!c ' . I os l j ~~.aos Í! l~ lU ao lliC. <l1GS tem as indis>'.nsa \'ClS 
'-' sJm dunda o l) :t !'f. ldO ll .. •.: rd c s:.•uz·c LH·J o :'. - 1 1 l 1 d • conct :.-;:v~:> é.~ :-;:1. u Jt'~un. c p•u·:~ ;J.. !l!:t:·;unag-e:u. 
ac tua l s ituat,~ão poli1ica . 

Foi :1. :.t : t 1ul s ituaç:lo poli.tica 'JUC, condem
nando todos os cri' OS ou toJ.o.s os su p postos erros 
do p~-rti•lo, reincidiu preciso.menLe nelles . 

O SR. A. u~: Sq u EIR.\ :- O ahni1·a n tado in
gl•Jz tem tido sério arrcpendituüulo da comp m 
que fe ;-; . 
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O SR. F. BELt:';ARIO :- Mas agora (jller 
coml'l'<ll' us outros <lous. 

o SR. A:-.:DRADE FIGUEIRA :- E o g'OV0l'll0 
não os quar vender, •}U:lndo devia emendar o 
~eu erro. 

r1ue esta tlernonstraçãrJ torna m~~nifesto qu:~ ú 
muito g"!'ando a. respcms~~bilidade da :situução 
presente por apuros em q . .te o governo se acha 
(\que <t qua quer · ga 111: e em uH.,ncwna o 
corre o ngor·oso dever· de proctn·ar com to.la a 
:-;olicitnd.-:: conseg-nir o Gi[Uilihrio l~O orçamr:!nlo. 
Ao contrat·io disto võ-:;;c po;· U!J1 lado ttue o 
govemo g·::u;tn. cle,;;ordenadaruen te, a.ot·~ cre.li lo.;; 
il<U':I despozas sem :1uLoris::~~~ão legislati va ; por 
outro lado, surdo :.'1s vozes qa·: reclamam a 
maiot· ::ttcnçiio para. o e,tado da lavoura n do 
commerc io, o governo - e o orador não se 
rd'·.~r~~ ao actual g·auinctr~, mas ao r1ue o :'.lnte-

e<:ndesceute do 0lemonto :''.:!n·il. · 

Quando s•' chega. a u1u estado de cou·<l" tão 
'· .. . . 

., t • ~ 

tle lamenta:· que, 0m Yez J.o examinat· minu
ciosamente um ot·çam<mto r·c•gular de d•),:;pez:l. c 
de receita tenlta de •·otat· a iOl'•J"'.:l ~:~o de r 
um OI'Ç •mcnto, isto é, votar ::t JE',•l"r 'g:•\liO (ht:S 

mcs.nas despnza!>, dos mr:smos imposto~, c, o 
q t:o ,·, pcior ainda. do que tudo, Yotar a proro
gaçi'io do mesmo de(idl. (AjJoiiados.) 

O <::-ts•J n:1o é sómcontc de economias, sin:'io 
tambe!n tle n:!o pro-.eg-1:h· o g-ow:rno nesLa po
lítica d•3 avcntar:\s. Solva-se ernborr, a que t:io 
do clcrWHitO .<;1~rvil 'lue, ::tttcnta a propng•tll·.la 
cr.-,acLt pelo prorn·:o gove:·no e não pelo pait:, 
de\· · let· umas luc~:i ·1 · 
concm·t·er:i com o voto p:-tl'<'l. q11:~ ell:t si 
fiq Ul3 ••• 

O Sn.. Tr.nc:Fox31) DE A1:.\ ·.1 · - .:\.:::>:im 
p~I'~mos. 

O Sn. DcA:tTE D1~ AzE'\EDo: • • • mns solvA 
o gu\'~rnco esh qnesl~t·) •Ie 1!~0 lo rn:.-is conscnl:L-

1 
IH~o ao ·~,.:t:ld·:> (lo thcsonro c ô . .:; condições :tng-us-1 
liosas d:t lt..-our·a o do comtltCrcil•. Nãu tr~~t·~ de 
altgJIV~ nlat• os illtposto.~ p;tra. o fim c:::pcr:i:d d 1 I 
s ~~lndio ·!O • ' lo;n~>nto sor,·il; :;:•·t·ia tl!lt n.n~ r.~sci
mo .Jp (i.UOO:O;:Ó~ de omissão de a:•o! e· ·s em 
c•ada :111:10, ü um:i Cílllt t•ibl.li<;:i·t d•! .:J:.'Q;:u:UÜ t;; a 
5.01HJ:Il()U~ de Cjtl!! se pódr' pre.;cindir· por cm
(1uan.to a•J me nr1;:;, 

Q::anr1o o no';:::o t!._•Fcit ó de 5.000:0008. n:'io' 
é adntis,.:irel lançar impostos, n:"io c:11n o fim .1.~ 
ac,~udir ao rl.·fi.dJ, ou dn rem<'rli: tt~ as de:sp:•z:1s 
pul>lic:ts, mas crea.ndo nm:l d0spe:r.a de que p•)· 
d (• mos pr•·scin:lir, si usarmos de outr·os mi: io.:; ! 

para. i )el' açao <OS C~Cl'<WOS . 

O Sr... A:-.:ol:ADE FrnvEu: A :-E até não 
usando de nenhum, dei.x(l.n to a n;,çilo libc:·ta.r :i 
su::t cusra, e o mo est~t fazendo. 

o s~. Dt:ARTE DE .:\zc:n:oo (t_:o,llií1-l!({ii((11) : 

Si pudesse fazer alguma exccpção na politica 
=de c'couomias c de prudcncia, '1nc aconsr·lha ao 
g-over·no, apenas faria a que diz respeito :i co
lonização c immigraçflo . 

0 Sn.. ANDllADJ:: [<'rGUJ:mA ;-Ap::1Í:1do. 
v. r.- 2G 

O Sn.. DüAltT);; DE AzEnmo :-:\. q:t8stã,) do 
elemento ~;crvil é nrna que,;tão compie:-:a ... 
(A J)t;imlos.) O governo não pôde tr:t ta r de di-· 
minuir os braços Ja lavoura, Je extinguil-os 
de d· 'S;:rganizar· torlo o tt·abalho, que é a fonte 
mais abundante de nossa. :iq~t<:-a, sem ao rnes-

O Sn. AxDnAnr; FtGt:JEIRA :-E •·5 roeio:; da 
substit11ir;ão _resolvem a q_ uestão interna. 

R. UAllTE DE .' ZEYEDO :-i ão. pen.:e O 

nobr() ministro da fazen . .la que, com o seu sys.
tema dr: :~lfouiat· todos o,; esCL'<WOS •LI) um esta
l>~lecimento nH·al pn.ra •tuc dleg L·:liJalh~m 
como libertos, S. Ex. creia o tr·a l;alho livre e!a 
nosso paiz. 

O Sr.. .. \:-:m1..\.DE FrGuErnA :-Aroi:Hb : •.; um'1. 
grande íllns:io. 

O Sn . DL\.IlTE DE Azz\·Eno :-:\ão >;C p;;.:·-

h:• de !,;ei' o tt·~:d.mlhadot· futul'O; o c.:cr·:wo li
bet•taJo nii '' se -"njei•a•·:i ao tralnllw na flzcnda 
onde solfretl o :ugo da e::cravi, :ão ... 

O Sr... ~\.~mlADE FrGüEm.\. :-Ar.oi:tdo. 

O SR. Du.\nn~ nr; :\zP.YEDO : - •.• ell•) !1a lh 
(' 1 • • '] • '· 

sob ontr·o cc:: u, •~m log-arcs on-lc n;"io o eonlte(~ ·tn 
:HjiiCllo;; que o viram r~S:>r·a·.o. 

E, :':i o e ser.~ YO libertn.io q ttit:c·x· r.:séus::u·-sc 
do serviço, q 11 ' ~ m ei(•s tem o g·ovc!·no ou ~. p•J
lici:l pat·aobt·ig·••l-o a Lr11 b tlh ar ! 

O :-;R. A:-: iHUDE FtGUEI!':.A:- E' pr~'cis:• p6i.' 
tllrl so:dado :.ttr:1:r. de ~~:•da um dos libct·büos, 
cora :·isc" de fug-it·cm amlJLoS. (Ri so . ) 

qu•) no.' falta. · 

S·:1·..!, ,.:im, o immig-t·~~out·' c ~tt·ang··:: iro: sc:-:i 
ell~" quo, com o c'pir·ito ccluc,v.lo c:n uma civi
li::;ação m:tis :i!lÍilllLt.ia. e• da n:cios no-.·os u :lpet·
feiçoados ti•·~ uab:1.!ho.po'leni. vit· fn1cti fi ·ar· esLa 
t~t·ra, r! ll '' por IUU;IO lempo !t:t dr) {i.c~ll' em -k
lol'll.•U Lransic c,~ii" entro c• it·abnlh·' eset•:t\t<J e n 
tl':l I.Jal!lU li \ ' I' C, CO li! gr:t ndl.! de pau i;('l':\111'!!1 to, 
gmnic dccr·· ·scinwnto <.h;; i.'0lltb~ pubiil·a·:. 

O Sn .. \:-.:orauE FrGUEILL\.:-Apoi:vio. 

O Sn. DuA:tT!t. o:~ AzEvimo corltinn:lnuo, diz 
qllC Ó r•:>!<L :t C~"Cpc:-:i• l, qur) u<lmitlir:L Cl'll lllU:~ 
politic:1 br)m orgn.nizar.ln d,, e•:onomH'·· 

O acto d" nc.br·n min!sLro da <•g'l'icullnt•,,, pc~o 
t[ ual negou p:tssa.g~n_l a vinte. e ta1:tos rui_l immi-

o ~ . . .. 
m :1cl,,;;; pot• pa.r·r~ntes o am:.:gos quo :llJ'-:t \'l\'0lH 
fclizr•s, muito eon:.r·islu:l o or·a·io1·. 

O Sn. CosT.\ P J·::t E I!~ .... : -Apoio.dt,, ,,. i esse p '
dir ercuito. 

o sri.. DU.IIl.TE DE :\7.EVEDO : - E~se neto 
dcvn produzir na Eur·o(•:l. Íil ipi·cssfio sobr·emodo 
dcsag-raJrwcl, c n:io fui s imples:u••nte fb pcrni
ciosô~ dl'eitos p:~ra os nossGs i:rtr~ rcss ~s d· ~ im
migraçflo; foi tam\)'}m tlc <l~sa ,trvso o!l'eito 
moral para. a h:mra nacional. Allic!ámo~ p:lr•1 
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v nosso tct·ritorio colonos riuo di;;:puzeram de 
seus beno;, ap ·rceheram-sc para. um no,·o .le;;
tino, c •1nando 0-lles demandam os portos d.md·~ 
têm de emi:.:·r:\r, o g·ovenlO m:la ;a declarar 
que n5o ha .(inheiro paz·a p~tgar-lhcs :1s passa.
n-cns? 

O Sr,. Dr.\RTE DE ;\;n:n~Do obscr\·::t que os 
colonos só c!icg-:wiam em Julho ou Agosto, e 
port-mt•) hareria tempo. :dim de qu•) o gu,•erno 
obtin•sso do podet· l,~gishti\·o o credito par.t a 
desp(;za. (t1,oiarlo:; e ajnvt.:.s.) 

Fallando •'1!1 bo;·t.tfí') a,liant:vh c t'•'ceiando, 
diz o ·-rad•t\ íncor!'er no ·lesgos;o dos nobr·os 
uelH1ta h;; qne O OllVOlll (mHito.~ Hii:O (I{Wia

-; 

V·IZEs:- Onvimol-o com muito pr::ner. 

O Sn.. Dr.::tnTE Dt: A:mn:n:):- . •ai c 
cluir, cons.·it.,wl·• o rninistedu pre><iditlo peJo 
nobt··· :-:1·. conselheiro Sar~Liv:t a e11qwe:.;·ar roda 
a p;·udcncia nas duas questõ'~" g·ravissin.1::1.;; de 

: ; , t • '· l:a ou , ·- r.1 ar - a queswo 
e a do elelllento ~ervil. 

A primcir.! é muito mni,;; gr:we do qn') a 
seg•m<h, mas a ;;;egund:.1 põ le concorrer cnor
memonte p or:-1 tnrn:tr a primeira r!cscsper·adora. 

Nestas circunv;t:~.ncias, f:u;n. o nobr·~ prGsi
dent·~ do con..;;el h o o m:Lis ~1 u· ·~ fôr pa::si vel pot· 
:1.J.un •r os seus sentimentos de phil:tntr .. pia e o 
intcres"c que desperta n raça dos escra.vo:s ás 
c nvenicnnas, multiJ respertave1s tam ·m c a 
patria ,1u•.:l :wl,nuns, c du.q•1clles •1uc c0ncorrem 
pr.incip:·~trJ0nt·· p_ar;t a ric1uet.a u prosperidade 

Anto;; rlc SC!'lll\lS 1l1Jm:mit:u·ios. exclama. o 
orado1·. ~cj:1.mos l:!g-islaJ.ores ; si a raça e--ct·ar a 
im1)õe-s0 :·l prot·~..:·:flo do.: [Jlnhntr·ot,icos, o es
tado do Lh"b•luro Í:11piJe-s·:: ú l'Ogila,;:'lo de todos 
os homens -c rios. 

[;\I Sn . DEr-1;noo : -E ao patriotismo de 
toJos os brazileiro.;;. 

O Sr. . Du.\n.n: DE A?.EYEDO entende que o 
ministm·io pô.t•' ><oh···!' a questão do elemento 
servil in lcpencl ··nletnente de i1upostos e d•l 
emissã·1 de apul:cc~. Estes r.:curso~ d•!Ve dle 
.-cse!·val-o;; par;l c1nanrlu tiv•!l' dr} acudir aos 
rcclarnos do t.hes'1:tro. Quando eheg-ar ~~. vet. de 
olhar p:~ra :•S cluigas í1nasi purul~~nlas da. nossa . . ,--·( . . .. . .., . . 
con!-!<:lhl) a pr··cisa <·ora;.;em de applicar-lhes o 
remed i o fJ tw wais convier. · 

Neste ponto c "m tudo o mais c1ue fôt· neces
sario p:11·a rO(Jrganizar :.1s nossa-> finança.s e 
eqniliiJrar n orçnrnento. conte o nobre ministro 
com o :l.llxi!io dos amigos dl) orador, pot·que 
el10s pnd0m neg-:11· ao governo tod::s as medidas 
politicas ; mas não aquellas de que depende a 
verdade <J a realidade do syster:na re prescn
tativo. (AJioiculos; iil.Uito bei,~ ! .11luito bem ! 
O o1·adoí· J fel icito.do.) 

O Sr,. Prm~roExm cb: para amanhã a seguinte 
orde:n do dia : 

Contiuua<;:1o ela. l:. discussão do projecto 
n. l a.- 1885 (e~tiuc~~i"io gradual do C"lemento 
sen•il). 

.. ·l's :J 1/:2 hor·((s C.H an•es. 

Continnaçito da 2:\ discu;;-.s~" do Jli'ojeclo 
l":-'1-· 

L':!Y:~.nta-se a ses~ão :i.s :) hor:1s. 

SESS:\..0 'E:.'II 2 DE .JIJXHO .DE 1885 

~l'.\1.\L\Bf<l.-f.dtur:• c approctr::io .l:t :td:l de houlem. 
-Ex•·!·: !•11:~ n:. - :\ J'r•n•\· a~·iTo oi••> p:•rcccrc:; "'· l::!í c 
l~.~. 11 ::;r. S;dyr" J~L..' lll ;tJ)d:t ;i ll)()q Hlll:i n:prt•SC!l• 

~ •• · ~ I. . , , . • i.l I lu:" :-o I.J .~ • I o 

E•lfr:t>io C·•rrei:t jn<tili\::1 :: :tJir~s~nl:;,.rr" ,~,. u:n I'•.'•JIIC· 
Jll11Cill•1. ti :O::r. Ali·e; de .\!·:tuj•J r·co~lli'a:,;c COIH :t'>umplo;; 
oll.l >ll:l )'I"<)ViJ,d:L. li :'r. Cowlh(• •.lc liczcll·lc ju..;tllir.a :t 
:1 ri'C~ett :u~~7' tl ·· r: 1 ~t • 1 • • ~-"':o .. I) • • J .o~ 
pedt~ e ,Jltle•n llfl, :\ lli'~t;I1CLL. Hi$,;111':-'0 1h-' ~t·. tui11i~tro 
da ju,:t.i•:=t--"'"'"'' t••J Ul.l.-t: .. ntinua,~:io ,!;, I' o\is· 
cus:;:'iv ,!., i'I'".Í'' '~l·J n. l ,\-l~S). lJi~;cur·•J oh.l ~r. ,\u· 
.lratlu Fi,;uci r a. 

A';; 11 hoi'.tS, acham-se pi'esente-, üS Srs.: 
Frankliu D •t·ia .. All(Jnso Celso .Jt~ninr, Costa no
dl'igue .: , \'allad:tres, .L.ão Dantas Fith•), Sat.yL'O 
Di 1s. Ang-usto l;'l\llll')'.Ch:lg-as,Leit1'io da Cunha, 
.João Pen.i·l", Sih·a ~bia, Zama, Lonr.:nço d·~ 
Al!.>nctuerctuc. Carl•l' Peixoto, G:~mpos S llco:, 
V:~luotar•·, Co,.lho d· ~ Rezendfl, B:wt·os Cobnt~ 
AhTes de At·n.njo, Raclrig•J Silva., ~lascarenh::s, 
Leandt·n l\bci•'l, So:~res. Eufr:tsio CO!·r.:Ji:-t, 

Sclnu~l. C1·uz Gouv.~a. LacÚàa. \\.cm:~ck, 
Cunha Leitão. Silv:t l\l:tft·a, Ar·aujo Pinho, :i\Ia
rcs Gui:~. Car1lr'i1·0 d:-1. Cunhn, Miguel d.; Cas-
tro. \.1 1e1ro c e ~ ··nczes, y1upw :unpos. A
úedo Ch:m~~. l\I:tcie!, Ah·aro Botelho, R ·dri
gucs Alv•'S, Bar:i:o dn Guahy. Hcnriquo 
:"\!at·quc--. Jldcfonso de Araujo, Coelho d·~ Al
meid:t e Bento lhmos. 

Co:a1parccem. depois da ch::unn.da, os Srs. : 
Almeiu:t O li \•eira, Ro lrigues .Junior, Castello 
Bt·anco, Martim Ft·aucisco, J uvencio .Ah·es, 
Bezerr-.1. do .\lcn"zes, Mac-Dowell, Antonio 
Pint11, Froder·ico Bot·ges, Carlos AiiiJnso,Padua 
Fleut·y. Adt·iano Pimentr: l, I.Jemetr·io Bozcrr·a, 
Aecioli Franco, :i\Ioniandon, Leopoldo Cunha, 
Dantas GóeB, Fern:•ndcs de Oliveira, Castt·iolo, 
Prisco P:traizo, Gaspar Dt·ummond c l3e:r.erm 
C:tvulcanti. 

O Src PrtESIDEXTE declur.t aberta a se:S$tio. 

Comparecem, depois de aberta à ~e -~s:.to, os 
Srs. :?rlanool Por·tdla, ltnqui, Carneiro d:t H.o
chn, I<'. Belizal'i<l, .Moreira Hrand:'ío, Aro~ ujo 
Góes .Jut?-ior. Andrade Figueira, Vinnna Va~, 
BJJJhõr.~s. · Pl'udenl1.! d•) .l\It)raes, Alvstr·o Cann
nha, SaÍgado, Hibeirc da Lu:r., Costa Pereira~ 
At"istides Spino1a~ :\ntonio de Siqueira, Joso 
l\Iaríanno, Coelho Campos, C1·u~., Diogo 4e 
Vasconcellos, Ulysses Vianna, C:~n lido de Oh
veira, Diana, Valbdares, l\Ioreira de Barros, 
! :u:.1rte Jo Azevedo, Barão de AnÜdia, Sinimbú 
Junior e Henriq••es. 
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Faltam, com causa pa:·ticipada., o:-; SI"s. :Al
coforado Junior, Antoni•) Be1.erra, Antonio 
C;•rlos, l1a1·ão da. Leopoldin:1, Bel.f\mat, Fran
cisco Sodré, Gomes de Cas11·o, Gonçalves Fer
rei1·a, Joaquim Tavares e Vaz de :Mello. 

a, am. sem causa p:;rt1c1pa ;~.,os r;;.:. n
tonio l'1·ado, Corrêa de Araujo, Delfino Cintra, 
Ft·ança Ca1"1':•lho, Felicio dos Santos, Joaquim . "). - . . . 

O Sn.. Jo s'.ecn.ETARIO di conta do scguiilte 

EXPEDiENTE 

Requerimentos: 

São E·!o!; o approvado•,: os ~cgui :ltes . 

PAL:ECER.ES 

N. 127.- lS.S:J 

E' lido e vai a. imprimir p:tra. entr.l!" na or
dem dos trabalhos o :':cgui.nte 

P.:O.JECTO 

N. G.-1885 

Pensao aos soldarlos Romwrlrlt': Pc,·dra Go
m·.~s c Jos.J Joa7~Úiii li iltuio 1.l <~ S:'fvtt 

A commis;.:ão de pcnsõ•~s e ürdenados, tendo 
e:>.aminailo as CUi'ias tios rlecr·!tos de~\) de ~o
vcmbro de 188!, qtiC concedem p·•nsões aos 
solchdo~ R:~m,l:ildo Pereil·a Gumes e J·osc Joa
quim Hila t·io da Silva, c ben1 :\s-.;illl o.; d•)Ctl:uen
tos que s·~rviram de base n. e.:sas concessões, 
é ·!c p~\recer L[UC ;;;c <1.dopte o seguinte p;·ojecto: 

e·~.r o qtto a c eu. 

I 
Art. :3 . .-. Ra;\'Pgam-so as disposi~õ~s em 

contrario. 

S:'-b das comruissões em 30 d•} l\Tain de 1885. 

1

- Jt,l,'(o ;!so de _.l;·c(ttjo.- .íotío Foúdo.
!Íug~tsto Flrnt;·y. 

Lit:ença a -s Srs. claJiUtarlos SoclnJ Pueil·a, · 0:3 Sn.s. 11o~TA~oox E AFFox-;o CELSO .Jü
Gr.nça!·v··s Fur;·f.!inT, _..1.n 1or:i·J Be~c-aa c NIOL~ enviam :i mesn. 0 suguinte 
Alco(o•arlo Jttni:,r. 

ram pre-:ent•.~s os officios dos Sr;;. deputados 
Francisco l\I:triu. Soch·é P erei1·a. Antonio Goa
.alye.: Fe1·I·eirn. Antonio B ~.~ · 

:Mol'aes e .los, ·~ Bern~udo Gah·ão .Alcoforado Ju
nior, comttiunicando que, por moti\'o de m.olcs
tia eu1 p ~ssoas de Slus familia", deixavam •lo 
comp:tr ,-~c•~,. :is ses~ões da c:uuara pot· algum 
tempo, retil':lndo-::i•J p:u·a fora da cô1·te. 

A co~mmi,-siio, ~~vista dos motivos allegados 
c tendo ,.m attcn•.~ào os precoiell t•;s estabclt.:
cido '• é d·~ p:u·ecet· quo aos mesmo..; St·s . depu
tatos se c.,nr:eda a l icença solicitada. 

Sala das comrni:o;sõe,, 2 de Junho do 1885.
L copo!du de Bttlhür:s .- C~8al" Y.a,J ;o .• 

N. 128 .- -1885 

Lic•J1tÇ(t a Da,liel Etltwtdo de Figtteirerlo 
Mello, ta.'I(J[{iüo {Jtcb!ico da capital da Pa
ndu ua do N o1·te 

A cornnlissão de pensões e oden1dos, a 
quem foi presente o r·~rt 1:et·im0ntn de Daniel 
Edu:u·do tlc Figueiredo Mello, tabellião do pu
blico judicial e nota;; da: capi tal da. p1·ovincia da 
Parahyba do Norte, pedindo do11s annos do li
celiça par· a tr·at:tr de sua saude, é de parecer 
que se devolv,t c5sa petição ao . governo im
perial para 1·esolver como julgar conveniente. 

Sab das commi~sões em 30 d~ Maio de 1883. 
- Ilde{oi1so de .Arm.tjo.- Joao Penido.
A. ugus to F teu.. ··y. 

PROJECTO 

N. 7.- iS':i:> 

fl,; ~Yossa Senho; ·a do C m·mo •:ih JI i a.c.;· 
Gc;·acs. 

A ;;s;;l}mblóa geral resolYC : 

A1·t. LI) Fie<• autorisa·la. a capella de l\oss:t 
SenbMa do 1 :: trmo, situad;l. no loga• denominado 
Pt·ipitin;.l, fl'eg-uezi l de Santa Rita dos Patos, 
província ile ~Iin:ts Gera.•~ !:', a possuit• até 
:30:U00$, bons cl~ (1ualqu1Jr na tut·ez t, cruiJ con
stituirito seu p:tt:·illlonio. 

Art. :2.0 Revog~1.m-se as disposições em con
trario. 

Paço da canuu·a, 1 de Junho de 1883.-Jf o n
t andon.- A(fo ,,so Celso Junio;·. 

E' lido c remeUido ú commissão de fazenda. 

O Sr. 8a·tvro Dia~:- Incumbido 
po1· nlgu ns eidad~ios resid ·ntes ne, ta côrtc do 
trazer a esta augusta. Camara uma r !presen
tação acompanluda do proj !CLo ~o!)re a extinc
ção do el·~mento servil, de~empenho-me desta 
missão, espcwando que a Camara tom·n·à o pro
jecto e representação n:t devida. considera';ãO. 

Não tomo a r es pon <abilidarle das idéas em it
tid_us no mesmo p~ojr!cto, mas o entrego á Ca.
mara na convicção em que 0slou dc que, tra
tanrlo-se de uma tluestão que entende com os 

. int~resses mais vitaes do pn.iz, todas as idéas 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1540- PÃjgina 3 de 29 

204 Sessão em 2 dê Junho de '1885 

ce\'Cm sor ouvirlas, deY ~m ser consultadas todas 
as op1niõ:s. (Jluitv bcii1.) 

V~ti à [J)()S:l. a repr.Jseutaçào, que é remettiê!a 
t! com!ilis•ão espcci:l-1, noma:dn. p<1.ra dar pa.
recer s:~bt·e a. reforma do elcm'~lll•J ser\·il. 

O Sr. Za,n1.a (pa1·a ttíiia c.1:plicaçli:o) : 
- ?\:i o me foi possi ,-e i assistir ú sessão de 
hont·~m ; mas. no Dia;·io Official do hoje. li, 
com c o oro~a 1mpressao,a rec amnçao e1 a pr~. o 
nobre de pulado p:,r S. Paulo o St·. Dr. Campo.~ 
Sallcs. ,\pressr~i-mo, pois. a vir à trilmna :'.fim 
de di:s.o;;fpa1· (JU·,lqucr prcYt)Dçito que no espi
!'ito daquc'llc illu~t1'0 colleg-a possa t-:;r d·· ix.n.do 
o aparte qu,_• dei em uma das ultimá'i sessões 
dC~tll. C:tS:t. 

Não rstava no meu pensamento, do fól'ma 
r:enhum:1,. dirig-i1· in5inu,lção ao n<~brc d:•pu
tad·). a cujo car;1cter fa~o a ju~tiça a que tem 

• • "! • .... 

. !";empre •> sen pt·ocedimento me ha p:trecido cor
recto. e em tod;1S ;:\S occas!õe;; digno dos mc~1s 

Como~ pois, poderia eu ter em mente fazer 
insinuações a um CJ.valheit·o, ~_~ujas relaç0e~ 
cultivo com summo prazer c que terl::t grande 
pez~~ r 0m pe~, cr. 

O Sn .. C.uiPos S.\.LLEs:- Declar~i qu(! hesi
t~\"~1 ~m attt·ibui:.- essa intenção a V. Ex. 

o Sn. z,\)L\.:- ConseguinteruenLe, não quo 
rendo que fiqn :~ a menor sombra. de d·)scon
gança no espirito do n(,bt·e deputado, apresso
me a yil• da trib~tna dat·-lho esta explica
çiXo franca, esp::ranJo •1ue S. Ex. mo faça n. 
devi la ju~tiç-a. 

S.\ LI.ts :- E q uc :~cau:1 th 
d:.i.r uma prova da nobr.~za do S'JU c;m·a
ctcr. 

O ::'n. Z.DL\. :- Sento-1ne com·encido de tor 
<: tanp!'ido um dever. 

O Sr. Eu.:Cra,.;.;io Correin.:-
Sr. resid~nt . 'luca :tla •ra bac:t:lrã )ar::t 
jusLitic:tr um rcrl UCl'imento que vou tr;r a honr L 

de ntand:u· :i me~a . 
O e"tado financeiro da provincia do Purru1á, 

r:endo intr~ ir: ltnf!nt•: precario, obrigou o nctual 
presidente daqu r~lh provincia a COfl\'OC::\.1' ex
tt·aordinariamente a a~sembléa. Em seu acto. 
porém, S . Ex. não diz o fim para que convocá 
essa 1·eunião que està marcada p :t ra o dia 9 do 
r·01·reme. 

Qur!r os membt·o:; do partido conscn·ador, 
clne:- :1q:dle;; que, fóra da política, inter:'s
snm-se r·elo futuro da provincin: têm manif•:s-

talo :t!)prehensõ~s, aliás justas, em relação ao 
acto ih p1·esidonch. 

Não determi.na.ndo o pr0sidente o fim da con
YOt~ação. suppõe-sJ, e com razão, rp1e S. Ex. 
1~_:eteade g-rava.r de impostos aquelle povo já 

Falla-s", Sr. pt·esidentn, no :Ll1gmento pro
grcssÍ\"o do imposto de 3 °{ 'qno :tlli se mantern 
ha muito;; ~mnos ; fall:t-s•~ no imposto sobre 
C~UXCll'OS, C :.t :l.-se am :~m <}U·~ a rcumao 
cxtrao1·dinaria d:t a;::sarnbléu provinci:tl não 
ter:i por fim senão concluir algnns conchavos 
que :1i nd!1- não podet·am ser re:,lizaclos. 

A~si111 é quQ se l'ropala des:le ji a ap::>"enta
d:)l"ia de alguns empreg:\dos. que niio têm nem 
o tctupo nem os serYiço;: neccssa.rio;;; p:ll'a goz:~.
rcm dess:J brneôcio. 

Segundo parece. o :teto de S. Ex. foi moti
vado por um[~ r.-;p:-csenta~:'io de commercia.ntQs 

' i ~-
tado prec:1rio ern. que se acha uctu,J1nente cs~n. 
indLL~tt·ia, ~ndicando alg-uns l.l:.neftcios de q I! C 

Com esses b~nefi.cios mais de uma. vez pro
posto;; ~ sempre rejeitados: e:;prr.• o commercio 
daquelia província podet· ma.nter a unica in-

ustna que crnos • ncre 1 .~\n o que ac ua -
meute S. Ex., habilitado pe1as ci,·cumstan
cias, influa sour-~ a. assembléa pr0nncial, afim 
de dar-se nqnillo que tantas vezes l·~m siuo 
proposto e por sua mai01·in. t·•m si: lo r ·.ieitado. 

1\Ias. ::;i os con5en;adores ch Ass~mbl/!:1. Pro
vincial do Paran3. m:1is d<1 nula. voz têm pro
l)Osto que se lan(~e um i!11posto S•1bre a hen·5. 
em ram~~ c tem visto reje 1 ta das as suas idéas, 
apezat· da vet·dad·:J que •·ont!nham _os pr11je-

coJ•t•er :i. r•~união d L :\sscmbl6a 
q llt~ o•,;lt\ idé;L vi llg'UC. Tam UClll sct·:·L rl·· ~J' ; I lltle 
al<.>ance que. 0111 occ:1si:1o smn ·lhanl•! c como 
moio dedal' al;;unn ,·ih a ull1:1. ind t:stt·ia que 
,·ai cnft·aqu•·t·ondo. se pt·ocur·c alli\·i :l-a em 
parte do impost') d::l cxport:lc,·ti•) que cll• p:\ga. 

Alli\•i:1.!-a, por.~m. ::bsolnl:unente de tndo •. ; 
f:17.0l' com q tVJ a r••u 11 i:1o tl:L .:\.ssolll bloa Pro
vincial sit•va pnr:\ aug1n"nt:1.r os compromissos 
rh pt'O\•incia. o 111ais aggt·:wur o nos"O m.;tado 
financeit·o. Os compt·omi.:;;os torn:~dos ar.tcs d:l 
eleição não podhm seJ• satisfeitos com a t·c~
ponsabilídade dos cono:ervatlorc)l'<, qtw não de
vem concoJ·rer sen:io p~wa tomar medidas 
concementes á salv:1ção d:1. princip:tl indus
tr ia provi_nei_:ll. 

1 1:1. ':i. rdf1·c um n-rantlc 
p~ao com a sua Yerba d0 aposent~do•, c não é 
possivel qne, para pag üU'~nto de f'el·viços elei
tot·aes, se vi augm.entat· ainda m::~is e.-t;~, vet·ba. 
Alli indicarn-se noml}s de emprega los qu~ que
rem ser ga.lardoados por seus serviço,; cleitoracs 
eom prejuízo da provincia . que verá crescer o 
numero de seus pensionistas . Si na ultima 
reunião d 1 assemblóa o 1n~u col113ga de doputa
ção e pr0.sidente d~quelln ca~a não s·~ tivesse 
doix:1do levar maí-.; pr;l:1s noce ,sidades politicas 
do momento do que pelo intere ~se pr·Jprio da 
p1·ovincia, nós não trJJ·bmos, como nctualmentc 
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temos, um orçamento que lá mrsmo foi mui 
p~opriamente appellidad:) de eleit01·al, e que 
tem servido apena~ par:: quo a incnria do pre
sidente se vú mostrando, de modo que o estado 
dos cofr~s publicus é constantemente enft·acl ue
cido. 

Si o estado das nossas finanças ci mau, si elle 
(~~ precario, si nó~ não temos mesmo meios para 
fazer c~rn que nossas rcn_dns cresça~?, V. Ex. 

1 ' t; - -

to:mos actualm~nte é procurar dar elementos de 
vida à industria qlte nos alimenta, ú industria 
qu8 faz desPnvolver o commeJ·eio naquella pro
vincia, não descuidando, porém, dos :!leio;; qu·1 
a pra.tica, mais qnc a scil'ncia cconomica, 
àquell0s homens indica. 

Como, St·. pt·esidente, o governo deve ~aber 
o fim p:q·a que foi convocnda a Ass""!mbléa Pro
vinc~al, fi tu _que não consta do acto. d:-t presi-

. 
tivemos. eu vou solicitar de S. Ex: . o St·. mi
nistro do imperio in:"ormações r1ne me habi
litem a 'uln-::•r devidamente do acto da resi-

E' o qne tinhaa dizer. 

Requeí·i'ltwnto 

Requeiro que, por intcrmeàio do Mini'-te:rio 
do Imperio, se solicite cópia do a-cto do presi
d(mte do Pa.t' :Hlú, C011\'0:!ando extraordinrl.ria
mente a Assembléa Provincial. 

Sala das s::ssõcs om 2 de .Junho d:; i883.
E,uf;·asio Cm·rcia. 

Ex:m. pr2i;idente da prO\'Íncia, cita o facto de ter· 
a exportação da herva-matte em um de,t:s ulti
mas anno.s attingido a 4.000:000.-:, · c;;rres
pond,nt~s a U.OOO.OO:Jde kilogrammas ~xpor
tado.'>; entretanto que no ultimo ann:) a n~pot·
ta ão fJi in-aal em )Cso. e o dinh ir:, a.rr a-
dado pelo corpmer.~io f•Ji qu·1si metnde, ou 
2.400:000~ devido isto a motivos que não e:s:
por;i ~este momento. 

::; ~ r 
engenhos com pt·ivilegios importantes para oc
eup~:rem-se desta industri:<; e o reslllt.1do qual é'~ 
E' que essa inrlustri.1. do Paraná, a n:to toma
rrJm-se immediat 1S providencias, te:rr de fechar 
as suas portas,desde que a herva em bruto sahe 
da pt·ov:ncia sem pagar direit :s, que garantam 
o consumo da que é nlli beneficiada. e expor
tada. inr!c a beneficiada suppo:·tar o nccrescimo 
de dir~itos decrc;tados no corí·ente anno peb 

Jã a proYincia de S:mta C:,th:~rina,pt·e\·eninclo 
este mal. estabeleceu igual mente im pol!to sobre 
a hcn·a em bruto, ue alli embarcam. A -,ro-
Ylncw. í o aran i at'; lOJC teru-se negado a 
onerar essa matcria prinu ... 

O Sn. EGFr:.A'HO Coruma:- Tem commettido 
es e gran e erro. 

0 SR. ALYES DE ARAUJO:-... porque o d:--sen
volvimento d:1quelle• enge~thos não ameaçaya 
ainth a s11a iud u:.;tria; porém o ponto Plll que 
se acha n. adun.l explor:tção em Bnenos-Ayt·es 
ameaça !';Criamente tranqar todas as faorica!>, 
q11e existem na província. 

O SR. Et:F:u.s:o Cor:.r:.EtA:- A ameaça existe 
h a mnito tempo. 

.- ... · :"i 

O Sr. ~<\..lYe:s de -'\..rau.j o:-St·.prc- o commercio da pt·ovinci:l, rept•cscn ta !o por ho
sit!ont'"!, as pal:wra" que a Camnra acaba de mc~s.de runl>~"iS os lado~ politicos, ~ h?tuens os 
ouvir, do mr:u nobre collen-a de dado Jelo . ,.,,_~,.,. 
Paraná. ol>t·igam-mc :1 occupar por momentos prorincia e pede-lhe uma medid:t kgisla.tiva 
C'!:; ta tribuna. nesto sentido. 

S. Ex. estab0lcce prevcnçõe~ ~obt·c a p1·o- S. Ex. como acerto com que t.em s.1bido nd-
~ima reunião oxtt•aoJ•tlin:-u·ia da A:::semblàa Pro- ministrar· aqnelb p 1·o,•inci~• (cun,! ,•staçiía t.lo 
vincial. ignorando ljU:\l o S 0 U fim e pensando s,·. Eu{ntsi.o Co;·;·cilf) ~·Oil.\'OCara extratwdina
quc ella se do.-:tina a conclui:· concharos elei- ri:"nnontc a assembléa p:u·a o dia \l do cort·cnlc. 
tornes. nttcnLlenrlo a i:-nportaricia dos interesses sujci-

Ninga0m mais do que o nobre ucputado, tos á sua ::ttcnção o cl"iterio. 
Sr. p\'c,.idcntc, dC\'C estar sei ente do motivo Não se trat:L do conchavos eleitoracs como 
real por que o Exm. presidente da pr·ovincia pt·esume 0 nobre deputado. 
convoco11 o~traor.linadamonte a reunião da 

1 

· · 
!l.S$''mbl(•a 110 dia. g do correntr~ mcz. Foi uma . O_Sn. Ecnu.sro ConnErA:-Esttmo mUlto ou-
reprl.'S••ntação apresentada pelo commercio da vir JSSO. = 

pro\'inda... l . Ü ~R. ALYES DE ARA'C.JO:-Son dcputa~o pro-
O s E . : . C1 ·' IA :-hso eu declarei . YlUCl~! como_ S . Ex., m:l~ ~stareroos nqm nessa 

R · UI R.\.SIO mnE occa~wo; e,s1 o-; nossos anugos ent.cndet·em ele-
O Sn. ALVES DE ~\RAU-l~:- ... em. q_ur:l fi- ve1· substituir uns impostos pot• outros, dimi-

0 U 111 m •. o " · num o.pot· exewpo o unposo e /o so rea 
conset·vatiores c liberacs, CD\·olvidos no neg-ocio h el'\·a-matte, onm·ando a q ne for exportada em 
de hen·a-matte, principal l'cllllO da export·•ção bruto ... 
daquell~ pt•ovincia, qnCJ dá logar a essa reunião 0 Sn. Er..:Fn.AsiO CoRREIA : _ Nisto estou 
extr<~ ordinaria.. de accõrdo com V. J?x. 

V. Ex. conhece que o estado precario, em 0 Sn. AL\' ES DE A.n._\.U.JO ..• não e de boa 
qne se encontram geralmente as fin,,nças pro· . . 
\'inciaes, nuc pr>la natUJ·al repercuiisão affcctaro política, nem de verdadeiro palt·iol!smo, m-

- 0 orçamento do Estado, a provincia do Par:J.ná, sinuarem-s~ conselhos que privem os tiepnta
por motivos muito conhecidos, sofft·e lambem dos pro\·incia.es de compu:.-ecer P'•ra esse fim. 
depressã•J em s•las randas. E' assim que o pro- O SR. EüFiusro ConREtA:- Si elles com
prio comm.;rcio, t1ue fez a representação ~ao parece~ só par:~. esse fim .. , . 
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O Sr~. ALvES DE AR.\tí.JO : - Penso, pois, 
que d._,sb relln ão da ~sse~!_Jlé:t no corre~:e 
mez pú--le ,·c-:t!ltar gran-te ut1l1dade para a ln
dustl'ia do Paraná. 

O ::::n. EwF.asro Conn.EL-\. : -Si a a~sembléa 
so rat:tr uisto. na.o 1a < u ~i ,:t. 

O :Sn.. ,\r. ,.E, DE ~\n.AF.T) : - E eu faço vo
tJs e C' O nto que os nosso.- coll·'gas deputados p:·o
'\" i1 c ~:·t c~ < • ~ n: ::; j · ~ ·a. ::; ~ •) tn ! 

pelo rlesem·.1lvimento da ri•p"za publ!c:l. p·~b 
ma:.,utenção d~ industria. daqne\11 pro'>incia, 
tl':1n 1nillis:tn lo os homens de tr,;b:dho, os c:t· 
pitaes etnp:··'gado~, confildos pel•) P •r:.lllâ ao 
conh cim~ut) e solicitude dos seu,.:.filhos. 

o s~:. ErFrusro Co::RE IA: - Sim, ,;:cnhor, 
s:io \·o to:> êHl qu:' o acompanho. 

O Sr:.. ,\;xE-5 nE An..u:;.1o : - Stío estas :1s 
. ~ 

oÍJsen·::ç0<'s e injustas pre·;enções d1) 
i utado. 

Sr. pres:tle •Itü. pedi a pa.b.na, n:1o para Ltz ·~r 
u:·;-. d sCiJt'."O, to:uand .• :i casn. p!'ec:,,so temlJO, 

. ' 

bl-"'ma.s politicos e ec-)nornicos pend .. ~ntes ele 
su • d ·cisão. nu.s p:.tt•a i:1llic;u· a n 'M;;s ' da.Je, 
a urgencia da subscituiç:to Jo :.~ctual processo 
de Yerifi.·ar;;lü d-3 poJe::-es do;; men1bros desta 
.:\.ugusta C:tma.ro., afim de que nas seg-uint·~s 
legi>btur:IS não '5e ::"epro luza facto contrist·1dor 
qu·~ nes Lt se :re diZLi ll, e m d ' tri.men to de di
reitos li iuid·o:.s c indis;mta\· ·~i:>. 

P:tra ch ·~gar ao ponto oi d0cli\"O d~ls consi-
cler.l 0es ( 110 d '!\'O (t Cam:-tra e o ermis•ilo a 
V. Ex. pa rt1. faz~ r o bos1uejo historico do 
que Lem si•lo a Ye:-i fi c::tção d} poder ··s nesta 
cas", d"!pois que entr·~ nós Yig'Oi'a a le i d·~ \) de . ' 

TodM s:>.bem, Sr. pr.;sid :~nte, Ci'l" a dege
neração dus costumes politi c••s do Brazil 
chego :1 :t ta] ponto, i"flF'. as elc i<;.iJ ~ .~ t'G:1.1iz··da~ 
sob o svs t•~ma. r ,~form::'.d.o foran~ ··om \' •~rdadein 
propriêrh le 'l"alific(l.d:ts de bachanaes, sccna;; 
d·J escandalos . 0tc . ! 

Sr. pre,idcn~ e, o p :ü z intei1·o r : c1amaYa, 
pelo ' seus m::~.is brilha o tc.s t tlcnt(~:; c n ot:tvüis 
homen -- d· ' f<: ,; tfl.do. :t :::nbs tit·1i çtio do syst~'m:t 
el ··i toral inlircc to p~lo dirccto. eO:lqli!..:ta rca· 
lizada sob o goterno do Sr. consel heiro Sa
r ai \'a , actnal presidente do g abi 'l l! te 6 de 
Maio . 

A lei · de 9 de .Tan~iro, foi, com just::~. r.l zito, 
r:: pu tnda o rliqur; lev:~ n_tado à depravação dos 

"="::S ' t.. t'- !) 

liberd:l'!cs r 1:1 trias, que 11ão podia s r tocada 
sem ful minsr de morte a m ão temet·ar io.. 

Dadft à execução pelo seu autor, foi r~ligio
S3me nte a cat··•da e m sua p r-imei:·a 0xpe1·iencia, 

_ mot t\'O por qno a prv\'0Üo o en:;e,;o. como o têm 
· feito rn uitos outros represe nta ntes da nação, 

para tuan i f~stw :\ S. Ex:. o mcn preito· de 
homeoa c;-e m pela lealdade cnm qne desemp ')

::: nho :- se · i~~ tJ1~ espi nbo;a tnis;,tfro. 

l:ht SP.. . Dr-:PUT.\DO: - Deu o exemplo, m:1~ 
não foi segui lo. 

O Sn . CoE r. H·) DZ REzE:XDE:-S. Ex . collocou 
nn preside!lcia de cada uma. as pr·rwincias ho
n'l.,·ns feit,Js, detega los ue Confiança, qnr. "0U
b:ra.lll secundar suas vista;,:, e, CO!IH11'anto a 
o:1posição c_stiw~s~c ent:lo approhensiva, ~m 

eonhccemos, todavi~ concorreu ás 11rna~. aos 
c •mi.·!os elei toril.CS, o vimo~ qnn nm~1 brilhante 
lei:~da ~:ic conservadores, rica de illustraçi'io e 

ttlento, consaguiU tomur a";;ento n(~sra C1sa, 
onde advog-ou com gr·~.nd '~ patri••tismo os inte
r,~ss ·:s d:.t nação. 

M:1s o pt·,wecto "stadi<ta. ou porqw~ csti,·esse 
de,·er;l:- abo1·recido .:om as ~'Xigencia.: incon
fess :veis <~OS n.mi',;-0", Otl p ·JrqtH.l ent~lld 'Sse· 
que Cril. prcc!s() nilo n.ugmr'ntat• o n:1mcro dos 
a rh·ers:wios que trari rm Juortc pt·oxima :i. si
tuação, de i ~ou o rod•::r ante;; do reeonhecim"nto 
dos le~it! mos ·>lei tos da passa·ia l ·,~·islatu,·a. 

es< e 'lne ;::, . r.x. passou o por et· ;t ou ro' 
me nos ~>scru pu losos na. escolha ,!o~ meios, os 
p:-e_tr~~dentes ao :3'' escru~~nio, _ invent:l.do pela 

• ;::, ! . 

cltaJv1o na vn. ngu<J.t•da. da. phabng-.1 nm bom co
nhcei to de nós :!mln s, Sr. prr'sident'!, o Sr. 
Dt· . . Tosó Ba--son do .Mit·anda. <.}>ot·io . 

O Sr. Dt·. Bass·nl tinhn comp ··tir1o c;m1 nus 
con.sen·a ior ··s pelo 2" Llistricto do Pianhy, não 
consog-uin(lo ~ ... r eleito em 1° cscJ'ttlinio, Jtl) t•qne 
niio reuair<\ a m;~ioria. absolnt:l dos V<)tos dos 
<:'leitores, que no dist l'i cto havj ~.m con •·ort·ido á. 
eleição. n ••s t·~rmos dos 2-rts. 18 c 20 .J:-~. l ei 
eleitoral. 

O Sr •. PnEslDE:\TE : -Este assumpt·) é mate
ria vencid<t . 

terb. " ''n c ida, mas. pa!'a chegar ao fim que te
n ho em \'i:sta, pt· · c ~iso far.el· o hi.storico do qne 
se t"m da !o . (. \pui·tes . ) 

Scn 1orcs, nao quero c nem t C\'O net• 111-

j1t ria á pessoa alguma, mas ac:1o (lU" estntt no 
m eu di1·eito liistOt·iando o que se deu, pat·a. 
poder fttn : lam ·~nt· l r a indicaçito q ':e pl'Ctendo 
offe r•'cet· á Camar,,, c pat·a que c;.;t a. pnsSt\ ddi
bero.r como 13ntendcr em sua dta sau >dot•ia. 

Scrã re:'llment~' crttr•l, S1·. prc•irl entt' , que 
V. Ex.. toll1a-m~ a p:1l:wra. levtv:\Q de I'C~peito 
su ; 1or~ ticioso pelo \rcucido ! 

O Stt. C.mLos PgixoTo:- As ].Wop:·ias bis 
estão snjci t :s à censnr<l. c ú discu ~s=tu . 

O Sa. CoELHO Dl<: REZE:\DE:- Serr:i breve, 
Sr. presid ' nte, .~oiJra est.g ponto~ mas con fio 
que V. Ex. me manterá a pahvra . • . 

O Sn. . PnEsmE:\TE:- E cu confio que o no
b re de utado s :ü.Jerá. rru ardar todas a~ COU\' C-

nienci~~ s. 

O Sn.. CoEr.uo DE REZ E:XDE:- Sim, senhor; 
e, si porv0ntura me escapar algutna expressão 
m:tÍ"> n.marga, ou rnenos consenta nca com~ 
dignidade e es tylos parlamentares. p :')ÇO a 
V. Ex. que m e advit·ta, porque serei prompto 
em retiral-a . 
Ma~ dizi-t eu, Sr. presid ".lnt~, que, não ten

do sido eleito (~m i o escrutinio, o St·. Dr. Bas
son fe~ com que a maio~ia d .~ j unt'l aput~:,dora, 
qu e obr.1va sou suas inspira~:.ões, lhe e~pe
disse o diploma que em 2'1 e~cl."utinio deveria 
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caber ao seu rligno _compr~tidor.; o meu H~us- ] O Sr.. CoELHO ?E R~z_EXDE :- To_los sabem 
tradü yarc ntc e aaugo, ~r. 1< ern&tndo Pires i como correu o p!etto cl~ 1toral no p:1.1z. 
Ferrc1ra., an·ogan~o ·!';O a ;)unta a fa.cul-!ade de \ o. govetno abriu corn umu. da.,; mãos a cornu
annullu.r o colleg10 de l·'Jracut·uca, ·on lG este I cop1a das gr~ças e dos favores e cürn a outq. 
obtivl'r:1 82 votos, c aquelle menos de 30, creh , pel'mitta-'sc-mn a frant1neza, manejotl de:,;de :i. 
eu. . . .· . . I hayonet:1 da ti:>rça pnbl ic<t a ü• o c a c ele e tri• buco 

Com dous votos de m:uol."Ia, c diplom:t.~oblido i do capanga ell'ito:-al. O Cear:i, Pe:·nam!;uco 
por est'' meio, apre-'enton-sj o ~r. Dr. Bas.;ou \S. Paulo e outra.; provinci~>;, pr.c1erão attesta; 
ante a Cam:u·:.~. dos Srs. Deput Idos onde, .CO!llO I quanto ac.tbo de aifirmar â c~lmar•:t. 

suas mu is claras d~sposições,s:•gui nrto-;;;e o que i não ~~ hont••tn para r2cu~u· d_L: n t·~ de di ffic~l
tt.tdos sabt!m d•'pov; de 1 de Di_•z• •mbro de dades Je ral ••rde111, lançou mao d~ outro,; mews 

,_;;, insinufJu ao~ ami~'~"os cu contcsta.~sem todas 
St·. pl·e;;i . Jnnto~, a legislatura. pas:;;a la toc:wa a-> eleiç.ucs liquid~ts dos deput:tJos oprK•si<.:io

a seu :··rmino. quando subiu ao poclr-t• o gabi- nist,,s, afim de qnr~ não pu lessem ellt:;.,; ·lomnr 
note 6 Je .Junho. p:~rte li O' tt·abalhos p r·~pat·atorio,:, Yota no! o nas 

pr ·:;:t en e '=' , q ,., -._ · · · - t • , 

aptesontando ~i. Camara o seu progtamma de procnrando eoul tal m'lnAjo atm)Veit:tr-~c <le 
gov ·rno, a.t·,·orou em questão de ~~onfiança a urna disposição r0gimcntal. 
refot·ma d<~ el,·meuto senil, dt~clarando que a Com tal S\' .. :(ema de t.·wnoirt.~ tinha em vista 
rrspcito tinlt:, feito um pacto •:om a Co;·ôa. faze!' expelllr desta casa, por meio d .s depu-

Arm:Hlo por ta.l mo .lo com a confiança da Co- rações, tantos opposicio!listas quarllus pt·eciso.s 
roa, S. Ex. tr~zia Clíl nmn. das mãos a imposi· fossem para. consti.tnil-o com maioria., fJllC 

ção c na outm a dis~oluçno. apoi.a.::"e o governo e realizasse a rr·f·)rma de 
N:io COI'l'espond.-ndo ·~ c~tmara ao app~llo de ac<.:órdo C41ffi a tbticia \'Onta :c da nação. 

S. Ex .• ~·1uando t'sposou o pro.iecto dn _15 de_.Ju- :Sr. pr~>iidente, si a insinuac,:ão foi bem a.co-

' o ~ 
cotno de direito o estaY3, continuando a fnnc-
cion:•r até ao 1dtimo dia do nt.:tnrhtto pelo ac-

. rdo st·1 beleciclo ontt·o r·lh c o n-o ver no acer-
ca da dccret:lcão tlas h·is de meios. 

Tem-se censurado o gabinet I G d0 Junho, 
porque,esposando a qüestão do elrmento servil, 
dissoh·cu a Camara quando c::s:pit·a\'a o seu tmm· 
dato. · 

Não ser·ci e:• que o consul'e pot· este mo:
tivo. 

O g-abinete elevou a reforma â questão de 
confiança e a C:truat·n, nada obst:wte. repel
liu-a. 

Ao governo, forte peb confiança da Coroa, 
.: não t•:·st:1Na sr'n:1o o recut·so tla dissolução c a 

consult(l. ao paiz. formulad:"l. em termo..; perem
ptorios :-Sim ou não, porque era preciso que . 
este soubesse o motivo da annullação dos po
dere;; da Camara dis-solvirla; isto ó, que de\'ia 
le~'~-er a nova C;\mara no sentido de dizer si 

con-vinha ou ;1ao a reforma. 

DissolYt~u, po1s, a C:• mara mui correctamente; 
o qne, "f:lorérn. não foi correcto foi o procedi
mento desse gabinete ern relação :i execução 
da promessn. solemne, feita pelo respectivo pre
sid~> ntr! do conselho, recebida, é cel'to, ao !>Orn 
de estridente gargalhada, de que o pleito elei-
toral co!'reria. livremente. · 

S. Ex. tro.1 hiu complctDmente a sua pro· 
messa . . 

O Sn .. SoARES:- Não era seria a promessa. 

' Os amigos do SI' . prr~si lente do conselho, 
não su conte.;taram todas as eleições leg-itimas 
dos O:• l osícionistas do "'"O\'et·no, como lau 1ra.m 
mão de futilid;"l.doo: , mc~mo daquellas que o m:tu 
estuJante podia. chamar ponta em di:t de sabba· 
tina, c com cll::ts contestat·am eleições indispu
t:lvei:5 ! 

Foram ~~·~m: f:Jlsificar<1lll autlt r> ntil'!as (ol)üia· 
elos) violal'am e occultaram folhas de li\•ro~! 
empregar.tm a 1·asp(!cleira. e nãn foi som sor
preza qno na apuração geral, 20 diao: depoi;; das 
eleições, surgiram vencedores pol' meios des
eonhecidos. iucii\'idnos notoriament·~ derrota
dos nas urna;;;! (:\p ;i(!flo.~.) 

Não é necess:11·io lembrai' a V. E:s:., Sr. pre
sid ·nte, que ainfh d·~sta vez o nosso ho;iiCin 
commantl :w :t a vangua!'da dos port:tdore; de 
bulias falsas. manobrando com o c"lebre di
ploma que eli, ~ proprio r1ualificou d·~ provisorio, 
e ue foi obtido r,or meio de nrn proc"sso raro 
e nttnca visto, cu,p. ustort:l ontt to porque c 
brml conhecid:1 desta Ca.mara e do paiz. 

Mas, Sr. presi(lonte, tu lo i:;to é pouco, não 
foi nada, em relação a.o mais quo houve, por
quanto todas as fraud~s, todas as falsificações, 
todos o.~ estellionatos políticos. commdtidos 
nas provincias. vieram ser aqui cncampados: 
pela maioria da J:l. commissão deiuquerito. 

Aqui, SI'. presidente, eu e outros legitimas 
representantes da nação tivemos de cl'uzar as 
ante-sa\as da Camara por esp:1ço de 2, 3 e até 
quasi 4 meze.s, o que ia matando-nos de 
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F · d a· 1 t t ' · na 1 auo a JU-· lÇi:l. 
m_o seg'-:n o. ~an l••a o a aprcsen ar con.- 1 da cansa dos seus advers~wiô.~ · -

it.:sta~.;ao o fut o n!t11110 (1ue enrron IF~st:ot casa ! · 
O SR. PnEsr_oENTE:- Peço n. V. E:s: 

O n.recet< d3. minha eleiçlo tC\'e o- n. 123 ! · 

O Srt. GASI'AR Drtu::.nw:-;n :-Dê gt·aça~ a Deus e~tão findos os tres quartos de hvrn.. 
por ter-se retirado o ministerio G de ~unho; 0 SR. CoELHO DE REz~<:xoE: -Eu peço a V.Ex. 
senão• 'senão.·· que consult•l i casa, :-;i rn~ concede mais meia. 

O Srt. CoELHO Dl': REzE:-;Dc: :-D:-m g-r:1ças a hora par·a concluir as minhas obs')n·ações. 
Deus ; mas sobretudo r,..ndo a devida homena-
gem a esta. casa. que soube corriG"il' muitcs dos .. Con~ultada :;~, cas:<, é approva,io o requr:ri-

. · 1 · 1 · mento Je nrg.·ncia. alm,::os d~t lllawna d:1. ·a comrmssão (e tnq,:e-
rito. O SR. CoEwo DE REZENDE (co;lt:nuaiido) :-

Sr. pt·esi:lonte, os ~·ug-ila.tos que testemunhei Sr. pre:oi.](}n;o:.~:~;; c~udi~ões expostas, cons
1
ide-

tes da n::t~ão, afim de serem subs t! tui•l s pelos 
candidatos do :)o cseruti.nio, vencido.;: nas ur

d : ~ix.nraal-lllC o fel na boca e a amarl)-:tr·a 
no co:·a<::tO ; e foi tal a pre;:são por que pas;;(•i, 
ouc :tinda não estou conYencido do meu reco
nhecimento ! 

Quando encaro os Tararcs e os Soa:es. A•.:re
Jite V. Ex . • sinto Jlll1:L iiev;·v..:e que incon}mo
da-me: •'. (_'omo a sorte cr~g-a é capx·ichosP-, bem 
pôde i:.nccetler que ainda me colloque Jiante d·.) 
t::v:s jnii'.c>S, (pwtl De1'S overtat, motiyo J?Ode
roso 'file leroL1-mo :\ pedir cor.1 urgench :• ro-

• 1, -

trva à V~'t·ific:i.(,;ão de p(•derc;;. 
O Sn . .l(sf~ ~L\Il.L\NNo:- Ambos esses cidn-

Depnta·1os; nit·) são uns Tayares ~~ uns So:nes. 
Ess•• modo dl) V. E:s:. •·x;.>t·imil'-Se pat·cc·~ x·cve
b.:- certo desprezo; c, como nenhum delles est:i 
prr;.;:r·nte. to:uo a ;;1:a defesJ. 

O SR. Cor.LIIO DE REt.ENDi'::- A minh:t e:s:
rrcssüo I'CYeb que cu r•·c ·io jnií:es como •)S 

Ta,·;~r·~s e os Soar•' s. que foram os reb.torcs da 
ulinhn eteiçiio . O i>rimoiro tc\·e os x·r•spcct!vo;; 
p .1 pci" em seu poc'\Pr po1· e.-paço de tres 1nezl};;; 
e, como Pil:lt.os. lasando as mãos, ctniou-mc 
p:na He1·od··s, •1uc so; Jbc corresponder :i con· 
fia.n ç:t nclle post:1.. 

O Sn. . .los1:: ?-IAr,!ANNO:- O Sr. SoarGs sou1.>0 
cun:1prir o;; seus de\·crcs na commiss:Yo, p1·oce
d0ndo ,:oro impat·ci;:Llidadc. 

. . 
V. Ex. que, si o Sr. Soar·es cura a;, feridas 
dcs c01·pr:s humancs com a m~·sma peri'.'ia, 
isenc:ão de espit·ito r~ h a biliJa:lc com rruejulg-a 
os direito;; politicos dos seus advr::rsarios, tem 
de clar ;;: crias contns n: Deus. 

OSr •.. JosE~hnu:-;No : -Não ha a_(lui nin
guem mais dis tincto. 

O Srr. CoELHO n:r: REZENDE:-Amlws_ nod8t·ão 
ser. os m~tis dist.in•:tos xrw:ulJ:·os desta éasa. m:1.s 
como .iu i.z .:s dos seus pares não são os · ma1s 
imparciaes.~ 

nh>1m nssen to, eu 1nc 1co . q ne se.p con Yl<.& a a 
c.omwbsilo ,:c poli,~b a dar l'arecr~r no ;.:0ntidc~ 
do set· altet·ado o ac~u~l procesw de \'Ct·~ficação 

sent:.nco ~~m ; no·\a legislação eleiro::al. 

O SR. VAr.LADAnE.s :- N:"io se mettn. :1. o.lL·~
rar que póde set· peiot·. 

O Si~. CoELHO DE REzENDE :-Pcim· do q11e 
o que temos·~ 

Entendu que dcvcmt)s lcgisinr par:1. impedir 
a fl·ande, evitando a. sorte, fJ.Ue é cega. e capri
chosa. 

· ALLADAHE:::. :- c«pric 1 w~ um 
pre.,;identc pódc sm· mais pc-:-igoso. 

O Sr:.. CoELILO DE RE7.ENDE :- Pótle s ·~r ca.-
pl'lC lOSO '~ 'f:l<ll'Cla O prCSl, I ; m , S (':"L~ •

pricho só P' ,der~\ ser cxer·ciJo na m:i e<::colha, 
pot·quc ::t 110t11•~:\r,":1o <'::ll'CCC de ~U'hitrio, uesde 
que eUe tem de escolher 0ntre Oi! düos p:u·tidos 
em numero igual. como vou indic~r. · 

O art. 5" do nosw regimento diz o S•)gnintc. 
(Lê.) 

Esta colllmis-=:io é :1 unicn. que cntc::Jdo devN' 
contintwx· .. \ J'cspeito delb faço :·s se_:;nintes 
pondet•:tr;õ · ·~ : qu•· s·•j:.1 ele\·ado a 110\'C o niJ!ll'·t·o 
dus seus mendJr·os. nomeando o presidn11tl) de 
cada partido m!litante quatro memht·os, devendo 
o numet•o impar ser ti1·a.do dentre o·.; clissiden
t·:::S ou republicanos, havendo-os, ::tfitn de 
quo tola-; as manil't~staçõ :s politi_t;:1S !"ojam ahi 
répresentadas. (.·lp'J.;·te~· .) 

en wrcs, o antec0ssor c o actua pre;;wente 
da Camar:t p rocedeu nos termos expost('ls; c 
todos sabem r1nG n. commis~ão por cllo nomca{b 
de;;cmpcnholi-SC perfeitamente bem. 

0 Sn.. ARISTIDES SPINOLA:-Só nomeou um 
liberal. 

O'Sr:.. CoELHO D~ HEZENDE : - Nomeon dous 
conservadores e t1·es liberaes. scnrlo dot:s dis
sidentes e um govemista. · 

O Su. AnisTiuEs SPINOI.A·': -Essa com:u1!;são 
só leve um liber·nl. ~ 
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O Sn. COELHO DE REzENDE : - Ent.ão os li
be~aesdi.;~identesjánão são liberaes ·~ 

Creio qu~ o nobre dcputalo não ousará affir
mal-o, c talvez mesmo já pense de. modo di-
verso. (A1Jarces .) · 

' ~ 

tcccssor do actu~;.l prcsi.ientc da Camara, eu 
cnten~o que esta. commissão, cu})s merub!·os 
dcYerii ser etevados a nove. é a unica que d~ye 
permane ~c r. Enten:lo mais que e;:~es mem-
1.:J;·os devem ser de nomea~:ão do presidente, 
pela fórrna j ú indicada.; 

Senhot·e~. eu não sei si a actualidade desta 
medida ji passou, mas o que presumo é que 
até hoje não se sentou n:1qt:ellu cad•·ira repi'e
scntanle do J::tÍl c ue ha ·a rebaixado o ni,yel 
mor.-l dest:1. ca~~-

Um presidente criterioso vale mais do que a 
~ol'te. que é cegn, e tão cega, que às ve1.es é 

a. 
Ent~udo mais que n~o deve ser reputa:1o 

como di r~lomado. para tomar parto na verifi-
r . ·~ 

legitirnos deputados. o indtvidno que obteve da 
junta apnrador~'l. diploma provisot·io, pot·ém, 
sim a quelle que obtwc a. maioria absoluta dos 
votos dos eleitores que concorreram :l eleição 
respocti v:t. 

Nesta conformidade ou não teria passaJo 3 
me:r.es o 1G dias privado do meu direito, liquido 
e indisimtavel, o qual constava das antllenticas 
recolbiJa~ á secretaria de;:;t~vCamara. 

Pot· este meio ficam inutilizados os diplom:1s 
eri\·ados c as ra.u os e assa tos as JUntas apu

radoi."as . 
Sr. pt:csidentr! eu apenas l0.mbro meJi_das, .. 

indicação como for mais justo e acertado. 
Si a Canurra entender que deve continuar o 

processo do verificação a c~l.rg'ü das commissões 
de inquerito, então fixe prazos pa1·.1 os par-e
COl'es com os competentes mandados, de l.JU"ca 
c apprehens:lo a. pedido dos intero;.,sauos ou 
seus prJcuradorcs~ e até crê) mulws para o de
putado remi:"so no cumprimmto de seus da
Ycrc;;, para aquclles que retêm em seu poder 
por l13mpo indefinido pa?eis d~ mataria ur
g-ente. 

E' preciso que niogucm se colioquc superior 
ü lei o á vontade nacional; é preciso quP. nin· 
gucm falt·~ a lealdad·~ dev:da á Nação, ainda 
que scjn. pelos meios coercitivos. 

0=-; ueputa.Jos vêm aqui cumprir seus deve-
- l 

o dá verificação dus r:odcres dos seus iguae.3. 

~ ! 

hensão dos papeis nas mão.:; dos lleputados rela.: 
tot·es e multas dcsconta.das ::i 1)oca <lo cofre, e, 
quando tudo isto for infructifcr.l, a Camara que 
avoque os papeis,~. admittindo uma !:;Ó discussão 
entre ~~s part·:s cont0stante~, dec!ch pela ver
dade a\•et·igu:1da quem ó o 1 giti:uo reprc>_sen
tante da. naçüo ... 

0 sn·. G_\.~P-\R Dmi:.DrO"'D :-Isto é impos
sível, é disposição que não ;:;e cumpre. 

O Srt. CoELHO DE REZEND!!: :-•.• porque, 
Sr. pt·0sidentc, está evidcnciaflo que o actna! 
systerna de \erificação d 1 poderes, dctuJ·pado 

• ,. • • .,. I 

Sr. presidente, acho te:· pet·f~ifa conne:G"to 
com as obs;rYações e~p; st;.1;; u tn facto que en· 
tristeceu-me set·iamentc e que diY- respeito i 
eleição d~l. Uoiâo. V. E-s:. muilo bem sabe, po: 
ser' jurista., que a Rcsoluç:'io hnperi:ll d._e .7 de 
Janeiro de 188·~ dec!al·ou o logat· de JUlZ d~ 

a:z incom :.\tivel com todos ac uelles logar.:s 
que deh::un emolumentos. Entre este~ esta. o 
logar de jniz municipal supplonte. ~ , 

O ministerio 6 do Junho, p ·lrJ o:·gão do sett 
ministro da justi~~á, e~.a1·ou om av1so e:.. 
de :t\br~ ullÍmo, que a alludid::t incompatibi
lidade se applicaYa perfeitam~n.to ao j:ü~ mun_i
c'ipul supplente, e~ actu:1l m1m~tr? do uwpe~tO 
já b:tixou a') l!res1dente da B.thta um av1so 
no mesmo 8cnt\dO. 

Entt•..:tan.to. não sei como. V. Es., que ro~re
s·~nta ar1ui a imrne:liata confiança do g'O\"ei"JlO C 
da situ:1 ção libet•al. póde se p6r em. anta.g-o • 
nismo ~om o.;; mi:listr.;s de cions gau:nole~ d~~ 
mei3ma. situação~ q u•: é a d•~ V. E:c, e p:-ofdl"it· 
um voto pela annullação d ~t cleiçJo da Unià·J, _ 
..,, somente por 1 ue dúxou de fa~cr pntc da o~·- 
ganização da mesa, um _juh:. de pa;~ que tinba. 
sid.) elimina :lo, -pot· ter s1·.!o n·:;meado e ter exe~
cido o logar de juiz municipal supplente >> ! 

Não podemos, pois, collocar-nos em no~s:~.> 
cadeiras. depois de reconhecidos, tra.m!l.ndo de · 
modo qne outros :fiquem pt·ivados de t0:11:n· 
parte no; tra l>:l.lhos desta. casa pelo esp3ço longo 
de um, dous, trcs ::: e mais mezes_ Assim. ao 
menos a lei ensinará a cada. um de nós a com
prehensão de nossos deveres. 

ta.do a ·pt·on;o :s~ qu.e f.:Jz: de. gu : rJar.t?d~s .:as 
convenicnci~s. CJmprehende que não pu lC estar 
se refet•in:.lo a. mim, tanto rnais quanto não posso 
res;Jonder-lhe d~sta cadeira. 

O Sn. CoELHO DE REzE~DE:-Bem; m~s não 
posso dci::s:ar de referir-m~ a V. Ex., po:que 
entendo que V. Ex. t~a~!UZ ne'lt:l cade1r3: a 
maior confiança. t!a. Camara. .. - · 

O Sn.. GASPAR Dnu:m.Io~m:-Crêe-;;e uma. com
missão especial -para · cada província, comrosta 
de d~putados eleitos por outras. 

V. · I- -27 

O Sr:.. Pn:ESIDE~TE:;:....:Mas não poss.:> daq !:i 
re~pon4er-lh~. .: __ 
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O Sa. CoELHO J>E REzE:\DE:-••• ()desde qt:e 
V. Ex. est:i.c ·<3m desaccórdo com os ministros 
da situaç-ão, e -:se facto indica que V. E~. pro
cedeu. não de accó:·rlo com a lei, mas de ac
côrdo eo:n os i rJteresses p:utidarios. (-'tpoi'arlos .) • 

permitie, mãs, ao menos, permitta-mc observar 
que o minislro da justiça, que r:xpeJiu o aviso 
de 20 da I\hrço, votou com os seu~ collegr~s de 
gabinete, que tem :u:;sento nesta c:1~a, pel::. ::m
nullação d:t e lei <;fio da União, confot·me o Yoto 
da maioria Ja cornmissão. 

Pergunto: c1u::ndo esteve S. Ex. éom a ver
dade? 

Seria quaudo baixo•l o aviso citado, ou 
c uan.:o condemnando-o votou contra a cl~i ão 
da ünião ? 

Tcd.~ porventura, S. E:s:. duas bitolas para. 
esclaret:el' o dt·eito, um~ para q•Jando se lt·~tta 

primeir:t vigora conformo Ó interesse Ja oc
casião. Precisa de uniformidn.dc. 

Passo agora, Sr . presidente, a expô r o que 
E e diz pot· ahi além ; isto é, que V. Ex. 
conquistou as ospor·as d0 marechal cornman:.. 
dante destas forças •... 

O SR. ~\.RISTIDEs SI?lXOLA.:-Si V. Ex. tives;;e 
de c:s:pot· aqui o que se diz por ahi, não 
acabava hoje. 

. . . 
tinuar com pet·sonaliJ.ades á pessoa do presi
dente. Xrro é mesmo generoso. Eu appello 

ara o eayallv~irismo de V. Ex. 
o- Sn. CoELHO DE REZE::\DE: -Deixe-me 

r. Ex. n:trrat• o que se diz :iccrc:L da verifi
cação dos poderes da. mi.nhn. eleição e da. ele
vação d0 V. Ex. a essa cadeira, e depois com
prometto-m0 a produzir a sua def· ·sa. 

O Sa. G,\SPAR Dn.u::-.nro~o:- Não tolha a pa
la na rto orador; é a d~fesa de V. Ex., que 
elle vai produzir. • 

O SR. Pr~F:srDE~TE: -Seja como for, agradeço 
a dr:fesu. (Ri:>o.; 

O SR. CoELHO DE REZE:\DE :-:\Ias si V. Ex. 
não sabe o que \ 'OU dizer ... P osso até ser-
lhe... _ 

O Sn.. PnESIDE:\TE:-Não posso consentir 
aqui J?ersonalida~es a x:inguem ; cumpro as,;:im 

·-
s q cinja no do seu dis-

O Sn. CoELHO DE REZE::s'DE:-Ma.s V. Ex. 
não póde tolher-me o direito de apreciar o 
procedimento do deputado Doda, na qualidade 
de membro da 1 a. commissão de poderes. 
(Apartes.) 

Si V. Ex.. esta disposto a fazel~o pelo fucto 
de se achar nessa cadeira, póde deixai-a 
:\O Sr.· vice-presidente, G vir para as bancadas 
discutir-. 

O Sn.. Pnn:smE::s-n:: -Pe~.o ao nobr.} depu
tado (fle cinja·se ao assumpto. 

Repito que nii~> possoudmitLir gue ee dirijam 
personalidades n. n ingucm nesta ou em t;ua1-
q~e!· outra occa.sião. Nã0 é regra que ::~ ·pplico 

quer outro collega, h:!i d,~ edtar sempre que 
as p0rs'Jnalidades: appnrcçau.t 110 debate. 
(.-tpcwtc$ .) 

O Sr.. CoELHO DE REZE:'\Dl:: :-N:"ío dcsoj:> que 
a 11alavra me seja retim<ia, o P')l' isso V<)u Ct)n

cluir,pedindo a tod:1s os membro;.; de;;ta augusta. 
. ca~a lfUC lcmbr·cn?.->ü de ~ue, si hoje nôs es
tamos no ost:·acism:), >=i actunlmente envolvem
nos as densas tre\~as dn. face negra ch furtuna, 
aru[t!lbã os llapci~ po<1cm estar im·et·ti1lo~ ... 

O St~. Jos1~ 11.\.n.rA::s-Ko: - Hão de e.~tar no
cessa.rbmente. 

pero. 

O S!~. CoELHO DE REZEi:\ DE :- ••• e as :11·mas . . 

lida e remettida à 
a seguinte 

INDICAÇÃO 

Refo;·nw elo RcgiínfJnto 

Requeiro que a Commi-:são de Policia seja 
com·idada. a interpo!." parecer á\!erca da con
veniencin de set· alterado o )rocesso da. veri-
fi~ação dos poderes dos membros desta easa 
estabelecida no n.rt. ·1" e .seguintes do seu re
gimento, ou no senticlo por mim indicado ou 
na.q nt!lle que lhe par-ecer ma.is convcni•~nte. 

S<tla da.s sessões, 2 de Junho de 1885. -
Coelho de R~J::;c;ule. 

O Sr,.= .Josi ~L\Ru:xxo (pela o;·dem.) pede 
e obtem meia hora de urgencia pa.ra tra.tat· 
dos castigos c sevicias infligidos a menores 
dados ~ trabalho. por ~oldadns. 

O Sr ... _T osé 3J:ariann.o, agradecendo 
a urgencia que lhe foi concedida, promette 
set· breve. Volta :i tribuna para dar uma e::s:
plicação ao nobre deputado pelo 11° districlo 
do Rio de Janeiro e pedir informações ao 
"'overno sobre a sorte de infelizes menores 
livres de condição e remetiidos pura uma 
fazenda para trabalharem mediante soldada. 

A. exphc.-~oção que tem de dar ao nobre de
putado pelo Rio de Janeiro refet·e-se a mostrar 
a authenticidade que S. Ex. pediu sobre as se
vic:as que soffreram os escravos de Campos, 
cujas vhotogra phias o orador mostt·ou á Ca
mara. 

Pôàe declarar a S. E:s:. que a respeito dessas 
se\'icias procedeu-se a corpo de delicto e sobre 
ellas fez:-se inq11erito policial. Entretanto~ na
da se fez para. punição dos culpados. 
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E' s:.~liente o contraste da perscguiçãÕ que 
se faz contra homens Je coraçio que tomam a 
si ·a defesa dos des.·;raçados escravos, e a indif
ferença com que sr; encara as feridas abertas 
na earnr; hu~3;n.t.por vil e infamante cast~go. 

... ~ . . ,. 

N·> meio do tuJo isto o governo é armstado a 
r:~pt·esent~r. som sabe1·, o papel de ving:~dor àc 
des )eitos eleitora os • c nem tem mais a .ulado 
quem tem mais procurad•l opprimil' os aboli
cionistas 'le Campos, é jt:stament':l aquelle que. 
h::: P?uco., l'edi:1 os seus s::fft·..~g_ios, negados por 

' : 
procura agora cbsforçar-se dos que não lhe de-
ram apoio eleitoral. 

PNie ao honrado ministro que des<- nterre do~ 
a:rchi vos os corpos cl0 dclict·), e mand0 quo 
neste paiz se f:1ça tambem justiça em fn.vor dos 
CSCI't\.YOS. 

Passarà ã s:-Jgundn. p:1l't~. aquella a que se 
refet·e á~ sevicias, ás toi·turas a menores li
vres ; faz a m~is plena jus~iça. a~ magistr~1.do 

pOl' c::~sas onde recebessQm alim0nto e in
strncçi'io, tendo um sala.rio modico, e-ao mesmo 
tempo a a prendiza.gem do trab:1lho. 

nov::~. geração r c mgenuos a e ser uma 
~era•<fío imperfeita, com todos os vícios e de
feito;; da csct·a vi dão, no seio da qual é creada. 
Havc::1os de receber para o seio da commilnhão 
social essa leva enorme de ingennos ; os que 
escapat·arn á nova matricn.la. 

E' horroroso o facto pintado pelos jornaes, 
referiu lo-s() simplesmente á vistor1a e interro
gatorio: feito ::t esses desgraçauos meninos. A 
80 <h Jnlho de 1883 foi apresentado á policia. 
da curte o menol" Antonio Martins Torl."e-3. 
Esta criança intel!igante, e que recebera certa 
educ:1ção rogular, descreveu os horrot·es que 
elle e seus companheiros haviam soffrido. 

Publicar<i no seu discurso a descripção do 
facto, oue devia ;;er o grito dH alarma, que devia 
des erlar o governo para indagar, inquerir da 
sorte dessas m e 1z:es cnanças, Ug'l. as c e uma 
fazenda de Magé. 

Onde estão, pergunta.r:i ao nobt·c ministro 
da justiça, os juizes de orphãos, os encarrega
dos de velar pelo bem-~star dos menores ? Que 
informação recebeu o governo a . respeito desses 
facto~? · · 

com_ a escravidão dos pretos~· querem tambem 
a escravidão do.~ bt:ancos? 

A circumstancia d ~ ter o orador voltado hojf3 
:l tribuna sig~ifica a grande confiança que tem 
nas providencias que o honrado ministro da 

:- ~ . 

- ' 
as nossas autor·i lades têm p::>ra o aruitr·io, de 
envolta com os vagabundos foram muitos filhos 
fanülia. 

As crianças eraru man:lad;J.s para o mata
douro (não porqu"} quem n.s maa..:l<1ssc tivesse 
es<;a inLenção); ~~ntr.:;tanto, ha no;;ta cidade um 

• • 'l . - , 
ali{~s muilo b::m dirigido. Alli não estão os v r.
gahun lo;; dc:.::;valiclos ; o logm· d~> ste:.; é preen
chido muitas ''et.es por filhos de famili:1s ricas. 

O (tUe dá·S'} com o estabelecimento da in
fancia desvalida dà-s·J com muitos outros e.:;ta
bdecim!~fÜO) puhlicos c com muitos beneficios 
que o Estado é autorizado a dispen«ar, como 
l'!ej't com as pass~1gens nos paquetes das com
panhias subvenc~on~d~s. 

pa1·a os dcsgraç 1dos meninos livres, que estão 
soffrendo torturas igua.es as infligidas aos 
míseros escravo;;. 

ao por c ema1s graves os ac os ::qJon a os e 
não se pódc d~~scuidat> delles, porque, perante 
a autorid::de, foi feito o interrogatorio · e vis
toria. 

Confia que o nobre ministro da justiç;l, tanto 
para os desgraçados escravos de Campo~, como 
para as . infelizes ct:_janças que têm ·soffrido 
torturas semelhantes, faça com que a lei e a 
justiça não sejarn palavras vãs. 

O govet·no pódl'l tudo neste paiz ; aconselha 
aos magistrado~. anima-os ou entibia-os con
fo't'me quer,e, portanto,confia. que o nobre minis
tro fará cahit· todo o rigor da lei sobre os 
autores das sevicias feitas nos escravos de 
Campos, e sobre os aufores das torturas infli
gid:3.s nos infelizes meninos. 

• N PE A 1ninistro da 'us-
tiça):-Como vai passar-se á ordem do_ dia não 
pedirei agora a palavra pa1·a dar as explica
ções que me são pe.lidas pelo nobre deputado; 
mas em occasião opportuna o farei. 

O SR. JosÉ M.o\.RIA.NNO:- Eu requeiro ur.
gencia de 1/4 de hora para o ,,nobre ministro 
da justiça dar as explicações que deseja. Um 

Pois serà possível que elles se passem nas ministro _não póde .. p~dir· urgenci~, mas é ·pr~:-: : 
qua~t·o. paredes de u~a senzah.~ !"em que haja 1 ci~o _que a Ca!Dara .seja tranquillisada a .res
nmJUlZ, uma autondade pohc1a1-··que delles j · Pelto~ ,das · proVIdenclas , que =o ··governo toill.ou: ,~ 
tome conhecimento? Ou será que; não contentes ou pretende tomar, e creio que a: ·nossa.:ge~t~F~~ 

~ .~· ·:~·:\~é~~~:~~c·~~~ 
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leza nos aconselha. s. dar' a S. Ex. desde j:l 
occasião de se explicar. 

Como fui eu que le\·antei a questão, entendo 
que devo requerer esta urgencia. 

atten<;ão ela Camara dando as c~plic.lÇÕes que o 
n.olm:l depniado pelo Zo districto de Pernam
buco 0xigiu em seu discurso de hontem c hoje 
reiterou. nddibnclo novos factos. 

Esta.ndo na_ ortlcm do dia o projecto sobre o 
elem.:nto ser\~il, que::;tão importante e por d-c
r~ui-. urg•' nt~~, nüo posso tomat• muito te:upo :i. 
casa. porque não podemos t~t· outt·o intet·e . .;se 
senão vel-a sohid:\ da. maneira mais conve-
14iente (o )Oi, !d '~'· )Or ne ella lraz sus ensos 
os animos neste paiz. 

O Sr... Jo.:;~ i'.LI.!UAxxo:-E dá causa a estes 
facto~. 

(!Ia outi·os (tpa;·tes .) 

O S.a. AFFoxso PExxA (minis~;·o. dajuslizaJ; 
'••:"\ f.'l, • 

~o go..-c-rno sobru a;.: cansas que determinaram 
~- prisão do Sr. Cal'los de Lacet·da.. n.ttdbtlindo 
est() fac to a. p .:)~$Cgniç:1o por mrni \ "O cln . .;; opi
niões que e"sc cidadão sustenta na impt·cnsa 
d' Ct~mpos, isto é, por S'JJ.' abolicioni;;:t~ . 

O S:~ .. JosÊ ~E.r:.r.-1.xxo :- ?\Ias não eslit pro
null~iado. 

O Sn. AF::oxs.) PE~XA (rnin istí'O d ·! jusliço): 
-Foi responJido o telegramma pdo prr siclenle 

a pro\~Incu• nos segum es ermos. i:.) 

« T cle!Ji'(' in iii(!-.-Aojuiz mur.icir;tldo tcr
uo c1e Cam ;:>O ~.- 31 de :.\bio de 18:35 .-Como 

-• ·a& c a ,o .. :1 o p;-es · muni{ :~ c.s que 
ct:mpr e s:jam r-:speitadas. Tcnha-•:o na casa da 
camara porque pessoal para g-u:wdal-o não 
f.tlta d•J'-'dO fi ue ahi esl~l. uma for~a de linha, 
perto de -!5 pt·aç~s com tres offic i ae~ . 

« Me informe pot· tcl cgr·amma qual ::1. na-
tu reza d-j ci'imc commettido. » · 

« Rop:! rtição Ger[ll dos Telegraphf s. Estação 
de NicthcroJ· , 1 d.e Junho de 1885.- Tcle
~r-amma n . 5 .-Hor.J. ele apresentaç~1o 10-:30-
Nurnet·o 1!•) p:t~ avt·as 37, p:tgas 41.-Rec~bido 
cl<? pt·aç~'l. . -A ·s 12 horas-Assignatu:ra do telc
g-:·aphi:H·l . Pro~edente de Campos. Enloroço 
E~m. St· . pres :d~n te da provincia.-Ordcns de 
V. Ex . cumor ilas. Preso C!)rlos d·} Lacerda 
.i::i. na casa dos offidaes de linh:1, contluzido 
p 3lo PNl' rio . d ~L·gado <:apitão Ozor io. Com-
~ ; ! l! I l < .-~ • C -

.r:J.eltente. - Const a.ntino Gonçalves . Jniz muni
ci nn l em exercid o. )) 

·o presid·?!ite do Rio d e Jane:ro deu-me co
nhecimerlto da s inform~ções que h:tvi:• rece
bi do, o lerei ú Camna os teleg:·a mmas que 
foram t rocados e que s ervirão de esclareci
m ento. 

O pri:n r: i ro teleg;·amma reêebido i; do teor 
. seguime (l/}.): 

« Repartiçfio Ger al dos Telegraphos~ Estação 
de Nic}ll'~roy, :31 de 1\íaio de 1885. -Tele-

gramma. :348.-HOJ'a de aprc!entação 10~45m.
Numero de pn.Javras 5-1, pagas 57.-Reccbiuo de 
C~ntl"a.l, â 1 horri. e 15 minutos.- Assignatul"a 
do telegraphistn. Pr. B. Procedeate de Campos~ 
d~t:l. 31, _endereço-:- Exm. pre5ident? da proviJ!-.-

' o ... • 
Carlos L1.eerda, offi.cial da Rosa., no quartel 
não ha commodos ; a casa da Camara. não offe
rece segurança or falla. de essoal ara ,.,.uat•-

a -o; pos;;;o te -o na. sa.la livre da c:tl? Vai 
responder por processo crime inafiançavel.
Notne e moradadoremettcnttJ. Juiz municipal, 
Constantino GonçalYes. >> 

A respo~ta a e~te telegramma do presidentt; 
cb província do Rio de .Janeiro, foi a seguinte 
(l6): 

<.< Repartição Geral do'3 Telegraphos . -
Est:lC;ão de Nictheroy, 1 de Junho de 1883. 

tação, {horas e io minutos. - H.ecebido de 
praç:-t..-A·s 10 horas e 20 minutcs . - Proce
dente do Cam lOs.- Endere~o: Nictherov-
Exin. S:-. presidente da provincia. -Hecei.Ji te
~ieg-ramma d0 V . Ex. hontem Jepois de 11 da 
noite.ji deitado e encommodado.-A·s 6 da ma.-

~ . . . . . . 
.. ' _ · · .. o .; o .. • 
cump!'imento ·aelle.-R3conhcço com V. Ex. 
taes immunidadcs, tanto que ainda pr·eso em 
su~~ c:\sa, mas já a cargo do capitão Cesar e 
subdeleg-ado~ tol0graphú a V. Ex. e demorando 
resposb, fiz deleg-ado consult:u· Dr. chefe de 
policia e:xpondo o estado da for~a fiz scientc ao 
preso, pois ;não está a força a meu cargo.
An tes da prisito conferenciei com o capitão 
Cesar que disse ser imriossivel d·: stacar for~a~ 

__ .. • • • 1.0: 

casos, como juiz em Cnbo Frio tive na saio: li
vre o tenente-coronel Paes de And~arle e Fehppe 
Ribeir,•, cavnlleiro da Rosa c juiz de direito 
cs1~m arga or ontenegro appt•ovou meu n.cto .. 

-0 crime ó identico ao do commettido n:1. fa
zenda Orbilio pelo qual estão pl"esos e pronnn
cisJ os Ailolpho Porto e Mag alhães.- Foi com
m•:: ttido na fazenda do tenente-coronel Fr~1.ncisco 
.Antonio Pereira Lima, arrombamento da ca~a c 
roubo de escravo~, o depois a.coita.dos sendo 
agora appl"ehendido, a r ts. 209, 257 codigo 
criminal c decreto de 15 f1o Outubro ele 1837, 
avi so de 8 de Julho de 186:3.- Pelo \•apor re
mctterei cópia do relatorio, req_ll isiçã0 e outros 
depoimentos p:u a h abilit:tr n. V. E x . a julgn.r 
da moralidade de ru0u acto approvndo pela po
pulação desta cichtde. - O juiz municipal, 
Constantino .José Gonçalves. » 

O Sn. ZA)fA. : - E' c ustoso de acreditar -se 
c A m h men.1 d rdem rati asses me-
lhante delicto . 

(fie! ou tros apartes .) 
O Sn. A FFONSO PExxA (minist·;·o rla }tt$liçc~): 

-Eis: as informa~ões qne o g-overno tem a re·s
pei to dos fact_o,s que se deram em Campos. 

Hontem eu,.fiz menção de outros fa ctos occol'
ritlos naquella cidade e q ue provocaram a acção 
da j ustiça . Dos telegrammas que acabo de ler 
vê-se que o Sr. Carlos de La~erdo.. e outros 
estão sendo processados por Ci'llUC - 1gu~l ; e 
como a respeito dos factos antecedentes e:lnstem 
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na secretaria da justiça. relatorios do delegado saltantes para esta cidade em companhia de 
da cidade de Campos, peço licenç\l. pa1·a ler, mais outro escravo, uma e;;craya :e uma. cl'ia. 
informando por csto modo a Camara do estado E' de notar a incrivcl audacia; o despr·e;;;o ã 
dos animos naquetla circumscripção do Impe- loi e :1 sociedade, a al.ft·onta ao sentimento pu
rio. , · b~ico por~a.t·te desses b:mdidos,_ 9.uc sem atten-

EPUT.ADO : - ._.ue e multo 1m por-

O Sn. AI<Fo~so PEXNA (mi:nist;·o dct justiça): 
mun1ctp10 :1 ampos e um ogar e gran c 

rique;r.a. pela prosperidade de su~' lavoura, peb. 
importancia ele seus estabelccim~ntos agricobs, 
e não póde deix::;l.J: de occupn.r a attençito da 
Camat·a. desde quo :llli se dão factos que poem 

~em perigo a tranquillidade o a segurança ele 
todos os direitos. (Apoiados.) 

O SR. JosÉ MARIANxo:-Essas per.:;eguições 
só servem para es:altar os animas e proyoc:ar 
represalias. (Ha ouwos aJ)~trtcs.) 

O Sn.. AFFoxso PEX:\A (mini:l'tl·o da Justiça): 
-Como a Camn.r:t acabou de oavir,o Lclegramma 
diz que o cidadão a quero me referi 1·esp:-ÚJ.deu 
:1. processo por ac o 1 en 1co ao que se eu na 
fazenda d0 Orbilio. Von let· o relator i o do dele
gado de Campos a re:speito dc-stc facto : 

. . . 
<< p1a.-1 1 ç t·oxtmo 

tendo o deleg~tdo de policia então em ox
crcicio, Dr. l\!ano&l Francisco de OliYeira, 
tido notlcln., pola<> 1 i horas cl::t no i ti), 
qt:.e in.:tividnos intituhdos a'iui abolicio

nist:"t::; tinham fret:cdo um tt·crn dn. Estrada 
de Fcr1·o de S. Seba"tião e nelle hwi:1m pa1"
tido desta cidade, com o fim de assaltarem a 1-
gum::t fazend:t, tratou de: observar o que havia 
a talre=-pei to, e clirigin-se com algu~as pcsso-

L ' 

~raça .Municipal, delibcran<lo rcquisitat• fm·ça 
para prender n.quclles individ11os, no caso de 
have1·em commettido alo-Llm crime, o ue não 
rcalisou •·.or ter dahi a poucos min11tos vol
tado o trc'm. Então aquella autoridade com DS 

pesso:.s que estavam em sua companhi<1, espe
ron a cbegüd:l. do referido trem, que passou na 
praça Municipal, es;1uina da rna da Impera
triz, obsuvando as pessoas q no sD.hi::tm dos 
carros, e q 110 pela rua ela Imperatriz caminha
vam em dire~ão a rua Direit'l. Foram reco
nhecidos pela autoridade c essas pesso1s em 
comp,,, nhia da mesma, em um grupo de mais 
d~ 50 individuas, Adalpho P0!'eira Porto, 
Adolpho de Magalhães c pretos Fdiciano e 
Y~1lorian0 Pinheiro o que se bal'monis:t com 
o depoimento do conductor do trem, -Andrélino 
Antonio U(;l Lima, que em contacto com o.;:; mes
mos durante a viagem; fez declara~~ões que 
cscl:n·0cem couvenientemente a verdade. Al-
guns esses m LYlC uos vm am carregan o 
um -.... tronco c no meio delie.s uma mulher 

... · N a· que parecia escrava com uma erra. 1 o la 
s0guinte o Dr. Manoel Francisco de Oliveira, 

. informado do que tinba sido atac:1.da a fa
zenda do Tenente Orbilio da Costa Barstos para 
ahi si dirigio, mandou fazer o exame e corpo 
de delicto a fls., passando depois a intcrro· 
gar varias escravos do Tenente Orbilio, que 
narraram concordemenite o ataque a fazenda, as 
ameaçaS' a alguns para diserero onde se acha
,.a preso Laurentino, que foi trasidopelos as-

da rua. da Imperatriz c ahi foram ob~;ervados, 
por t0stemunhas de cm·a~tr:r in<;uspeito. que se 
achavam em companhia Jo Dr. ~!anoell"ran-
c1sco e H\'eu·:t, c ··mo .1a re -;:nmos .. a não es
condem os fal.,os 3.boliL~ionistas as sn:1s infames 
empresas, alardcn.ntlo desprcso por tutlo quando 
ha respeito.vcl na;; socicdtdes civili,:;adas, a bu
sando do espirito por demais pz:cifico Jesta po
pulação e da insufficienci:J. da força. publica. 
julgando-se de~ligac1o de todo o rcspei~o e 
obdiencia á lei e·. ao direito, conrencidos ele 
que não ha resistcncia possível a seus ataques 
ás pessoas e á propriedade. P~l~s infOI'maçõ~s 

' mento (las p0ssoas que assistiram ao desem-
bal'que dos n.ssaltantcs, na Praça Municipal, 

elos em reo-ados da e"trad::t d':l fet·ro de Cam os 
:-.S. Sebastião, notando-se. entro este~, ores
peit-lv01 cidadão c gerente Francisco das Chagas 
Silva J nnior. e o conductot· A nd t·elino Antonio 
de Limn. q uc mer.cccm a mais ele\·a.:h conside
ração, está provado que fretado um tt·em cspo
ci:tl por Adolpho do :i\Iagalhães, partiram 
grande numero ele indivíduos Mmados para a 
fregl1czia de S . Gonçalo. c que, ahi invadiudo 
a fazenda do tenente Orbilio da Costa Bao::tos. 
puzeram em ·sobresalto a família, ameaçaram 
com armas de fog-o alguns e~cr:wos par::~. di
zerem on(le !';C achava LaLuent.ino , escravo 
d~quellc fazendeiro, arromhn.ndo depois um 
quarto onde a~htw~-se o dito L:ml"cntino, e o 
conduzindo com mais um. outro escravo. uma 
<?scrava e uma crb. assim como um tronco 
p~ra esta cidade, éorn infracção do art. 2G7 
c o co tgo cnmma . • n re os Ct'lmlllosos 
e E tão j :i conhecidos Adolpho de Magalhães, 
Adolpho Pereira Porto, Valeriano Pinheiro 
e Feliciano de tal, ex-quitandeiro da praç<". 
do Mercado, cuja prisão preventiva conYem 
dccretat·-se, á vis ta do dispostõ no art. 13, 
§ 2°, da lei n. 20:33 de 20 de Setembro de 1871 
e art. 27 do regulamento de 22 de Novembro do 
mesmo anno. Além das testemunlus do pre
sente inquerito, indico Manoel Ribeit·o da 
Silva,. Domingos da Silva Barreto, José Barreto, 
José Bernardino Gomes e Justiniano Monteiro. 
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residentes n:t~freguezia de S. Gonçalo. O a~to O Sa. JosÉ l\Lmu.Nxo :-Não continue. · 
criminoso co:Ft:mtc ne~tes autos, e revest1do "Qeclaro que o ó sem o saber.' 
de apparatoo: os mais esc.-mJalos~s, é a ~epeti<;ão O S::t. AFFONso PEN:OU.(minist1·o ela ju:;;tiça): 

_ mais arnnliada. d! um outro, acontecido ~m a. - •.• assim como o nobre depubdo pediu hon
f~zen•1a ~·o St·. tenente-:•oronel Firmino Auto- tcni que ogoveruo fizes;;o decla.ra~.ões que tra.n-

·~ • ' · ' ' qui IZa.::sem, ac . • a V , 
começat•am esses vandulos a tentar a immbordi- classes da , 0 cicdade, o paiz inteiro. 
na~o de e,cravos em fazendas, com? ultima- S1.·. presidente, é um. ~-:-·!eit~ do.nosso carac.tCl' 
mente acont·'ceu em a cio Tahv )1'0 )J:'!Cdado do ., . 
herdeiros d:l BM·ão de S. Firleli.s, p::tra onde foi nossas falta;.:, ti1·an:lo-se illa\~Ões muito'-latas de 
nrgentc ~ in.ter"e.nção da aut~ridndr) . cum .a faclo3, que constituem ver,ladciras ex:ccpções. 

- forç_;< puuhca, por lS'-0. como melo ~eaccJOnarw Estes acontec';mcntos d~ sevicia~. n. q1:c se re
ba"eido em di.:.:pos!ções legal's, n pr1são p;-evcn- I f.:riu 0 nobt';! ucpulado, apparecem em todas as 
tiva de taes anarchi.:.:t:ts será já a rue:lida de socichd.es c em todos os tempos ••• · .: 
molho!' alc:1ncc par:< g:H':lntir a tranquillidadc 

Publica e :~ proprÍ''dad·~, ~mu~açadas diante d<.J 
. d I 'I tantos f'XI'mplos .:c attenta os, t.e que tem ~t .o 

th0.::1l r o . •.·ste mtmi,~ipio. C<1 rupos, Q de Abril 
de 1!-~S;) .-Lr . . tlV!U'O rl·~ Laceí'rra.-:0 e:;cri-

- -
Como :\ Cam:1.ra aca1)a de ver ... 
O s~, . .JosE. }.LauN:-.o:- ~ote-~e que ahi não 

: ,. • • 1 . r • -' ·f • .. • s 
. de L·:cerrh; mais tard~ foi 'lue se rn·ocur·ou 

ferir :1. c:t !>cç:-t do abolicionismo em Campos. 
O SLt. AFFON"'O PENNA (minisn·o da jtt.;

tiça): - •.. e~tes f: :ctos estão suj•' itos á ~pre:
ci.a\·tio d:t ·.ntorid :de cumpetentc, que é a auto
ridade .1 ulicia.ri:a. Desde que :se fôrma processo 
e os otlim~lidos \'êm pedir :i autoridade judi
ciaria que tome conhec:im')nto de factos que 
julg·am,oH'Gnsiv'?s de. seu. direito, ct:eio (ltte nós 

:- . •. n 
qualqtPr juizo a esse respeito, sem esperar que 
a auLorid:.H.le :competente profira a sen~ença 
definitiva. 

A rt1spe1 o c,os . ac os a azen a ~ 1· Jt 10, 
jã os nobres deput .~ :os vir::tm que os indiciados 
foram pronuuci:l.dos; têm, portanto, de ser 
sui.Hn.~tLi los a julg;.;.mento perante o jury que 
é o tribun:tl competente. 

O Si~. Jos:E L\-LI.RL\.XNO:- Eu me compro
metto n. dofendel-os no ·jury, como aqui no 
parlamento. ' 

O Sn. . :\.FFONSO PENNA (mini.~tro dajt,stiça): 
- Quanto a<, co:umendador Carlos de Lacet·da, 
viu a C Lm:1. ra que o mandado foi expedido pr:lo 
jui:r. municipal, :p1e está formnndo o processo . 
O go\"erno nêi.O tem acção para embaraçar o an
damento <b um processo que está iniciado e 
8ujc ito ~t autoridade competente. 

o. SR. ~\n~uso PDIENTEL .:- Mas? goyerno 

linguagem. 
O Sn.. DuARTE DE AzEVEDO:- A linguagem 

é muito regular. (Contestações.) 
O Sr... AFFí)iso PENNA (1ninistro da justiça): 

-O nobre <1e putado disse hoje aqui, que o go
\"erno é vingador de despeitos eleltorae;;, de 
quem não pôde obter o apoio dos abolicionistas 
de Campo~. 

Esta declaração esta em desaccôrdo c~m
pleto com o juizo · que emittiu á respeito do 
humilde or.tdor ... 

cnractet· J1a·~ional: não ó :-t r·cr,·crsidad•) o que 
nos caracterisa (:lwi!os ((poiõ/Tvs) ; ao contrae 
rio! o caracter nacional é or~ndo, é carido;;Ol' 
o lUlll:tmtarlu . _:1 tttlos C!pozw os • 

os:~. JosE 1L-\.RlANNO:- E' nm:o.. grande) hu
manidade retalhar a carne t~os c:~cr·a ;-os e 
depois sulgak1. ! ,Ouwos apartes. Y 

O SR. AFFO~so Pr~NNA (m.inistJ'O rla.fusliça): 
-0 nobre d·~pnta.do tem razão '[II!i nrlo estigma
tis:. esses facto;:, que são verda :oiros attentarlos, 
para os quaes não ha puniç:to sutficicnte (m~ti!os 
o,p !iados) ; roas. desd} <!UC taes factos são, 

- I '\ ·~ : 

dacleira e:xcepção (muitos (lpoiarlos), para r;.ue 
q ucrer-s') ex pôr ao odio publico uma cbsse in
teira de b!'aziloiros1 classo uc merece o res-
peito de tola a noss:\ socletlil.l•C . ~ uttvs 
t.tpo:ados .) 

O SR·. C.A.RLOS PEIXOTO : -E que i.em ido alóm 
dos abolicionistJs . 

(Cn~zam-.~e ouo·os ap(o-te$, que inten·on~-
1JeíiL o o?·ado~·.) 

O Sa. PRESIDENTE :-.Attenção. 
0 Srt. AFFONSO PENNA (ministro da }ustiç':l): 

-0 nobre de pulado pelo 2° di:; t1·icto de Pernam
buco não tem razão : não ha preferenc!a nos 
poderes pub1icos para ningucro, nem seme
lhante f.~cto podia dar-se sem que não consti
tUissern verdadeira anomalia. O que não com
prchendo, Sr. pres~de~te,~ qual o i~tere;;-- c q~c 
póde h::t\"Cl' ;!m ?xpor a anunad:ersu.o e ao od10 

(Cntzmn-se nume1·osos e vehellwntes a11ar
tes, qt'e in ten·o mpe1n por ai !JV.m, tempo o 
o1·arlor, reclaliwHdo o S1·. ptesidente po;· di"'er
sas vezes e com. (o1·ça o ?·esta!Jelecim,cnto ela 
orclem .) --

Senhores, felizmente em nossa sociedade 
todas>;:as classes são solidarias ; não ha es
sas distincções, não hà. essas divisões, que 
se afiguram a· muitos; , A classe commer
cial, · a classe industrial e a classe da ·· 
lavoura C)nstituem .em nosso p:J.iz um todo 
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harmonico (apoiados) e onde não h<t incompa
tibilidade de interesses em antinomia (n~ttilos 
a11oiados): todas ellao; auxiliam-se mutu~•mcnte, 
estim:J.m-'>c, como é de justiç:t, como é de razão, 
em uma sociedade bem constituida. 

mente. 

O SR..AFFO~so PE~~A (ministro da jttstiça):
Pass:.>, Sr. prcsid0nte, a outro p:mto trilzido 
ao debate pelo n •brc cbputado, referente a me· 
norcs dados :i sollada, c que foram maltrata
dos pelo.~ individuas quo o:;; tinham em suas 
fazendas. 

Como <1. camna viu, e o nobre dcpttbdo deu 
·aqui t':stcmunho, a policia p:·cccdc a inuaga-
çoes c inquinçoe; para sa or (1ua sao os cu
pados de semelhantes f<1.Cto -.;. (Ap~tr~e;). 

O nobre deputado foi o primcit·o a reconhe-. . -
O Sn., Jos:E trhn.u~~o:- Econliuuo ::~. reco

nhecer. 

~ ~... 1. ; I J I 

çct) ... que levaram os juizes de orphitos a dar 
de soldada alguns menores c1ue se achwam 
sem o.~cupação e vadiando na e:1pital. 

Os factos de (1 ue os joroa~s deram noticia e 
de que a policia toma conhec:mento são muito 
graves (apoiados), o merecem severa penali
dade. 

Trato de rcquisitn.r dos juizec; de orphãos in
formações a respeito dos menor~s. os seus no-
mes ... 

O S:1.. Josi ~L\.n.u~~o da u.m :1parte. 

O Srt. :\.FFO~so PE~~A minist.w ela Lts-
liçc~ :-Espr~ro que o nobre deputado consinta 
que eu conclua o meu p:msamento. ·· 

A })::Jlicin. não póde advinhn.r onde se acham 
esses·indivicluos, por isso 1_)cço as informações 
aos juizes, por cujos cartorios correram esses 
contt·actos, que d0ve~n ter os as:;entamcntos 
dos nomes dos menores e das pessõn.s a quem 
foram confiados afim de f:1zer rec.1 h ir a puni
ção sobt·e qu:m fôr o culpado. (AJDiados e di
vel·svs (I partes). 

Comprehende o nobre deputado que o pro
cedimento de que est0u d:mdo conhecimrmto 
á Camara ó o que a :;onselbam a prudencia e 
os princípios da nos:;a legislação. Sem saber 
onde se acham, quaes foram elles ... 

O SR. JosÉ MARL\.N~O di um a arte. 

0 SR. AFFOSSO PE;:o;NA (m.inistro da jtt s
tiça) :-Em relação a esses sabe o nobrJ de
putado que já a policia tem conhecimento do 
facto, e sabe quaes são as fazendas onde se de
ram, mas outros podem existir nas mesmas 
circumstancias (apm·tes), e para obvi:tr este 
abuso é que o gov~rno tra.h de obter ;as !o-
form ações necessar1as. (.:1pm·tes). · 

Portanto, Sr. Presidente, sento-m~ acredi
tando ter dado .,as explicações ped~das pelo no~ 

- br~ d~putad~. · · · 

= 

Quanto ás declarações. que S. Ex. pediu 
para tranquillis:1r o paiz, eu não poderei fazer 
m!lis que repetir o que já di'5se :-0 go · 
verno tem o maximo empenho em faze:- cum
prir n lei, em manter n ~e.;urança c o di.r:úto 

Continüa a ia discussão d<j projecto n. 1 "\.-
1885 (elemento servil). 

O Sr. Andrade Fjgueh·a. co
meça dizendo que truta-se da utdidad') do pro-: 
jecto sobre a em:wcipac;ão do~ e'cravo;;. 

A utilidade geral de tal tn(:dida estú n·ttural
mcnte dependente do mcrecim.en t•) das provi· 

·dencias qtl·::l elb. propõe para o fim que tem em 
vis a, :.1. sua oppor uni :wc _o e~equi i i a e c: 
finalmente de uma JWcessi,hdo pu l:lic:t :1. q11e 
dcYc: sa.tisf'.1zer, visto quo, pela constituiç<1o do 

1:'11 • • . ... , .... • ; 

publica. 
Brazibiro, tClm o ora(lor por de\·er conciliar 

nestr:J dl3bate os -sontin'.entos humanitarins com 
os supremos mt~rcsses · a <:tn palrH, lntercs
s~s do ordem, de credito public•) e do ot·g·ani- 
:t.ação do trabalho; conservador, não póde dei
xar correr á revelia os intere~ses vitaes o pet•
manentes ela socied::de fluminense, ni'io póde 
e.:;quece:- a bazc da organização do tr.tbJlho un. 
proviJlcin. que represenl:l; Lt·azileiro, conset·va· 
dor C fiuminenS·3,Sen.to não poder acolhe:- O [•rO
j ·~c to qué se ,liscute, porque nell'3 ve, :,lém de 
uma sup~rflui.dade,em vista da marcha qu•~ o es~ . . . - ,.... -· 

' ,< 
1mmedia.ta·de profundas perturbaçõ~s llCI traba-
lho nacional e uma sobrecarga. para os encar;;os 

a · na s em roveito do uma eS')ecub ão e 
não dos proprietal'ios. 

O debate naturalmento deve ser calmo, e vor 
isso pedirá à Camara q'te lhe dispense mais 
nmu. vez aquella benevolencia a que o tem ha
bituado, benevolencia ue que tanto mais ca
t•cce quanto Yai sustentar opiniões llUP. talvez 
pareçam o-rthodoxa.s aos seus adver;,arios, avi
dos de novidad ·~s e t·.tlvez retrogradas aos olhos 
desta pr\:paganda,quc cnt':lnde t l)r monopt•lisado 

'não só todos os S';)ntimento;; hum::mos com.o todos 
os scn timentos de pro.;;·re3so deste paiz. 

Para não incandcsc~r o dcbat~, dei:xarâ a.s 
considerações poli ticas para a ultima parto:! do 
seu discurso, e vai considerar o systema de me
didas esto.belecido no proj ccto para o fim de 
apressnr a emancipação dos escl'.tvos, indem· . . . .. 

balho servil pelo trabalho livre. Parece ter sido 
este o esforço do projecto. Infelizmente as me
didas propostas estão bem longe de habilitar a 
C:tmara para que ·semelhante soluç.ão se dê. 
Assim, o Sr. presidente do conselho diss~ hon
tem quo o proje?to considerava ~omo ponto~c~
pital o recon~oc1_mento da. l?ropr1~dade s~rVll_ e 
a sua emancrpaçao por me10 de mJemmzaçao, 
accrescentanl? que c~sa i~de;nnização. ti_nha 
sido levada ate aos ulllmos ~u:ultes posstVClS e 
que a email.cipação se daria pelo projecto, não 
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instanü\.nca ou. simultanea. po:.-ém o m,ra.is gra
duall:nente que se podia de;;ej;ü·. 

. Ora, são c-s:acbmen t~:- as ba1.cs c_apit:1 ~s do 
projecLo que n:J:o confh·m·~m-essas ap1·eciaçõcs 
do seu autor. 

Si o ot·ador attende para o p1·incipio da in.:. 
emmz :ça.o, o que c quo ve. ·e a tn emmza· 

ção, mas ins:1fficieute, desi;:;-n:\d:t prevümentc 
co:ll a. dedu·-~ção annual de 6 °/õ ; vê uma in-·. ' ~ . - . . . 

~ ... ' 
nãü a indemnização peeunin.ria que liberte o· 
escravo, pat·a que s.~us ~er,•iços sejam consi
derados liYro;; p~lo seu senhor; vê a. ind':!mni
sa~ão por titulo_s ... 

O Sn. S,\R\IYA (tJJ"esidente do con.~cll~o):
E:S.sa é voluntaria., e isso re.sponuc a. tttdo. 

O Sn.. AxDrtADE FIGüEiíU respondel.·á a 
S. E:c que 6 mnis p2rigo:;a do r1ue obrigato
ria. Vê tin::t.lm~nle a. indemnizaçã? l!Or to~ils 

., " . 
periodo que S. Ex. calcub de 

o Sn.. S.\Ito\IYA on·eside,ll~ do conselho):~ 

O S!.t. A~DRADE F:GUE:IItA conLinúa. dizend.o 
oue, si esta é a iclét capita.l do proje;.:to, ell:1. ó 
:{ negaç·ão da indcmniza~~ão. 

Ain(b o nobre pt·esidoate do conselho res
pondendo ao nobre deputado por ?llin!lS, disse 
que o ~ystem::~. de emancipação ideado pelo pro
je:to n~io Cl"::t instanta.neo c simultaneú, ma.s 
g-r21.:lua.l; porém o o;·:l.dot· a.ffirma a S. Ex. qu<J a 
idóa. capital do prvjer;to que se di~cute ~ a. eman
cipa\~ão insta.nta.n•Ja. o simnltanea. c. não gra
du :t l como dis>e S. Ex. No dia em que '' cabat• 
para os oscra.yos do ..-alor de 200.~ o limite do 
dcp:-e:!ia~.:io, p::las dcdu~çü,~s a.n.nu:1s, nosso 
d!<\ acab:l.t•:i. pari todo: os esi!ra.vos d:.~s Jilfercll
tes classes o seu valor, porque, sendo a. 
dcJucçã • proporcio~a.l aos ~al01·es determina lo,:;, . . 
'4. ~ • ; o , 

dia. E so:•:'t isto ou não liuertaçlio simultanea _? 

o sa .. S .\.ltAlY.\. (jil"r~sidente rio C01?.sdlto):
Isso é si o fun lo de eman ~ipação não tt·a
Txl.!har. 

O Sn. A:::m:uo-r. FwuE:nA responde a e.;te 
ap'lr t'} (1üc, por e:nqu:tnto, est:i considerando a. 
idéa capitn.l do projecto, vis to qu~ foi o Mure 
presidento do conselho o primeit•o rr ue disse 
que, cmiJora a Ca.ma.ra n _i'io vob!ise recursos 
para o f~n lo de cmancipa.~ão, a idéa do projecto 

se realizaria, porque .a anniquillação d ~~ escra
vatura se etl'ectuaria. em 10 annos. Depois o 
orador considerar:i a questão .. do fundo de 
emancipação, e mostrar:i ao nourc lWesidente ào 
conselho que, a.ind:J. nessa parte, o proJcCto não 
t·~speita os riuci ios c:1rdcaes ' ue .:· arecia 
q uerí!r respettat·. Mas o orador não póde deixar 
de marchar methoJica.mente e por p~rtc;;:. 

__ Provn.d? assim que a. id~:~.. capital do projecto 

indemúiza~ão c o da em:mcipt.çã; gmd~~l, m;s 
ao contrario que, p2b sua idéa capita.l, o pro
j ecto anniquilb u propriedade que a.pat·entava 
rocL~nheccr. por meio de dadllcções annues sem 
indemnização e anniquilla no mesmo dia em 
todo o lmp::l"io essa propried••de, po;·que p:~.rn. 
todos ha de raiar no mesmo dia: a mesmn. au
rora d.t liberdade, resLa ao orador apreci:1J" a 
outr~~ parte do projecto, aquc!la em ciuc sa . .,.. . .. .- -,. • ) 

. . 
cminentemcnb rcvolucionario. S. E~"· desi
g'tla uma. talnUa. de prt>ços. c por ess:t tabelh 
se deyem cH'ectuar, não l:ómente ,-...s novn.s ma
tricula;; pa t·a~ os e.s~ra vos existente 5, como 
todos os proc:::ssos ele lib~rtação, que . pelo 
fundo de cm:~.nci paçüo, quer pelos p eeulios 
particulares, ou por oulra qualquer : forma. 
legal. 

OrJ, conttnüa o orador, si o nourc 
' . 

emanL:ipaçüo deve consumi!· 10 annos, s: Ex. 
pt·etencb qne esta t:l.IJclh'l. vigore por 10 
annos. Si ~. Ex. lriHcndo 13zet• uma l·~·i 
gct·al para. todo o Impcrio, desdi} o Pn.r~i. até 
ao Rio t~raule do Sul, S. E~. pret~n:le que 
esta sna. t:>uella de prc;·os \'igore em regiõe;; 
lllUito diffét·cntes p •r suas nccessU:1dcs, pela 
::tbuüdancia. ele CSCI'<t\'OS, pelo l!·abnlho ~·e
muncrado c pela. procura. dos s"'t"VÍÇ[J~-. Ba.st~ 
enunci:u· c•ta thcs ·J p:ir:L pt·ov:tt' qu -~ o pro
jecto elo nobre p:-csiJcnte do cons"lho não é 
via\•el. 

Não ha fot·ça. lÍumuna capar. de Ci • ll\'l'nce:~ a 
quem qur'r que seja que se pussn vio:ar a lei 
economica da o!l"l!rla e da. pror- nnl., e ~ noç:Io 
jttritlica úa propt·iedarlo c d:L r.:llu.>ividade <los 
"valores, p:tt":L cslabclcc:r uma mo:islruosida.de 
como esta dtJ- um vnlot• pontwncnto, pa:·a reg,t~
hr em todos 0 3 pontos do paiz. 

J. a, ... . ., 
atlingirá l:üvcz o valor de :JS~ nenhum se po
Jerá libertar sem dcposita1· 1:00Us, ~cndo me
nor d'~ :20 an.no•; no Rio Gr;~nde d.) S t!l , c os 
nobra~ düiL•L:rdos por e~o;s:• pro,•incia po ler:io 
melhor inf.)t'm:l.'" o ora:lor, cmde o escravo ni!o 
altin;;c a rr.aiR de iO'J$ otr 200$000 ... 

O Sn . l\L\C: F. r. :-Não tom valor. 

O Sll. A~n:cADE Ff(;UEillA ••• onde o es.:!rnvo 
não tem valor, {rna.lc1uer tjiiO CJ1ll.~i:ra libertar-se 
ted de dcLJositar ~0(1.~;, sendo de 20 a :~o a:nnos; 

:: · .. · 
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GOO$, de 30 a 40; 400.~ cl~ 40 a 50 ; 200$ do 30 
a GO. .. 

O SR. SARAI\'A (pí"(;.:;f.tlente do coHselho) :
Isto mostra que .a tabdla ó elevada; aceito 
emend.~s modificando-à. 

rindo para libertar pelo fundo dê emancipação 
o escravo que tivesse sido ma.t!"iculado por valor 
menor ; s'>.gun.uo, lançando urn irupos~o pro
gressivo e annual, tendente a cot•rigir a exa
geração dos valores dajl)s n.t hbella. 

O SR. A~oruoE FmuuEIRA respon·le l4.C !lão 
emenc ara o proJecto (o governo. 

O nobre prosiden te do cc!lscbo repete em 
aparte que, si a tabella é ro:t::s.ima, eruen-lc-

O orador esta atac:mdo a ide da t:tbella ; ' 
não trata do max.imo a que ellá attin~e. pdr
que, si é ma:dmo p:u·a a proviné:t do Ce:tt·à, 
do Rio Grande do Sul e do .A ma~onas, onlle 
está qu.:tsi e:s.tincto o elemento servil, é i n~u m. 
ciente-para as provincias do 1\i., d'3 .Ianeit·o, 
S. Paulo e Min:.\s, onrie o valor do esct•avo e 
muito superior ao ma.ximo da t(l.bella •1ue o 
orador COJubatf'). 

O ue o OI'ador c nL ta · fl. a.bel 
ella não póde fi::s::a.r aq uillo q uc é p(lr su;;. aatLt
rez:~ variavd. 

Uma vez que ella tem de vigorar por 19 an-
.;, c t r s e pr. zo po e s s.r ex i nc o o 

elemento servil, póde estar muito reduxido o 
v::Ioi' darlo na tauella, s~gun?o a. ida~e tio n:a-_ 

respeito ainua á proprieda.tle e ás supremas 
convcnicncias do paiz, o resto dessa pl'Opl·ic
dadc pó.de tet· valor mais elav:.~.do. , 

O SR. SAIUIYA (]Jrestdente do conselho):
Nesto caso é dar antorizaç.ão ao governo para 
refot·mat·. 

O SR. A~DRADE FIGoÉrru. prosegue dizendo 
que o que contest~• ao ·governo é a iaculd:Jdr! d·J 
fixar por lei o maxirno do valo•· do cscr.IVO. 
q~tan o se ra :J. e casos qne po nm vartar, nao 
so no tempo como no cs paço, c at ô de pesso:< 
a pessoa. · · 

T,-.., • · . • 

que a tabellu. é defeituosa, clla o é com r.~lação 
ao pl'op 1·ic tario, sempre que o preço Laxado nã:.. 
corrGf:l""'1det· à taxa de estim:~.ção dada ao mos
mo e~ ,·.wo. 

Es.;•~ tab3lla torna-se cwel para o proprio 
libet·to, sempre que o valot· m:>.rca~lo fot· supc
rio·r ao valor pelo qual o esc t•a vo, ew condições 
ordinal'ias, possa obLer a sua libert:\ção. 

O Sn.. Loun.ENÇO DE ALBUQUERQUE :-A ta
bella só contêm o maximo. 

O Stl. A~oMoE FtGU.EllL\. di r. r1 ue é preciso 
contar qu~ todos os p1·oprietarios usem da fa.
culdade. de 01:ça.r o valor do" ::;eu esc~avo no 
ma~imo. 

N[o é só uma nece;;sidauo para re::guardar o 
diNito do propl'iet.ario, o 6 por igual para 
a en era rc ucç· o annua esse va or ur<tn e 

. o pet·Í·)do de 10 annos. (Jpa;·tes .) 
Est:J. fixação no m~xlmo, diz o orador, à um 

dos d •fdtos do p::-ojecto. O nobre president'! do 
conselho adoptou urna proviclcn-.ia completa
me o te revolucionaria, p rovide o c ia qUI) o illustrc 
senador pelo Espírito S~tnto, depois de a ter 
lembrado no Se:1ado, rejeitou-a, por motivos 
que Je:t_ publicamente; entrot:into S. Ex. es
queceu. dous correcti vos essencia.es. que uq uelle 
illustro r.eru~.dor apre39ntou : primeit·o, prcfc-

V. I.-28 , 

9 SR. S.\~._uv.~ ()li'c.:ide;~t;;. ~~~conselho):-;-

offichl, como a que eslá combat:)nlo. 
Não pode a.got·a an·tlysar o systoma. proposto 

pelo illustre rep:es'\ilta.nt/3 do Espírito S:ulto, 
e por uma razão wuito simples: pot·qtlO o seu 
autor foi o prhneiro :t rejeital-o, di'l.~ndo que 
elle tl'aria. entt·e out1·o:-;, o inconveni·3ntc qu~ 
o orador ainda ha pouco nponta-vs. fim relação 
a c i)rojecto, isto é, emancip:1ção sim ultanea. 

ü orador não póde, poi::;, analysa.r e.:;te sys
t ma { u . nã · s~<l m ts u.~:;ã ·auai vsando o-
rem, us idóa.s úo pro}'cto, espel'a chegar <Í. 
conclu::;ão de que a.;; medidas artificiar•s que C.lle 
estabelece, nem se f11 nt:b m em boa raxãu, nem 
a e c · m as c Y i ia.,; u · c~H, q , 
em. vez de insisti1· nella~; convélU ri·~ixar que 
a opini~o :naciOtla.L t•es?lva esta qur1stã~ COlll~ 

su.a cu;;La. 
Não pa[·eça i11difrerente o p?nto em que o ora

dor acaba. ... le tocar. O projecto do governo p:-e
via a ditficuldade .de ama tabella .:de pi·r~ços, e 
procurava obviar · essa diffi.culdade, detet•mi
nu.ndo que o:; escravos julguúos inva.lidos f:e
riam libertadJs independentemente de in-
dom:lização. · 

Ao proceder-se n. estudos na commissão, pon
d<3rou-se ue essa idé::~. urna v.ez ado ta.da, an-
nulla.va as vantagens que se cnchcrgavam n<L 
ta.bell:L dos preç0s fixos. 

Si ess~L tn.Lella~ com cll'eito, tin~a em vista. 
. . .; ' 

pelo fundo do eu1ancipaç;io, q uor por peculio 
ou por qu~lquet· outra fót· m:~.legal, é cLwc l)'lO, 
uma vex que s J deixava aberta a porta p:n·,J. li
bert·)r se~n indomnização os que t'osser:l rcpn-
tados invalirlos, havia de succeder que escra
vos validos fossem J'Cp11tarlos inv;tlidü:~ , e assiJU 
libertados sem indemnL-:aç:io. 

O Sn. SARAIVA (presidente do co1~sclho) :
E vice·versa. 

O SR • .A:-:on..\.DE FrGUErnA diz que então ac
crcs~ento:t-se que e,;r·;;L disposi~ã~ do projecto 
não s~ referisse :is libert~çõ~s pele fundo de 
em1ncipaç:1o. -

Corn effe1 to, :1. emenda corrigiu a genera.:. 
lidai!lc do vicio do P''.~i.~cto primitivo, mas não . 
as que o orador vai apont:lr . 
• A pt·itlleira cons(:r1uencia de;;sa disposiç:io 

será IJUC t<?d_?s os escr.wos i nva.lido:; nii? po ~erão 
ser :J.lfornádo:s pelo fundo do cmaoclpaçao,
cono;cquc·ncía cruel que nenhuma c~n8ideração 
pôde justificar; e que as prefercnctas c::~tal;e
lccid;s pela lei para as f..LJnilb s, <!nl .p~imeíro 
logM, tot·nam incvita\:ol; porque, si· · n"unia 
fo.rnilia. escrava. houver 1un conj ugc ou mn filho 
,que · seja considerado invalido, não ha razão 
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para. que seja negada a preferencia dei::s:ando- 'Convém em que taes abusos devam ser cortados, 
::;e de libertar esse in valido. est:i prompto .a concorrer para que o sejam, e 

0 Sn.. SAR:\.IYA (p1·esidente do con::elho) : dirá ma.is ao nubre presidente .do conselho que, 
_o in\'"~lido esti por natureza .livre. Assim é membro ?e?t~ c_amar.t na l!!g1sla.~ura de 1872, 
que nos inventarios, de.:;de que -úm cscravn é tom.ou a InlCl~tlV:L de propor medtda .a essn re-

i ad · .1 id ·· · "" · . · spelto. que :\ Camara acolMu e que amda pende 

O SR. A::-~onAoE FtGUEtlU. responde quo isto 
é por accürJo dos herdeiras, que todos d:~mit
tem d·~ si o direito ue tem sobre -. ·~ s raYo 
Mail no projecto não se diz qn~ o escravo in
valido não tem valor, que ' ell;J não sPrá d:Hlo 
á m.atricula; diz-.so apenas que não ;;eri lib•r
tado pelo fundo de emancipação. Si elle fizer 
parte de uma familia preferi la, ha de ser li
bertado com os membros dessa familia.. , 

Não podGndo o invaliJo ser libertado pe!o 
fundo d·3 emancipação. mediante uma qu3.ntia 
<J.Ualquer~ visto 'luc o :~.rbitr:1mento neste caso 
c imlossivel a consecwmcia serú ne ::tll'"-
m~ntará o numero de invalides que ficarão·sem 
libertação . 

. Si os particulares não podem recorrer ao ar-
~ , _ 1 p q se ra a e m a 1 os, 

si estes não podem ser libertados pelo fundo de 
em~n::ipação, ~ual .. _serà a consequ.encia.? 

um processo que é impo~sivel applicar-lhes.que 
é ü pag-amento do preço por que foram lança:los 
na matricula. Não ha outra sahirla.; é a que a 
lei lbe3 deu. Prohibido o arbitramento,ou elles 
serão eLernamente escravos, ou set·ão libertados 
unicamente pagando o preÇo da tahell t. O outro 
meio de libertação que o projecb con:;agt·a e 
a::; nos~as leis já o apr.'sentavam, qual ó o con
tt·acto de serviços. a natur~~za da invalidez: pôde 
ser tal\'ez ue o torne im Jossivr.l ou em tod 
C3SO. mais difficil. Assi lll, ou esta tabella d" 
preços h::~. de ser respeitada c urna classe im
l10t'tante de liuedos deixará de manumitti1·-se, 

e e 1 er.açao o ·~na o. 
Esta m~di.cla era par.l q1:e os escravos que ti

"\"".essem de se:- :•lfor1·iados pel~ fundo de eman-

casião, mas escolhilos de cntn os escravos que 
tivessem de ser levados á praça..sr~ndo-lhos con
ferida a liberdade pelos preços das avaliações. 

Tanto quanto possivol, este meio corrigia. os ~ 
abusos h~widos; porque, na~ a'ra.liaçües de in
ventru·io, nas cxecuçõt?s ha interes-<ados, ha. fis
caes natura.es, o t:redor c o·devedor. os her,iei
ro;l, os inventariantes; e a propt·ia. fazenda. pu
blicá, q, 'ndo o imposto lhe ó devido, é -itJte· 

s · d:t r •ita.r abusos. Uma vez a!'\sim 
aproveitad~"l. a natureza pat·ticLtbr dessa ~wa.lia
ção p , ra ft:.cat· o valor do cscra vo, seria este 
preferido p:u·a ser libertatlo pelo fundo de 
ema.nctpaçao. 

Est.; sy~tema podia casar-se perfeitamente 
com o systema. de pt·efel"encia est·.1 belecido pelo 

· -;:> 

em 
em 

' It: sua por as para a - ' • 
mittir o arbitramento, e neste caso a idéa ca- tabella. de preços, que tem de vigorar por 10 
pita! desapparecerü : os arbitmmentos terão anno~ em todas as ci1·cumstancias. 
logar, como têm tido ató aq ni. Quanto á doducção a.nnual de G 0/o do valor 

Diz-se ql1e dos arbitramentos se tem gran- do escr:wo, além de violar o principio da pro
d<?mente abus!ldo. Arrcdita que se tem abu- pried·1de, c1uc o· projecto pretende respeitar; 
sado do fuudo de emancipação como se sóe de alóat de ser a negação d<"l. indemnização; COI!l
ahusa.r de toda a distribuição de dinheiros pu- ltinada com a t-Lbella dos preços, conduz a 
blicos; I! é esta uma consideraçi'io que ha de in- verdadeiros absur.Jo.;. Operando sob1·e o escravo 
ilu:!· em seu espírito para combater o :mgmento desde a idade de f.l annos, v~Li desfalcando os 
de tun,io du ewancipação com os r·1cursos que snus valore~: quando <~heg;t l"t idade de 20 
o go\·~rno pa1·a elle pret•mde. Acredita, porém, ar1Dos, 11 escravo v;Lle menos do que aquelle que 
quo as accusar;õt s tém sido mais exa;:geradaa do foi matriculádo com 20 a.nnos. muito menos; o 
que os facto.; <: as c i rcurnsta.ncias permittem de 2() ao nos, que é matriculado pelo valor de 
suppot•; ;sto ó, si graves abu•os tênt sido Cl)m- 800$, igualmente, quanlo chegar aos30 annos, 
mettidos cont1·a os Ebertandos em benr.:lficio vale muito menns do que aquelle que tem 30 
d?s p~o ... t·i eta1·ios •. abusoi; considera.veis tamb~m annos. De maneiJ·a q_ue o valor não ?epende:_á 

. , m ' J prm açao,con ra os n m , 
proprietado:, em favor dos libertandos. abs!.orvente d·~ssas addi';ões. Com as mesmas 

Aprecia a quosti'io em glob.'J. Attendidos os idade .. , os individues terão valores diiferente~. 
recursos recolhid()s ao f twdo de emanciqg,ção, · O orador não dt·sc~rá a pormenores, mats 
comparando-se coro o numero dos libertados. proprios da segunda discussão, sobre os vicios 
d~pois de deduzidas deste fundo as despét.as com que a. ta.bella está. organit.ad·t, sobre o 
feitas para e!3to fim. alcança-se uma média que defeito queha em orç;ir o valor de 1:000~ para 
corro .. ponde á média dos preços dos escr,,yos ós menor·~s de 14, 15 e 10 annos. quo não têm 
durante o período em que tem funccionado o ainda profissão nem a plenitude de suas forças 
fundo de. emancipac;ão. · E' . urna. dcmonstt·ação physicas ; e em orçar o valor de 800$ p~rJl. os 
e:n globo de onde se evidencia que., pelo menos, 4e 20 até 25 annos. Isto~ assurupto de deta~he 
s1 abuso.:; se tem dado, têm sido compensados. que só pód·3 interessar aquelle que · quem1. 
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em,ndar ou aperfeiçoar o projecto ; m:~s o 
oradoi·,que o pretende rejeitar desde a primeira 
di~cussão, não póde senão fazer con~iderações 
geraes, como :J.qu(:lllas qu3 está adduzindo. 

O Sa. SAIU.IVA (presidente do conselho) :-
SiV.E~. uizessearfsenta ., -
jecto nesta. parte, eu dei~aria emenrhtl-o como 
entendesse. 

O Sa. ANDRADE FrGUEliU. dechra c ue su -
prwllna tu o. menos o art. 1", que kata da 
matricula. (Riso.) ~ 

O Sa. SARAWA (p1·esir.lcnte do conselho): -
!:;to é de mais. (!liso.) O que eu diss:) é que 
d·:~ixa1·ia que V. Ex. fizesse o que entendesse 
quanto á tabella. 

O Sn... A:-;nn..ADE FIGGElHA é contra1·io á idéa 
da tabella e não poderia d(~ixa.l-a. O ruaximo 
elo preço é um attentado j u1·idico, é um atten-
tado e ouomi o nã a ;. 
emancipação, como a alguns par.:ce. 

Si com effeito, corno o nobre pr·esidente do 
conselho diss':l, a tabella vem da!" certa .fixidez 
a p1 pri · a s rn , o qu0 a e cer o pon o e 
uma garantia. para o proprietJrio, tamb.:m por 
ou.t1·o l:1do a tabella ~acl'ifica o di1·eito Jus pro-. ' , 
média e como estiruação, for superior ao pre~:o 
p1·evisto; e O que e mais, a tabellêl, eStlbele
cendo um pre~:o .fixo, vem atrazat· a. c 1 usa da 
emancipaçã~, a que o projecto p1·etende servir. 

Respondendo a um aparte do Sr. Martim 
Franci:-:co, obsci·va o orado~ que, a respr.ito da 
questão da esc1·avidão, nos achamos em con
dições muito especiaes. em parte, graças ao 
camcter brazilo3Íl'O, em p:ute, porém, devido â 
desastr·ad:~ interven ão c ue os oderes offi.ciaes 
C :n tido ne~ta qUestão. ( .:lpO 'arluS.) 

Si estudarmos á luz da-; noções €conomil'a.s a 
~ questão do_s preços d~s esc1·avos, não poLleruos 

~ d . • 

segundo a qual os e-cravos devem vale1· hoje 
-muito mais tlo que em 1871, quan lo iniciou-se 
a reforma servil, visto que, de antão para cá, 
tem havido grande diminuição de braços .c a 
procut·a. é ou deve ter sido maiot•. . 

Esta consequcncin se fez sentir em todas as 
colouias em quo motivos particuht·e$ não per
turbaram a ma1·..:ha cconomica das lei:;. Fez-so 
sentir na J.,maica. e_ em algumas coloni~ts 
i ngl,nas e francezas, dui·ante os prirneit·o;,; 
annos de ex.e~ução da lei ernancipadora. E isto 
foi uml causa yue concorreu gr.:ndemcntc 
pãt'a a. ruin:L do; lavradores. que tiveram de 
empregar gt•an.lt>s capitaos em obter os esct·.!
vos, cada. vez wais caros, para want:1·em seus 
eslabc!lccimentos. 

..J ' 1 .• \,; 

inverso . Ser·á porque a lei ccorlomic:dalbasse? 
SC>rá. pol" motivos es;-;ccia"s a nos~o paiz, onde 
as l~'is economica.s não possam tc1· p lena e'(pan
são ~ Não, eegu~amente. :Foi devido á. desas
tr ;da inten·enç:1o dos poderes publicas, que 
nunca r; ou ber-am fazer respeita:· as leis consti · 
tuidAs, mes 110 em beneficio da emancir:>ação. 
( .-1pniwios.) 

Não se rc~peitnram os d ·reitrs indi vidnaes; 
contestou-se- o direi to de pl·opriedade. Ainda 
ho,jo o r;ovcrno foz prop:1ganda. contl'<.t C!:!LC di-

' raram·S~ a. legislar sobre a escravatura, Ol"a 

prohibindo a ent1·ada della, ora lançando im
postos de e~portação ou impo:."ta~,"ão, ora prohi~ 
bindo a. averbação dos escravos. -

Devido a estas caus"s artifi.ciaes foi que se 
deu o phenomeno de dedina1· o escravo do seu 
valor, c em termos taes que contraria. intei· 
ramente as leis da. offerta e da procu1·a. 

Si, porventur<l, o prqjecto que se dis:.:ute 
O' • • .... 

propriedade se1·vil, dar-lhe a .- estabilidade 
compatível com o preço que se lhe marca, po
del'ia ou não acontece!" que o escravo matri-
cu a o pe os preços ac uaes :l. a · e a. '\"tcsso a 
valer mais que es::es preços ·~ E ne:-se ca~o fi-
caria ou não prej ud~cado ? proprietario '? : 

qUI) essa fixidez não se dá, e que, ao cont1·ario, 
a t•:mdencia S'~rá cad~~ vez enfraquecer mais o 
Yalor do e"cra.vo,-e para i5so não tleixam d0 
concor1·er as medidas secundarias do projecto,~ 
não será. isto privar a causa da emancipação do 
g1·:tnde recurso de obtet· libet·taç0es poL" preço 
inferior a.os ch tabclla ·~ 

O mínimo hoje .já. é alto para algum·1s pro
vinci •s do Imperio, e ser:.\. ul~o amanhã p·1 ra. 
todas as outras confo•·me os ac')ntecimec.tos. 

O projf)cto tem tambem em vist··l, como di!;!::;e 
hontem o S1·. pre :idente do conselho, a trans
f~rrnaç~o do t1·ab~o.lho escravo ew trab:~lho 

' ~ l o • 
fundo de emancipação, pa!'a pagamento do ,juro 
de titulos que vão ser emittidos annualmente 
na razão dr! 0°/" com i.IJOO:OOO:) augmentados 
progt·essivamente, afim de libe1·1ar os escra.vcs 
de proprietarios agric0las que os quei1·am con
vertct· em trabalhadore ; liv1·es. E' uma. das 
illl1sõcs do projecto e mui funesta. 

O Sn. SAnAIVA 6)re::iidente flo co;u;cl/t(J} :
Para mim nito é; pot"quc tcn hn expr>r imentacb 
JH'atic:trnente q11e o cs~ravo a.lforl'iado iic•~ m. 
fazenda.. 

O Sn. A~onADE FwuEmA pondera que S. Ex. 
não pó:le a.I·0 um r?ntat· com es<>,~s casos ern que a. 
liberalidade dos senhorP.s recaho ~obro escravos 
Je bom compot·tamcnto, de alguma idndo c 

. ... - . . -
a lei vai actuar sobre mnssas qrJe não se acham 
em condições id,~n ti c as. 

Não pó1e acolher a. idéa do di8p~nsat· dinhei
l'OS pubiieo; com a libertação de escravos; toma 
essa medida como um cumulo r!e prodigali
dade. 

Em um Est:Ldo ·cujas fin:tnças, !':i não são des
e.;;pcrada;~ como se afigura ao nobre prosideute 
do conselho, são toda via difficeis,em um Estado 
em qu~ ha sumrna difficuldade em ,<.'xtra.hir da 
ma teria triuutada accrescimo de recu1·sos, não 
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compr,~hend: que queira aug-mentn-se a di-~ herdade diante da liber.allegislaç:'io .. que temos ? 
vida publica. d:-sde ji com pagamento de juros, O nobre presidente do cons,~lho ignorará 
e no futuro com -pagamento do;; titules eroittidos que Yarios foz"ndciros têm procul";:tdO irri
para faz0r aquillo que o paiz esta fazendo gra- ciur e:'te systemll. em algumas provinci1ts, 
tuitamen.te, á sua custa. para libertar escra\·os mesmo na. do Rio de Janeit·o. e tem visto 
de que elle abr-e mão todos os dias. os se~s intuit?s burlados pela faculdade 

o SR. s.~RAIYA (pl·esir!Ci1fe do COilselho):
Os outros não imit:uu o::s do Rio Grande. 

O SR. A~oru.nE FIGUEIRA responde que hão 
de imitar; procure S. Ex. ter os tl.n.dos cstat.]s
ticos indispemaveis pa.ra resol\"er ess;':l. q_n8stão. .. 

' pas::am pot· mais r,::.fractarbs n.o mo\'Ímento 
emt\ncipador, como a do Rio de J:meiro. ·é e~
traordinario O mO\'Ímrmto de Jibert:l .ões 0 'l":l.· 

tuitas pelos pro?rietarics agricolas. 
O St·. presidente elo conselho não fórma a 

esse respeito uu1 juizo, porque não tem dados 
.• . . . . 

' o~ -~, 

houve!:'se, elles se riam sufficientes ptt•a prn·,·ar 
que mai-; fecun la quo esse fundo de emancipa
ção é a libet·alidade brazileira. 

O SR. SARAIV.\ (jll'tJsirlente do coMelho):
V. Ex. não quer indemnização, mas quer que 
isto vá além do seculo: é o que ningucm qué!l'. 

O SR. A:-;orunE FIGUEIRA quereria. ind.:mni
zaç:io si tiYes'- ·~ os meios de a pagar, e alem 
disso si ella fosse rccisa ara fa1. r r a 11 illo 
que os b•a.:dleiros estão faz•)ndo. O Sr. pre;;i
dent, do cons ·lho não tem meios de gastar c 
ni"io o ha. de hzer . 

O SR. SARA!\. A (p;·esidentc. do conselho) : -
Pois, então fu;amos o projecto Felicio ou o 
projecto OLtoni. 

O Sn. A~DRADE FIGüE!RA não quer essas 
phantasbs, porque vai consQguir os rnesmos 
resultauos ,no ·me-; mo tcmpo,se:n pertm·bar cousa 
alg uma. 

O Sn. SARAIVA (J1i·esir.Ze i1 t tJ do conselho):
No mesmo tempo não póde. 

O 5u. A =' DR;\DE F'IGHEIRA diz que é um~ 
illusão funesta do projecto ; porque a experien
ci:L u ni1·ersal, attcstad~ por ~q u<:lles estudaram 
colonias em paizes ond'~ ha via esct•a vos, nos 
Estados Unidos e nas colonias frn. nc•!Y.as, os re
latorios d<t'S commissões de inqnerito, todos 
di~em ue ness s >aÍz~'s um:1. vez libertad•) 
escr~wo, não, pcrmanec:n ma is no esta beleci
mento onde solfreu a escra \·ídiro, o r1uo é um 
sentimento honroso par.~ o cor~tção humano que 
o esc1·avo evitr_\ o logar que fo i tc.;;temunha 
da ig nomíni a , do;; sofft·imentos e do ma rtyd o 
da esct·a. vid:io . Este fac to é assás conhecido no 
Bra:zil in esmo. 

Dir:i. o nobt•c pre~idente do conselho que estes 
serão obrigados a ficar , porque fu1·:.im libertados 
com es ~a condi,; ão . :\las, pergun ta o orador , o 
que vale esta condição para a concessão de li-

~ I o ~ 

sen•iços mcdian te indemnizsção des~e serviço 1 
Pois, quMdo o pro.;ecto do gove"rno declara qual 
é o v<dor do escrn.vo dó' ua.l metade é indem-
ni1.::da pelo E..:t;;do e a outra metade é represen
tada. em :'i'Crviços, não é claro que o;; escravos, 
clei:osit:mllo ess:1. metade do valór,Lbertam-se d:1. 
obngação de prestar ;:er1•iço~? 

O orador sabe que o nobre presidente do 
conselho tem a pretenr:ão d.; que o seu projecto 
venha reprolu ~ir eu nossa legislação, rm 
t.leno seculo X.tX e com escandalo <.!o pro
gresso c da civi~isaçiio, o principio da servid:To 
dn. g-leba, principio da. idade módia, p0lo qual 
o : 0rto não po ta resgatar-se a o ng-ação : e 
prestar serviços. 

O Sa. SARAIVA (p1·csiclente do conselho) :-
" as e pOl' ctn0o anno;o, nao e eternamente. 

O SR. A~oRADE FiGUEIRA responcle que, seja 
J.!ll1 anno ou s~'.ia um dia, o nobr~ presid:)nte do 
conse 10 cve compre 1enáer que, nao es:!re
vendo no projccto scm·~lhn.nte di~posição, que o 
orador quizera ver exarada para admirar ate 
onde ch~ga a fol'ça do liberalismo nesta t f· rra, 
pre\·alecor:i a lei n ntiga, que facult<~rã o res
gate dessa obrigação de serviços, m~diante 
deposito da quantia, hoje tanto mais facil 
qaanto pelo projcrto e >tá marc:\dO o valor do 
preço desses serviços, com a deducção de 3 °/,, 
por anno. 

Mas a ill usão do nobt·e pre"icll'mte do conse
lho e ain la funesta em semclh:mle m aterin., 
P?rqu : ~ · Ex., co:n. a •.lisposição q~e t"m em 

::; , ~ o 
did:~.No est&.do actual d1 no::sa l:wnura. em q•1e 
S"!juramente mebdc dell:1. se acha prnfund:t
mentc oberada de divid,'\.·~ . quem mais se h.a de 
apwveitar desta faculdade de resgate por meio 
de titulos do Est:•do, não set·iio os lavradores, 
s~r[o os seus credores; os lavradores serão 
fJrçados por meio das execuções ... 

O Sn. S.\.RAn-A (presidente ,fo conse lho): 
Quem paga. as suas dividas enriquece, diz o 
d ita.J.o. 

O Sn. A:-;nR,\ DE FrGUEIRA concorda que s~ja 
assim . O projecto dar:l nieios aos lavradsres de 
pagarem a~ suas dividas, mas não lhes oiferece 
o meio de th nsfoi·ma i·em o trabalho escravo em 
trabalho livr e . 

1 ,o c se 
Mas oiferecc-lhes credito para o fazerem . 

O Sn. A~nn.ADE F rGuEm,\. in.:;iste em que 
o ca pital que o proj ccto vai dar aos lavra
dot·es pôdé ser,ri r-lhe para r1ue cllcs paguem 
as sua-; dividas, mas não serve pat•:J o fim que 
o go\•erno tem em vista, o de melhorar a agri
cultura e tt·n.nsformar o trabalho. 

O Sn.. SARAIYA (2.J ;·r.:s ir.lente r.lo conselho) : -
Serve -p<;rfei tàmente, porque quem tem crc- . 
dito póde continuar a ser lavrador, e. :quem 
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não paga as suas dividas não póde f~zer 
nada. 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho):
E metade transformda. na opinião de S. Ex. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que, si o Sr. 
presidente do conselho .jà conco:-da .•• 

O SR. SAr..AIVA (presidente do conselho):
Eu não concr:rdo; ti!"o consequencias do que 
V. Ex.. està dizendo. 

O SR. A~DRADE FIGUEIRA observa qu~ elle 

alfo1·riados todos os escravos do estabeleci
mento, de~de que isto dr.r, ficará o lavrador 
sem um braço siq uer. 

o_ SR. ~SARAIVA (presirlente do conselho)': 

cravos. 

O SR. ANDRADE FrGUEUU. já a?reciou este 
ar""urnento a e a 
presidente do conselho. Esses trabalhadores 
não ficarão no estabelecimento ; fugirão. 

O Sn. ·Jo:\.o PE::\IDO:- E' supposição de 
V. E:t. 

0 Sa.. ANDRADE FIGUEIRA eliz que falla com 
e"ll:.periencia. 

O SR. SA.P.AIVA. (preszdente do conselho): 
-A hypothese é gr<~ tuita . 

. 
hypothese é l'eal. Esses trabalhadores abn.n
Jouarão o e"tabel,cimento pel~ vagabundagem 
nas estradas; odem r-oc:urar outros estabc-
emmentos, mas não perma.o.eccrão na.q udles 

em que foram libertos. 

O Sa. Jo:\.o PE:-.mo :-V. E:s:. é e3simista 
como t01 a. respelto a et · e 28 de Setembro. 

O SR. ANDRADE FrGUEntA vai occupar-se 
do optimismo do nobre deput~•do que lh~-Q~ 
o aparte. ·- -· 

Não se tr.lta aqui, diz o orador, de opti
mismo ou de pessimismo . Uns e outrosc!';e cor
regirão pelo emb3.te das idéas ; ma;; ninzuem 
contestar-á que uma. porção desses trab:Üha
dores · abanJon~lrâ o esta.belecinn nto, c a ou
tra. us·Jrá. da. faculdade dos res"'ate::;. 

O orado!' acrescenta que o pr·ojeeto é pro-
plicando. )' fundamente <!efectivo ne~ta part~. porque não 

Cornprehende que não se. faz _injustiç:~ ao laM toma providencia alguma para evit:u que 
• • - es es 1 er os ~eJam se uz1 os. om v~1 o r xo. 

tado,tendo interesse na libertação dos escr:wos, marcado prévia.mente, podendo-se até calcular 
póde sacrificar metade aos seus bavP.res parcJ. quanto valerú o serviço de cada um delles. 
conseguir esse desicle1·at'W1~; comprehr>nde es~es lilJertos serão objecto de -procura, vi;;to 
q11e, em um syste111a de emancipação, cnjo fim que os lavradores, cada vez mais privn.los de 
fosse e:s:clu;;ivamente alforr:ar esct·avos, não braços, h :Io de pt·ocut·ar substitui1·os in
se preot:Cllp:l.s.;;e o governo com o :lo•tino dado strumentos rle tt·ab:~lho. seduzindo ltbertos. 
a essns quantias; mas, si o govt>rno apresenta o que não sómentc ol'iginat·:i processos inft
a sua idéa corno p;1nacéa adequada á. tra.nsfor- nitos entre os p,·orrieta.l'ios, como tambem 
mação do trabalho, ha de per·ruitt: r que ·· o "tr.uá. a desorga.nizn~Jio dos estãbelecimentos. 
orador lhe ponha eml1argos, porque, desde que Emc:: resposta a um aparte do SI'. Martim 
esse capit:ll não for empr'<'ga.do nos estabeleci- Francisco 0 orador· nota quo 0 nobre con
mentos rur·ae", mas no pagamento de dividas, 
o beneficin.do não é o lavrador, mas o crr•dor da selheiro suppõe que se mantem um e-ta

belecimento, porque os tr·abalhadorPs nelle lavoura., qne tem direitos os mais perfeitos e b lh d d 
· · empr-egados vão tra a ~r em outN, an o_:--se 

respeita.veis, mas de cuj::> mteresse o pr-OJCCto uma permuta. Mas pode havet• uma ruma 
não cogita. com )leta sobretudo em um estabelecimento 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA re.:;pon~le: m:1s 
não melhora o estabelecimento. O lavrsLlor 
fica sem escravos porque \'ende-os para pa
gar dividas, e ver-"''-á obrigado a ab:tndonar 
a sua fazenda. (-t1pattes.j 

O orador -obs~rva que a.quelle:;:, que impu
rrnam a sua' opinião, esquecem as condições 
~:mr~\das no projecto. Si é con~\ção imp~es
cindivel para gozar este beneficto, quo seJa.IH 

de cafê ou de ca.nna de assucar com essa 
tra os formação de esc r a vos. 

Não sendo continuo o trabalho nes!:=es estabe
lecimentos. não é de utilidade real. Não ~e 
trata. de industrias como :'1. -pastoril ou a extra
ct!va de fruclos naturael", em que o trabalho 
pó: I c ter- intermittencia.s ; trata-se de manter . o 
::Lctual ren-imen de trabalho em esta.belect
mentos, c~jo genero de cultura dernnnc:la dis
ciplint, sequencia n~ ctrabal_ho c con~tantes 
cuidados, como são a mdu:-;tr1a do cafe e do 
assucar, sobretudo a do café, na qual não põje 
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haver inlermiuencia, o trabalho vai do 1·: até ao 
ulti no do anno. 

Assim, o projecto não consegue o fim de_ 
realizar css;,. transformação lenta do trabalho· 
eseravo em trabalho li\rrc. 

. ::; o 

credores da hwoura que se mostrarem eli:igen
- tes, e não é possivellevar-lh -o a. mal, .desdo que 

ficam tão incertos do dia de :1manhã. 
Não aproveitara taml.>em áq•tella classe de 

lavradores que, enibora não devendo,= não 
tenham confiança na estabil.dade dessa insti
tuição, para esp~1'a1· que os seus e~tttbeleci
mentos melb01•em ~om outro J'egi:nan. O nu
mPrO de:;ses tímidos é. grande, e o nobre pre-
~ .. 
comq uan to o 5eu projecto ainda não se ~c h e 
approV<1do, não lhe escasseiam off.~rec:imentos 
de liberta .ão em mas~a uando for convertido 
em lei. 

O SR. A:s-nn._-\DZ FIGUEIRA diz que o nobre 
presidente do con:>•>lho o comptchende. 

Esses ass:.~sta. los, esses tímidos :wultarão 
tanto quanto os de,redores. 

O Sa. S.m.UYA (presidente do crmselh•)):
E V. Es:. póje os socegat· sem lei'? 

O SR . AxniUDE FIGUEIRA declara que, tanto 
quanto . humanam~nte se ó le socerral' a 1'0-

pr1etar1os ~ escravos ern um paiz corno o Bt·a
zil, o sy~tema' que ell~. o m·a !or, prefere, 
socega-os llluito mais d') que o projecto do go-

o paiz confia em que a lei de 28 de S<>tembro de 
1~71 com as mediúas auxiliares, todas depen
dentes da opinião que nisto se esmera, :l. ••ma.n
cipação dos escravos effectuar-s~-:i antes do 
fiu1 do seculo ; . si, porventura, alguma cous~ 

' · ' 
e o tã:> pequena. q ua.n ticlade que medidas di re-
ctas r- ntão tom~1das, pm·q ue a população livre 
terá au(~mentado e o trabalho livre se terá 
organtzado, extingurrão completamente. Esta 
é a convict;ão do paiz, é a convicção sensata 
d!~ to los os homens políticos que pensam com 
madureza neste assurnpto, sem terem em 
vi::>ta cortejas propagandas nem os seus a.pos
tolos. 

O Su. SARAIYA (pn~sidente do conselho):
V. Ex. pc~nsa que esta. questão não tem a s~a 
propa~anda natural~ V. Ex não pensa hoJe 
como )ens:.wa ha 1 an s n · 
pensari daqui a 10 an.nos como pensa hoje. 

0 SR. A:s-DR\.DE FIGUEIRA responde que Ó 
fundado n st~1. r · 
o p1ojecto de S. Ex. E' esta propaganda real, 
honest·1, rcspeiLadot·a dos direito • alheies, que 
o ora-:lor affirma que podcri realizar a ernanci-
::~ça a . ·ma vez que respc1 e ·2 < 1re1 o, 

não tem s:mão motivos para os nossos applausos, 
e o orador ainda ha pouco com ba t·'u a parte do 
projocto q .te procurava pear o desenvolvimento 
desta propag.<nda, quando tratava do ma:s:imo 
dos preços. 

E' : indispensavel, continua o omdot·, pt·oce
det·· se á nova matricuh dos escravos; não 
sómcnte é U!U dado estatistico e indi,.pensavel 
na solução de q ucstõ~s cJesta ordem, como ainda 
1a i i aria o parJamenLO a apt'éc1ar os e . eltos 
da lei de 28 de Setembro e da prop:1.ganda. que 
a ella d3u logar. A est:uistica habilitar-nos-ia . - .. . .. 
al>riria gt·ande luz; sobre o pr~jecto, indicando

O SR. SArtAin. (J? 1'C:~ide,!tc do Cvl?.selho) :- nos a importancia. elos s 1crifi ·io:s que elle tende 
Si V. Ex.. fosse ministro p::!Í·petuo poleria dizer a itupo1• ao mesmo Thesouro. Não é como 
is(o. t·ecurso financeiro que o orado!' pede a estalis-

0 Sn.. A~DRADE FIGU.EIUA responde que não tica. é como meio de esclarer~im,!nto. 
é preciso s·~r ministro perpP.tuo; basta. exig-it· E:st:i profundamento. co:tvencido de que, nos 
que o b:.~m senso pr~"sida' a todos os ministerios trozü a.nnos d·~ cot·ridos depois da. primeira 
que s~ forem succedenrio nest0 paiz. matricula odenada pela lei de 28 do Setembro 

O bom senso é que d ~ve ser pe1·p,tuo no go- de 1871, a escravatura. no Imperio deve estat• 
ver no do paiz, c é exac tamentc p:1ra combater appro:s:imadamen t·~ reduzida. ú metade. Si matri
aquclles que n~io ol>ed: ·cem ~s insptraçõe:; do _cuJâmos eutão 1.600.000 escravos, o numero 
born s!:!nso, que tem sido constante na tribuna <destes hoj1 dever~ orça1· pot· 800 a 900.000, 
do p:.:rlamento, derendendo-os. isto é, metarle da escl'twatura se acha extincta, 

sem n cce:>sidadc de outra;; medidas mais que as 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho):- estabelt!ciclas n :t citada lei, que creou o pecu-

Eu presumo ter b:>m s·mso e divirjo de V. Ex. 1' 1-b • 
10, 1 ertou os na,.,~ituros, . c. e~CLtou. esta 

O Sn. A:s-ort,\.DE Fr P. 
0 

V. Ex. conf.•sH que as i.Jéas ·do or Hlot· Ll"an- Seja m porem 800.0:)0, 000.000 ou um milhfío. 
qui ll!sam mais, é que ellas estão mais em h a r-:- Agora qtte o movimento em(l.ncipadur adquire 
monia com o bom seuso. mais força, cada vez opera mais prodigios, 

A um aparte do Sr. Ulysses Vian·na, o ot·ad-or attiage ao seu ma:timo dusenvolvimento. não é 
responde que não ha reacção, é um engano em para. esperar que essa poplllação restante des· 
qU'! S. Ex~~ <Hi. - app;l rec:a até ao fim d·.> seculo, pO!' effeito unic:J.-

0 orador.:tntecipará o qu~ pretendia dizer mente das disposições da lei de 28 de Setembro 
sobre um ponto <1 ue 6 essenc:ial pat·a. a eluci la- o pot• elf..!ito da propaganda particular·~ 
ção deste deb:s.Le . =- .. Quando foi promulgada. a. lei Je 1871, a opi-
~ão é e~~cto que o paiz real, o paiz cont1·i-~ nião não estava feita: f<ko poderofficial qúem 

bu1nte, eXIJa essa emancipação com a presteza tomou a iniciati-l:i de provoca~ a discussã·) e 
com que se pretenJe decreta~; Pelo contrario, resolução do problema. Não obstante, tendo co-

. - ~ 

• 
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moçado com algum retardalllento, o movimento 
da opinião se accelerou de modo tal quP- em t:3 
annoR lib~rtou cerca de metade da pCipulaç.ão
escrava. Ora, nos 14 ou 15 annos que:nos se
param do fim do seculo, a opinião, tendo mar
chado ~eo-undo a hi h sica na 1·azã -
mente de sua força, ã proporção que se appro
xima do s !U destino, terá r~mancipado a outra 
m1;1tada q•:e porventura ex.ist~- - .c 

questão. 

O SR. :Cu ARTE DE AzEyEoo: - Não apoia
do. 

- O SR.. ANDRADE FrGUEIRA si nesses pri
meiros annos o movimento emancipador foi re
tardaria, ~i sómente agora, ha cerca de seis, 
se te e oito annos a esta parte, a emanei paçào 
tem marchado. tem progredido, graças às cau
sas na.turtles e, infelizmente, tambem a cau..:as_ 
ar i c1aes, como aque as a pouco m u:a. as, 
como não conceder que durl\nte os 14 ou 15 
annos, q~e no_s seyaram do fim do se1.:u~, o paiz, 

mas observ-a qu~ foi esse estarli;;ta quem indi
cou no Senado qual tinha sido o generaL ela 
idéa. 

Citou tambem S. Ex. o finado Visconde do 
Rio Bran~o. o :tutor· da l,ú de 28 de Seternbro, . . 

. o 
respondeu o finado Hio granco ao orado:· -« o 
autor da idéa é o p(!r;:onagP.m que indico-mas 
cu a.ss11WO a respo:;sabil'idade.» E' como elle se 

,, en ta. 
O antec~>s;;or do nol-:lre ministrv que apresen

tou o projecto ue 15 de .T ulho, q_ue S. Ex. pre
tende que s~ja mais adia.ntado~ e que não o é 
pa.ra o orador, decbrou na Ci:!.mara que fez um 
pacto formal, a que só filltou o comparecimento 
do tabellião, d:1s testemunhas e o pagamento do 
sello. (Ri$0.) 

E às impertinentes inte1·rogações que lhe fez 
o ot·a.dor·, declarou s; Ex. «que eu devia. saber 

podem declarar na trir~una. >> 
ã se 

Deda.ra que tudo isto consta do.; annaes, si é 
ue os a11nae~ 

no recinto . 
.Accrescenta que foi esse o moto!." dessa re

forma, por meio do_qual tudo se fn. Os partidos 
, , ac a o pa.r 1 o 1 era • estao 

á discripção dessa foi'Ç!l. que tem nas mãos os 
fins para mantel-o ou dospedil-o. E a razão 
porque o partido liberal qúf'r fazer esta re
forma é p:1.ra manter-se no poder·, não ó outro 
o fim. _ 

Respond~ndo a um apa1·te do Sr. J. Penido 
pede permissão para fallar do pm·tido que está
no poder. e que apresentou o projr~cto ·~ mesmo 
po_r,(ue. segue invariav~lruente a _re;ra d~ ~ta~ar 

o . , 
q u c hoje tem diante de si é o partido liberal 
1·epresentado pelo illustre con~elbeiro Saraiva, 
a uem edc muito reverente Jicen .a !'1.1":1. c m-

· · • bater. Quando seus amigos subir~m ao poder 
e;linguir 1.000.000? fic·t liYre ao nobre deputado fazer o que o 

O SR. l\hRTDI FHA::\CISCO : - l\!as faça o or~tdor está fa?.endo. Jã .·:>s combn.teu uma vez 
calculo . nP.sse terreno, pôde ser que cs combata se-

O SR. A:o;oRADE FrGUEIRA responde que não gunda. vez; m:tf! por or·:~. é muito cedo. Agora 
é preciso faz,~r calcul) !llgum sobre o a.;;- está tratando do partido libt•ra! q uc viu depen
sumpto, desle q:.1c se o deixa á. opinião. O nobre dente a sua continuação no poder desta phan
deputado por S. Paulo poderia calcular que a tasia. 
provincia do Cear:i libertasse em pot:cos mezt>s o SR. SARA!\' A ( presideMe do conselho) :
trinta e tantos mil escravo,;; ? Poderia calcular Não, senl:..or. Si 0 partido conservador subir faz 
que o Rio Gt·ande do Sul emancipasse em tão a reforma. 
pouco tempo quarent:1. e tantos mil escravos? 
Poderi::~. calcular, quando se pt\1mulgou a lei de O SR. A::-.oRADE FIGUEIRA. não sabe o que 
28 de Setembro, que o município neutro liber- elle fará.; mas o que sabe é que todos esses 
tasse annualmcnte os milhares de escravos que projectos têm uma mesma origem. 
liberta? O Sa. SARAIVA (presidet~te do conselho):-

Não _concnrda, portanto, com as at•guições Só ha uma cabe ·a neste a.i.z 1 
que o no re presl ente o canse o azla on- O SR. PRUDENTE DE MoRAEs:- Só ha uma 
tem aos partidos políticos deste paiz por não cabeça que resolve. 
terem cogitado da qu"stão, quando a arguiçi'to 
deveria ser antes por terem procedido com al- O Sa. ANDRADE FIGUEIRA acceita. o auxilio 
guma precipitação, p·~rturbando a ma.rcha. na- do nobre deputado apezar de se acharem em· 
tural da~ cousas como fez o seu antecessor. extremos o-rpostos, o oiador monarchico e o 
(Apoiados.) nobre deputado repuJ,lic:tno; mas republicano 

Lembra que o nobre presidente do conselho manso. S: Ex. orando outro dia, quan lo ill_us
citou hontem Zacarias de Góes e Vasconcellos, trou a tr1buna com a sua. palavra eloquente 
que pela prim·;sia na Falia do Throno consigo- quRndo quiz referir-~e -ã. ·usurpação ~a nossa. 
nou um trecho relativo :i emancipação ·durante . fórma de governo, mvoco~ a autor~dade de 
o periodo mais acceso da guerra do Paraguay, • um' illustre parlamentar cuJa ausenc1.a tornou 
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Ol"pbã ~\ tribuna. desta eas::~.. Para um repu~ 
blicano que profe~sa idóas ulLra. consti tueio
nacs m'io era nccessario invocar a. a.utot·idad-3 
do conso.t•vador ausentu pat·a accuS?tl' a usur
pação Je uma fór1na de governo. S:. Ex. 
tinh:t em suas crec.··ás 11 . ~ 
s1 v o_ para essa. aecusação. 

Q1iando o orador se refere a usurpação para 
rcsoll'et· ess:1 questão não tr:tz nenhuwa no\•i-
a ·~, c u:n p •!nomeno e:x.tt'.l- eg-a , contrano 

a consüui~ão que deYe merecer condem1lliÇão 
como 5empre lhe tem merecido. E' um facto 
sem du vitl.a illegal ; .mas é um facto natural a 
todos os usurpadores de to los os p::dz.cs onde 
ha. governo padarnent·tr. · 

O Sn. :?\Lunm Fta:'\crsco :- A todos os che
fes do go\·erno, qualquer que sej:1. a fôrma.. 

. o s~i. A::-;-o:iADE FrGUEI!U responde quo na 
l ~ .~ • • 

munarcbi:.ls constitucionaes repre~~nt,;t;vas ·• 
onnc o facto ó anti-constitucional ; mas observa. 

uc o !'e,...imen constitucional e:n toJo;; os 
pattcs nã:o e m:1:s do quo a acçiio e reação des
ses elementos. 

Ora.. sempt·e r1ue n. mon;lrchia. quer excede1· 
.. . . -

usur1•açã:o e ao repr·~sentante do el•~rnenLo de
mocratico cab ~ o dever de se lhe oppôr. 

.: Não ha meio de oppor-s~ a isto sem fallar 
ll~\ Ca•IS<~, istO Ó. S•~Ul dizer que e t~ntntiV;t de 
usurpação. _Ora a persistencia em projectos 
u~sta ordem e uma. des5as tenta.tivas , na. opi
mào do ot·ador; n:1o é o sentimento real d:~s 
conveniencias publicas, e ainda menos das cxi
g-encías da opinião. 

O or~tdor desejaria que neste anno tivessemos 
1:0itado ? parlamento frn.::wez, d r~pois de sua ul
tlma t:>lqçã~ g1~ral em 1871. ·\lli in;;tituiu-se 

liberal não podia continuar no poder sem re
soh·er esta questão. 

O SR. SAIUIVA (presidente do con,~clho): -
Não senhor, é po:\1ue era da honra do pat·tid.o 
liberãl fazer isto. 

O SR. A::-;-oRADE F iGU:ErRA responde que o 
qu~ ~ da bonr~ do p~rtid? liber~l o fazer o que 
e:og-1rem as convemencJa.~ publicas. 

O Sti. SA.R.-\tV A (p1·cside il te do co n~elho):
As co?-'·enienci:ts publicas o exigem. 

_O S!t· Axo~,\.DE Ft<:UErrtA diz que as conve
n_lencl:ts publt•~as- extgem que. a emancipação 
siga a mar0h:l natural qur~ va1 s~guindo, sem 
pertur~ação das ftJnte~ d~ riqueza, sem per
tUL·baça' da ordem pubhca, sem soiJr-ccart·e~ar 
o thesouro 1to novo.;; enca1·gos com qu~ o p-aiz 
não pód7: O que a opi!1~.ão ~ub~ica ~xige é •ine 

e~1 um 'J?eb~o i nson~:Lvcl ; o qce a 'opinião pu
bllc:l e~age e que os mteress~s da humanidad ~ 
~o conciliem com os inter-es~es da pa tria. Si o 
par 1 o uera J u ga. que em por m1ssao re
solver esta questão e que sew isto não póde 
continu~r _n~ p~der, o orador, ape,ax.- dos seus 

n;1o foi eleito para vir manter o p~nido liuet·al 
no poder. O sea logar" é na opposição, mesmo 
quando não fosse contrario a estas medid<tS ar
tificiaes arl"anj'ldas para fal.er aquillo que o 
paü: estd. fa.z·'ludo tr:1nquillamente. 

O nobre presitlente do conselho ainda hontem. 
disse que esta questão ó uma questão social, 
mas o orador acha-a eruinentemente política. 
-o Sn. SARAIY.-\. (prc~identC (/o conselho):-. .. :-- . ·. . . . , ... 

ra. i!( ~\t' a~ circu ares os 
candidatos que se apresentassem naqlv~Jla elel- q_ue os conservadores fizeram a.o gabinete ante
çã? e conhecer assim a opiníito da nação a l'P-S- r~or, quando elle v~~u aqui dizer quP. tinha. pra
petto da I."e'·.is:ro. d:1 Constituição e outros pon- ucado a grande afl'lca de tl'azer n questão das 
tos Jn polltlCil. mtorna do pn.iz. Ess:~ commis~ r-uas para o parlamento. Então disse o orador : 
são apresentou o s <J u tralnlho tendo colleccio~ -cng-:tnai-vos; esta que::;t:1o nii:o se póde Lirar 
n:~.do as di!fcrcntcs circulat'•!S, e por ahi se fi- das ruas, poque questões de opiniã.o, corno é 
cou conhecendo qu;~.l e:·a. ;l maioria. em Íl\.VOI' da esta, não pól~ sahi~ do seio do povo q uc a está. 
re\•is'i:o. a. qual, eom cll~;ito, fui decretadt\ du- resoh·en.lo mals sab1amente c com menos sn.cri-

. d d ~--iodo oue vós. 
rant·~ o peno o essa. lr;gislatura. DesPj<tria o 'l 
or:tdor que um trab:1lho igual fosse instituido O que o governo podia. fazer era tirar., des-
com rela<;.fL? aos canrlidatos q·1e se apre~enta- ordom da t·ua ;.mas, infeliz. mente, augmentou-a. 
ram n :l ulttma eleição, no toça.nte á questão do ( A7loiados e ntEa apoiados.) 
e!emento ~ervil; e 0 or:>do~ póde affirmat· pl·.:- Mas, q11anto á. questão não ha. nenhum go
\'lament9 a camat·a qul'l , a Julgar p·~ l!l. linglla- verno que a tire das ruas, porque ella perteo.cc 
ge~ que .tiveram os candidatos [)(-~rante o col·po ao povo; perten.ce a. ricos e pol>res. 
cl~1toral, cujas opiniões e CIJjos inter~ss ·s ·Lc- O SR. Jo;;'E M.ARIA::-."~o:- O povo só faz as 

----~m~r-1'7-it""·'l'>F.srn"'a"'r', - a"· ----ng"'r"a~n*e----;;;m'"a;-;.t"or""t~a---x.e ... s:-..:-a-l-~'rl·-rmas p •la revolução, e o gabinete pas$aodo 
~.:aw_ara devia s~r adv~rsa a todo e qu:ü 1uer teve o merito de trazer a questão do elemento 
p~O.Jncto calcado sobre as uases do pro.iecto se~vil para o parlamento. 
iv_de Julho, e muito mais a urn proj·~cto mais OS?-· A~DRAD~ F!GUEIR.'\. observa que o nosso 
adtantado do que esse. (Azniaclo.~ e na'o opoia- povo e · ma1s pacifico do que S. E~. suppõe. 
dos.) O povo resolve a questão do ~~lemento servil 

E' ahi on:le o orador vê o sentimento da. sem d~sor.lem, sem sangue, se:n motim; o que 
nação; não ó tanto no voto d·~pois Jn. elei~~ão c con.rem ó que o g-overno n<io imite o rninisterio 
do :1'CO!lhocim:~r.o, P~'r-!ue enti'lo Yem as con- passD.do 11ue e:s:citou. a desordem. (Apoiados e 
:venJenr; In.,.; pohttcas. -vem :~. nec8ssidade de nao apoiados.) 
manter a a~tuação. O nobre pr~sidt~nte do con- O ~R. JosE ~hRI.'>-~No :- Prestou um grande 
selho tomou este encargo por ver que o partido serviÇO oncamtnhando a co1·r~nte. 
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cap:•cidade do governo para. mantet· a tran:luil
daue publica em geral no lmp:)r~o .. . 

0 Sn. CAXDIDO DB 0LIVEIRA:-A moção foi 
aprcsentatla por causa ele uma vaia. 

tem apregoado Juranto tnda a. sua vida, o 
que ainda hoje sustenta como as mais babeis 
para extinguir o elemento servil. 

Começando a. ~1 preciação da Oj)llOrtun idade e 
da. exeq uibilidade das p rovidcn<;ias do pro
jacto, o o:a.dor ~iz que, cru su::l. opinião, ~s c:r-

discussão. Não só o 
dado a esta questão 
agitando a o )inião 

O Sn. A~DRADE FrGUEillA responde que o 
goyerno foi quem açulou, e o nobr•) ·~eputado, 
então ministro da guerra-ao o;-:ulot· pc>za dt
z~l-c., mas é a Ycrdade q 110 dc\~C :t hi,loria.
dcu o trist~ exemplo d'e appy~n.1:11at·-~-~ das J ·.-

(H a outros crp(wtcs.) nellas da c~mura, par a daht a:1 plaudl!· aos qua 
O Sn. A.:-;-onADE FIGUEnu, C:}lllinuando, diz vaiavam. 

quca. moção affit·mav.J. apenas que o mini,tcrio O Sr,. CA~oroo DE OLI\"EIRA:- E' nmn. fal
uão podia tra.ran.tit·. o $'.-áo de ordem. de se3·u.;. sidade. V. Ex. não pó .lc ler::mt.1r ess.ts ca-

solLtção c~üma do projccto do elemento serYil. 
(Aparte .... ) 

Eis o. t rmos da mo ão tratavu-se x. ·lu iva-
HJ.eute da compctencia duquclle ministcrio para spo;ldendia que está finnad:t peb sou nome; e 
resolver a cptestão c ao mesn~o tcmp~ demons- 0 pt·o ·1rio or:tdor; 1:1ais de uma \'ez, o preyc
tt·avn.-sc a rt}pulsa que m0rc·cta o prO.JCCto, rc- niu d~ que C;':Se procedilllento não estav:t na d
pulsa que ficou sanccionada com o f:\c:to de n~o tura do cargo que o nobre depnta::lo oc:cuptw!l. 
ter qualquer dos seus uutot•e; reqllerldJ :~ dJ.s· Os Sns. C.utLos PE:X.OTO E C.\~DIDO DE Ot!
cussão do mesmo pt·ojecto coojuncta.mente com 

Yll:rn. \ trocam vehementes ap:wt ~s. o que om se deb:'\to. 
0 Sn. !\Lutnãr FRAX<::I~co : _ Is -.:o pwva O SR. PnESIDE:.'l"TE reclama ordem. 

qu' o quet·cmos é a abolição. O Srt. A~DR.'I.DE FIGUEIRA, pro-,oguindo, ob· 
o Sn. A~DRADE FrGUEmA responde que isso sel."va quo a que~t~o havia cheg:tdo :l. um esta~lo, 

prova que 0 que querem é 0 pod~r n. . todo 0 em que aos es;111'1tos faltaya calma. para. dts
custo. Todo o prqjr.:lcto v~s serve, dlZ? o~·~·dor; cutil-r~ e r'solvel-:l.. 
seja o de ·i5 de Julho, seJa o que S:). d1scute ou O proprio pr,~jccLo do nobre presid:mte do 
qualquet· outro, comtanto que contmue o par- conselho rcsente-se dessa. falta -de c"lma, por
tido liberal a ter gloria de nomeat· subdelegados que, segundo S. E:t. disse, teve ne::c.;_;sidade, 
0 offida0s ela guarda_ nacional, mostr.mdo-se para fazer aceit:1.vel essa stttl. l'Cf.J:m:t, de de-
sempre mcapaz e so - c arar que e ·1 et·a ma1s a tan a. ~ que o pro-
mas de interesso nacional. jecto de 15 de Julho. 

Assim a questão tornou-:~e poliLica., desde q~e 0 Sn. SARAIVA (pl·csidentc do consclho)~·-
foi trazida p:tra o parlamento, c _f~t este dls- Porque a minha opinião era qttc a reform?- de-
solvido, procedendo-se a noy~· eletçao • veria ser tal que dispensnsse qualquer let ul-

Elh ainda se tornou pohttca desde que um . 
partido faz della o estandarte da sua conser- ter~o~~- AxoRADE FrGUE!RA diz quo ~ssa. decla-
vação no poder. _ · d 11 

Em qualquer dos terrenos, 0 O'l'ldot· nao se r&ção do nobre prostdente o cons~ 101. que 
sente com fm·c:~ para apoial-a, tanto mais aliás não é confirmada pelo teor do seu pt·oJecto, 
quanto ella diycrge das i:léas que o o:ador ó urua prova do quo a c.tlma. f:1ltaYa a todqs gs 

v~ r:- 29 
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espiritos, cuja exacerbação C!'n. preciso fat.er 
cessar. com essa declaração de r;ue o seu pro
;ecto éra mais adiant:•do .1ue o anterior. 
·' Or:1, si. por outr:> bdo o nobre p~e..:ich~_nte tlo 
consell10 diz que o ·eu projecto c ennnente
mente conserr~tlOl', como pret·:nd.w que elle 
seja mai;:; adia:ltadt) do •1uc o outro, que era 
~lt:1ment' :-cvolucional'io, 1~n. opinião dü seu 
n.u Lot· ·~ 

Si o proJ·~cto tem e:::tn carat~lec· de cónsult:n· 
to.los o-: intrress·tdos o de n:in d.~ ixar dG in.!em
nizat· a quem a indemniz:1çã'.: é dovi.!::l, C01no diz 
S. Ex. que cllc r;'soh·e df"finitivamento a 
qnest:Io de mo :o mai,.; adi~1utnrlo do que o 
outro 1 

O Sr •. SAI.UI\',\ (: ;·csidc il te elo conselh~):
Y. Ex. não analy;;ou :' segunda pano. 

O Sn. A:-:DRADE FrmJErn.t diz •pte, desde qnc o . :: . - . .. ; . ~ . ,.. 
cu;;~:'lo. com a :1nnuone~a d .. : seus pr·opt•ios au
ctores,' o orador não tem nec,:·ssida:l•) de es
tauel(~cer cota ·o co1n elle: ,fal1i não t•esulb. 
utilidade aigLuml.. E;::tá ap0m:s provando que 
é inopportuno di,-cutir o projecto de S. Ex. 
hoje, .ando cotuo raz~io primeir~l. a nc~~s~i· 

l J ll - c. u ' 
pois 'lue, para acalmar· os animos, ao nol>t·e 
presidcnt ~ do conselho foi mi.:tet· d 'cla:·ar l[UO 
aprescn::.ui:L pt·ojecw m.Jis adiantado. 

(/!(! H;il apai'te 1lo .')';·. p;·es irl•.'ilta do cun
...:c/hr,.) 

A b.voura não se ach::t inquieta pelo tra
balho lento da 1 iber~w:io ;;t'Ll.(lunl. . \ la
YOUra preci;:a. apen::s do que se Ih') f);L
l'<'llllu a onlcim. o res Jeito a s u · · · 
proprie·bcle sobre o escravo. qnc. é o unico 
elem··nttl ti•! trabalho, e que as lr·ts reconne
ccram o ,oanccion:l.r:un tiio liJgitim:uur:ute cotno 
:,. , . a c r . n eceram ou t'O q ua -
quer direito de pt·oprieda.dc. A cspN·iali•laJe 
do vi~; c lo 1hL propriedade n:1o consLitne o direito 
em si. 

E' uma anorm:•lidau•'. é .·erlo, ma15 a ot·dem 
:;od:tl cvust:l. por vez(:•s dessas n.nurmali<iades. 
Não h;:t n;·u.l.L mais anormal do ttUC as monnt•
chia het·c ~.li la rins, qt ;e levantam lftuilas vezes a 
SUtlltaidad•• Jo poder politico n'um cr~ rel>t•o üll
fermo. X:Hb uwi~ anormal que o senado Yitali
cio. enLJ'I~ tnr.to é a basa carde:J dnsta fdnna de 
governo, que d'~vc ao senado vitalício o pl'ivi
legio de fúrma aperfeiçoa Ja. N;Hia rnai·; ::b
surdo rJ ,, 'lue o 111andato político de quatro anno . .;; 
Cljnferido ::~os deputados, pot·quc Hão póJe ter 
esta dur·ac;:1'o de quatro !l.nnos, ~obr tudo em 
paizros novos, onde :' s opiniõ r~s sr~ modificam 

· o, c a rounwo 0S-
sas tres anormalidaes -mon::rchi:~ hercditaria, 
senado vit:1licio e camara quatriennal- que 
se comlitue a nossa fórm.i do gO\'Crno, rc 
putada a mais p'l rfeita entre toda~. 

Eis ahi o •Jite a lavoura r1uer: o respeito do~ 
direitos. a manutn.nção da ordnm. Esta. pri
meira preoccup:1ção, o orador não se fatig trú 
de o rep·~tit, foi satisfrúta com a retirada do 
roinisterio p;tssado e ~.~orn a ascen<;Jio do ga h i
note actual, por(1un. o no1Jre pré~id~! nte do con
selho é conhecido como ::~mante dos princípios 

conservadores, que S. Ex. aind:. honlem pt·e
tentl:a. arrebata.r aos membros .!e"te partido ou 
r e: lresentar com m:tis fidelidade do ê-1 ue ellc?s. 
S.'Ex., portanto, acalmou a_~gitação. 

l-h, porém. oulr<"l. prcoccüpação d:< hvour~: 
é .t substituição do tr,tb:dho escr.t\'O, •rue um-
c:•m~:nte a alimenta hoje, pelo tr~1ba!ho liv1·e. 
Esta. preoccupaç:io persis:c, o pto,jecto do nobre 
mini!>tl'O é ins•<!Hcientc a:·a arredill-~. . on-
fonnc o ot•:;dor procnrou demonstrar. só, poderã 
ser· satisCcit:t <'O'll vsgar, t:Om tem;co; não ha 
wcio humano do satis!':lzcl-:1. co:u a pr;~steza 
com que se pret·~nde. · 

~l ti\'essemo.-: tra.b:1ll1os e;statisti•x•s pel'feitos, 
corno conyinha p:l.t'n a solução desta questão, o 
ora.rlo;· daria. a semelhante respeito U!n:• ;•rova 
c0m pl0ta, de monstr·nnrl.o rt': c no p:t1:1. , (l•sdc 
que começou o movimento emanc~ipado~·, :1. ~ub
stiwição do tt·abalho c,t.:r:lVO J:>ulo tt·ab:ull·J h\':e 
~c •rn opera( o S·'gunc:o os recurso.:) tta :•opu
lação. 

O SR. DrAs CAnxr::mo : - Muito reg-ular-
.1 

O f::n. S.\lun·.\. (pre!;ú]tJ;t te elo consc/ lto):
J:\lost.uo antc:s d~ lei de ~8 d.; Setcmbt·o. 

ta\':llU :1. Cat•g•• clr~ CSCr<WOS. 

TOJ!l·Se operado em gt·ande e~c 1la o movi
mento, c é esta s11bslit11i\~i'io o que explica o 
phcnom•:no~ Lutas ;•e:~cs inYLc::do pelos r.boli
cionis~::ts, d,. que:~ produc.;ão do pai/. não t0m 
diminuído com a. diu1inuição dos IJt·aços cs
ct•a "'-'s h;wiJa. de 1871 a r:st:t p:u·tc. 

:.rns sr·nN1h:1ntc f'C·n•id•)t'a';ão. aiiús compl'O· 
vada. pela expct·iencia de eacla dia~ o '"! u e de
mon.;;tra ·~ Que um pt·oblema d·'stn. ord,~m "·ó com 
o te·,lpo, só gr:vlualm,.,nte póde ser resolvido. 
~i 2tô hoje a substituição se tem feito por urna 
corr co nt0 natnraJ, para que pc r· turbal-n. r! a su3. 
mat·cha com medidas at·tificin"s '? 

Si o governo pud ~sse co !locar ao la lo do 
pt·opr-ietario nacional, em get•al, t1·abalhadoL'CS 

• • fr .. t l"t •• I 

diff.:rcntes · genero!'! ~ compreh0ndc-s~ q U "~ 0lle 
quizessc precipitat· a solução do elemento ser
vil, porqurJ dava ao fazendeil'o umsucc,•ss•Jr_ do 
braço escravo, do que sómonte diSi)Üe hoJe; 
mas n:J'o é esta a posição do governo. Não só
mt;n te elle não pó de fac i li ta r c• lo nos ao b n·a.
dor, como não cogita. de semdha.n te (i uestüo ; 
entenJrJ pelo contrario que :1. maneir~ d: re
sr.Iver o pl'oblema servil, é resolver a questão 
financeira parallelamente, e po1·tanto não dis
trahir os recursos indispens:J.Veis para offcro
cet· á. lavoura. os braços de que possa carec~r. 
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O o:r~,dor · aconselharia ao no1)r~ ministro 
çluc, •'tn vez de dispendet· G.000:0JO.~OOC <'.om 
a I:b:~l'taç::io de es~t·avos, que já se àcham no 
pa.iz, jà s:"ío productore; forçado:; do t •:rritorio 
nacional, procurasse povoar o lmpe:·i~1 , intt·o-

~~ co onos es range1ros. 1. CSiJCZ::t 
~et·i:L rúais util, não sórnente para 11 lmperio 

· em geral c s :us fulul'OS tlestinos:- mas_ pa::-a a 

· dl'it· l;; vi v·~iros owlc ~bastecer-se 
dores. 

A p:·eocnpaç!'io cb. lavout·:". no to ,~ante , aos 
br:1ços só pó·!tl ser satisfeita por lllcio rla C::l-

1onisaç'io, Yisto que os braç:)S C3:Ístentc;; j <i. 
não b ~.. ta:n : mais in:mlficiente:; se tornarão 
li.o di<<· · ·rn q tlC se ~ ·s lib3rtarcm ; c dcs I e en
tão, por nff".l! to da. mortalidade e outras causas, 
a insutlkiencin. ir-se-á ~ccentuan• !o de anuo 

. em anno. 
1 ~s nã·J. e mf !lizmcntc :-;ó do braço estran

geii'O qu la l:woura pr·ccisa: ella. nã0 póde nssa
la1·i:1.r o colono s ' lll t nr u :n ('a pi td su pple-

·. - . -
t. (. • • • 

web 'l::e o nobre pre.:;id.:mt0 do con celho olf ·
rt:'cc é illu!':orio, por<1ue é mais h•Jro:co do que 
o m:1l n ue lrcl u · -
fet·mo. 

Ha, p~ .r6m,um moio elo quo o lavratlor• carece 
para tGr ' ' trabalho colonial, qne é drúxal-o no 
gozo p:tcifico e bgiLl da propriedade c1un. as 
leis lhn r~conheccram por ta11tos ~e c:ulo~ e fiUC 

até :Jg-ora não fez a. vct·J.ronha de nações civi
lisadas, que têm tolcr·ado a cscrn.vic\fio sob :t 

su:L l;andeira, como a genet•osa narião hr>spa
nholn , a qual aind~\ po!suc csct·avo;; em Cuba, 
como a pt·opl'ia Inglaterra no ac,~ba de ro-
eg .. :r a cscravt ao no cen!ro 'a A t•:c!l, tendo 

ant"s e:s:i gido como um privileg-io o monopolio 
do tr.•fico d.1 costa d:t Af1·ica. . . 

c pretende que i;;to nad ·~ tem com as rGudas 
publicas? Pois não se vai Jiminui1· a expor-
tação e po:· ta.nto a importação! . 

As ci1·cumstancias fin::mceiras do Brazil 
não 1crmhtcm c·~rtnl;,ente semelhante sac!.'i-

c: o. nobre 1.:i arstr.o da. fa ;~enda, :ti nela h a 
poucos dias, apresentou o orçamento parn o 
futuro e_:s:crcicio, com um ~lcficit ca~c~la~o 

, 
quidad.o de 188:; a 18.8:1, per·ioJo em. que geriu 
os 11eg-ocios uma adlllinisLr::ção reputada eco
no ~nica pelos s~us p:l.rtidario;:, e que de L-..cto 
foi mais e conomica d•) que a.quella que lho suc
ce !eu r: do r1u0 aguell :s que a antecedc,·atn, a 
a.dmini;,traç:io Laf"'yeLt~ . nesse e:::<::ercicio o 
dc ':cit foi de 24 :nil contos. E notc-;,:c ainda. 
qu'c no rclatorio se diz que a defià~nda de. 
rec\Üta ó gpenas de 11 mil contos, calculada 
:1 LÓ mar .o · ao P:'l:; cu 
oradot· est:í falhmdo. a <:leÓrecia··ão é calculado, 
r> m 15 mil contos, o clttê c,bvÚ!·:i o r.lu[icit do 
exerc.:icio a 40 mil contos, s '-· ndo 25 mil pl·evis
" • l I ., 1. n fJ (., , U ap · llUS i'CCUl'-

S(IS p:H';1. despC7.:lS od.inar•ia;; f' lluO para OS 

ererlitos ' apeei :es d.n. labe\la. C. 
_) tY .. t\ 1 • 

é verd:tdt~ ou niio que existe u :na di vi c! a llu
duanle de SO mil contos . 

O SR. S~uL\IC\ (J':'rcsiclcnte do COílsc!ho):
Sess·~nta. rnil e pou,·os contos. 

O Sn. A~DRADE F'm·uEmA ,,1Js~wva que. além 
chdmportanciu dos bilh(ltes do Thesouro, ha as 
letras do mesmo thesouro e a conta corrente 
no ~.B.fl:l')CO do Br.izil. 

o Sr.. . s .... n.AIVA ( ,·esicleiit~ do C01tsclho : -
Mas V. Ex . deve deduz h· disso os bilhetes do 
thcsouro como adbntam~nto de rcceila. 

O Srt . :\:o;o.:AoE FIGUI!:IUA res onde ue esses 
• • cvmn lier rcs!!a.t:J.dos ate ao fim do exercicio 

goz • p~L·illco : dando á hvour·a os meios de qu~ c j:i. se c;;t:i 110 ultimo mez do exr·rcicio. 
cnr·~('C p1ra. :\ccdet·ar a introlucção do tra- Emfim, awauh:"i 0 or·ador poderá. saber ao certo 
bnlho I i v re · q u:tl é a som ma fabulosa de bilhetes e letras 

o llOUI"O !•rosidenle do cons~~lhCJ nisso CjUe o do Thesooro que exi-;tcm ('lll circulação, porque 
cstn,lú do Thesouro nio é tal que não permittn. estauws a 2 d ;~ .Junho e niio tardarà a publi-
f,lz• •r os sac1·ifidos :~con~elh:tdo~ no proicr. lo; - d 1 1 

J caçao os .Hl a n~·os. 
quo c·stcs sact·iftcios nada tinh:un de commum 
com :.s ditlicultlad~s fioancc il·as, porquo o pro- O Sn. SA!l.\ln. (pl'e.-dclentc do conscllzo): -
jcdo crcan p:Lt';l este fim rccu1·sos proprios, 0 ;; Par·;t n. nossa. qu·-·stão não é indi-:p~nsavel sabJr 
quat:s não augrnontava.1n nem <~iminuiam as o qwmtum da rli\'ida. 
r r. n h~ do E.;;t do. O Sn. Axoll.\DE FrGUErRA decbra quo é 

C:mfc"S:J. qn·'3 ficou pasmo ouvio,lo · scmc- absolutamente indispcnsa\'cl pa.ra o argumento 
lhantcs proposiçõ~s de um cidu.dão illustra·lo, riue vai formuhr. (tpw·tes .) Seja, porém, de 
e que é ao mesmo tempo ministro d:t fazenda. 60 on 70 mil (:ontos a divida fluctuante, o 
( ApoitUI t)S .) ora·lor está firmemP.nte convencido d~ que o 
Como ·~ ! Quando a nossa m:.•ssa tributada .i:i. exercício não se lic1uido. s<::m que aq?elle alga-

_ __ ----l;.!-l.aO-----ll·.ID-1. ·-t4(la.--tt·~~~)-.:~4.,.,-Q.e.-4lc·L"8·.w.,;--at~· .a··~t-r-·ts.;fflO attinja ::t 80 mil contos, · em bilhetes, le-
naoc;; n:ío é imp~dir que ella concorra com outro tras e contas correntes. · · 
tanto p:tr t na despezac;; do Esta.do que ~stão Continuando, [JODdera. que o nobre Jl!i~ístro 
exigiudo ac :rcscirno d13 l'I!Cursos '~ da faz:nda tem que fazer face no exerc1C10 se-

Pois o nobre ministt•o da fazend:L b.nr,:a. 5 ufo guinte ao desequilibrjo da- receita., porque a 
de a · i licit,na.es sobre to:!os.os impostos, e pre- deficiencia de 15 mil contos, que s_e deu ncs~e 
tende f1ue isto na.da t1Jm com taes imposto.~, exercício, provavelmente occo1·rara no exercl-
quando tS sabido que a tcndencia de augmento cio seguinte... • 
de imposto de importação ago~renta. a. mes'lla 0 Sa. SARAIVA (preside;tte do corz.selho) :-
importnçã·), e por tanto diminue a fonte q11e . 1 assim a possa introduzir .~ (.4.poiados.) Vai Não c provava · 
S. Ex. fazer isto para liucrtar cscx:a.vos, ou por O SR. ANDRADE FtG'lmmA diz que ó muito pto
outra.s 1lalavras, para privar de:braços a lavoura; vavel, e que S. Ex. mesmo já. :~.presen.tou u~ 
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calculo a eslo respoito, calculo prudente, pois :t8 
crtUS[l;;que tê:n actua lo para. a diminuição dare
cci ta, i::: to é, o estado fdroz do caro bio, a dopre
c~a·;ão dos prod netos, r. clesconfi:tnça nos espi t•i tos 
llurante U mezes do goyerna !'Lnarchi~o que ti-- ~ . . . . 
r-e~nint~ ; continuarão, pot·tanto, a produzit· 
cffeitos. ...:\ diminuição no preço do ;.1ssuc:1t' 
)"rroa:li!C0ri. l)Or uo c:tda. vez mais o assucar 
~, produzido !lrl Europ::t. 

O Sr.. .:\ R.\ü .10 GúES :-~bis protegido. 

O Srr. · ..-bon.ADE FrGUF.In..\. obscn·:1. que n. 
p·od uc(to se :-:.longa na EurOi•:\ c j:i in vad.e 
:t Amcric:1. 

E' prn•:[so coui.nr com t'stas cousas, não 
di:·á :·.1 ctc,·,•Hm, mas no cx·~rdcio pt'l.l
): Í!i.1'). 

O r,·!,ent·1 excrcit:io se encerrarà com urn 
t!"fic;i du -±•) a 5 m1 
bL.uro c~u:!:-cicio tn.lvc:r. apresente na mesma 
propot·.:i:J. t:tuto mais c1u::mto teri de receber os 

.. . .• . - .. 

O Sr:.. S.\.il.\IYA (p;·es~·de1" te do co n ,·clhu) : 
-:\fío r1u re~1do resoh·er n. (iucstão do elemento 
SG':"\'Íl, é l~g-ico. 

( 1 Sn .. Axo::,\lJE FIGCEill.\. diz c1ue a resol
veria. Lrala.ntlo h•g-o tle consolidar o nos~o 
r::;eio t'tl''-·uhute, de inti·oduzit· tr:1b:tlhador,.s 
ilnes no t•:ti!'. o o faria no mesmo prazo 

( : propri•::tli·Í•> deve m:1.nda.L' Yi:· colonos por 
C' :~· Ul:~ <l•· il LiL•tL·s. 

n Sn • . \.•;IJr!.\Di-: Fr •. a.: :-:m.\ o~jccta qne o iH'O

F>ta:·i • v:~i !•ag:ll' o 'l're d r; ,·c; n:io rótlc 
l:::·.tl•.lr:· •;;r ··•J!•mos ; isto c:tc0d0 as Slla~ facnl
d:v.ic-; .. \: :1 la mesmcJ a• l ucllcs quo têm cr:.'clito 
: .,.:,La ' ti•~ pat·~ nnn ~:~npreza de;;t:. ordem, ntío 
!·':· >r:itJ i'<di;. : ~!-a. nos paizes onde jli. :.;omos tão 
:· ~!spoit:~ulcs. 

O :'n. S.\ g \1\'.\ tjm;si,ieHte elo cO;ISCl!to):
~· [-'ad•) e Ri·' Grand~ do Sul protestam COJltt·::~. 
l~fo!O . 

() Sn. A:xn~.\DF. FJGCErr:.A diz qnc o que se 
t~rü da•l0 ne-=:-;as pro\'iucias t·ontirma a sua 
(':·opo:<ic;i!o. p01'rttH~ a im mig-ração de S. Paulo 

) . .. . . .. . 
O Sn.. Pr..r.,Dl::~m nr:: 1loR.\.ES: -Em S. Paulo 

é p:·omo\'Í·la ['Oh província. 

~ Sn. ~~::-;DllADE ~IGüEit:A responde que só 
ulttm:~ mentl), po:- wulto teu1po, as noi-õsas lcgn
çücs c consul.,dos na Europa trataram do n.s
aumpt·J; e fhplora qu!l o go\'Ct·no tivesse al>an
donado e;::ta. JH':Ític;L (opoiwü,.~, qr tc, além do 
pod'~I· produ1.Í1' bons resullad0s, <lava emrrego 
aos nosso.-> consules, os c1uacs nito podiam pre
st[~r 8ervit~o melhor do quo cncaminh :1 r a im
l!.ligrnçtio. 

O Sr... S,\!UIVA (pl·e.-:idcnte do crmselho) :
Que!." a C(•loniza~.ão oflicial como era d'antcs. 

O Sr" AxnRADE FIGUEIRA diz quo menos a 
especulação; não quer a especulação por ne
nhu:n titulo. 

A colonizaç:to. como a pra.l1ca.vamos u tima
mr.n te. niio só era nflg-ativa em sous resultados~ 
COJ?O dc~l_:wnr_os~• para o paiz. Era um~• v(~_rda.-

' ' . 
ella. só procur:J.va encher barcos, .embora dis-;o 
resultasse descredito para o paiz. 

Não é isto o que o OJ."ador quer; prcfererin. 
que o governo mnltiplic:1.~se os nossos agentes 
diplomaticos, sobt·otudo os nossos consules na 
Europa. O Bt·azil tem sómcnte dous consoles 
na Allomanha., um na Hrspanha, cuj;~ popu
lação do norfn muito conviria viesse para o 
nos':' O paiz, c dous na !ta lia ; quando poderia. 

' -

· O Sn . A):DP..\DE FrGUE t lt.\ pcdr~ qnc o S1·. 

n·csicl·~ute tenha mn )Ottco do toh:ra.ncia. 
O SR. Pn.ESIDE:XTE:- Cumpt·o o meu dc\·er. 

~ào fiz sonão lembrat· ao nobt·e deput:l.lo que a 
hora estava finda, mas não pretendi •1ne con
clHisse :1s ;;;u::ts observações. 

O Sn. "\xort.\DE FIGUEIRA diz que nesta dis
cussão n;!:·, lhe cabE\ a pnl:wr:t sen~to uma vez, 
e elle, que ad ...-oga uut:-t idéa repu tad:t rctrog-ra
da. t•: m neces~ida·!cdo provar flue não é, como 
pretende a propaganda, um casaca de fcn·o com - - . . .. _. 

Proscguindo, tliz (1ue as C(•n ii·:·ões do nos.;c 
paiz elo fórma alguma po<lcm ser conlrarias a 
coloni:t.a•;ão em·opéa. 

Nosso clima. é vlll'iado. Si a s regiões do 
Norte n:io porlem ser coloniz:l'l:Ls pot· immi
g•·antes eut·opeus, temo.;; as rcg-tücs <1-• Snl c 
m•~stno os p •nLos m::tis cleyncl:.lS das rcgiües rlo 
c·~· n tr-o, on.Jc a colon 1 zac;.i'h curopú::t p-_alet·~t 
mnit•) bem c;,:tabelcccr-so c pro.-pern.t·. 

Si não é cnntr:u·io á immigt·açiio o r!bt:\ do 
nosso pniz, ainda menos o ó o swlo,quc S'! pt·,~ sl::t 
a todo o g-en~ro de cultura. 

R0btivarnentc á. opposic.~ão que os immi
gr~ n tes encon trn.riaru ll•l cai·act•~r n::tcional, o 
or!tdot· p:-., nden.t que, si com eil'oilo o nos .;o po,•o 
não ten~ el~Uc~ção de ci,•ilizac,~ues mais :t•.lian-

' . 
lent· ~ ; não pó:le rcpcllit· no immigt·nr;ão, por-
(1110 o seu car::Lcler é reconhccida,uentci be
nigno. 

Di?.c~m os abolicionistas qltC,r:mqnauto hoLtvcr 
cscmvos no Brazil. não hnvcr:'L colonisação. l\bs 
ha facto>~ clocprcntissimos conti':t o desacerto 
deste enunciado. 

O Brazil é t:1o cxtcno: o, ns sufls zonns silo Lão 
dist·1.nci::d.ns umas das outras, que pódn haver 
colonis:~çio livre em uma rogi:io onde n~io haja 
e!:cra\'OS: na pro\·incia de Pcrn:unbuco, po1.· 
exemplo~ r1t1C· 0stà quasi libcrt~, assim como na 
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do Rio Gt·ande do Sul e n:t. de Santa Catharina. 
onde ha poucos escravos. Porque a immi.n-raçãÓ 
não póde encaminhar-se para essas provfncias, 
embora em ouLras exist:lm esct·avos? Que em
ba.raço. ho~tve na pt•ovincia de S. Paulo, que 
a 1as :nn a. possue an os escravos . "ue em
baraço hon.ve p:1.ra que a. maior corrente emi
gratot·ia p~ocurasse os Estad~s-Unid_os, quando 

o trabalho d') um ministerio : é obra para oito 
ou dez annos. E accrescenta que não procede 
dizer--se que niio é possível, sem saldos, tratar 
de consolidar o meio circulan t·~. Ao contrr..
rio, sem comoolidar-se este, não poderemos 
apresen ar sa os, po1s u o quanto at·reca ar
mos de nossa receita será pouco p<~ ra a verba 
de diil'erenças <le cambio. O Cot·po Legi~l::ttivo 

alc·1la Gstas ditfercnças em 10.000:000.;: o 
de escravos, tondo ainda "! milhões no tempo cambio bai::s:a e a differença. a.cnrreta u~a des
da "·nerra de succcssão peza de -15, 18 e 20.000:000$. E' preciso, por

-Não ha,pol'tanto,inco~patibilidaue; e, quando tanto, começ~l' por ahi. 
houvesse, facil seria. collocar os colonos em pro- Or:-1., podet·emos emprehcnder esta ob1·o. sem 
vint~ias on(le não existissem escravos. , sacrificios, e o~ sacrificios são possíveis com 

1\;mos territoriüs para. todas esta;; experi- essas pbantasias, com esses derivativos de 
cncias. A nossa <[llCStão é trazer os traba- applicar 6.00:1:000 . .:; par~\ liberta!.' escl.'avos ·~ 
lbadores pn.r;\ o paiz ; uma. vr.z aqui chegados, A situação elo lmperio é gravo: este ó o mo-
el!es se colloearão convenientemente. menta da o;:ção: ou arripiaremos carrcir:1, ou 

O orador vai adiante c dirá uc devemos roscg-uiremos na sm:!a de hantasias ne nos 
q uc rcr colonos para substituit·cm os l;raço;; es- ha. d:) levar à immorta idade e à gloria , não do 
cra.vos e querer colonos propl'ietarios . lt'b ao sa- paiz, mas d'aqnelle que é o autor de tudo isto, 
crificio de distribui!' gr~l.tuiLamento os terrenos chqu0lle que tudo dirige, daquclle que foi 

~ - .. .. ' . . 

( . ' 
dolO!'OS \ (•:\!':\ o paiz: paiz~'s com out1·os cln
mcntos ,je população nunca fizeram S~'tncllmnte 
trn.nsic;:io s•'lll sn.ct·ifkio;; pono;:os, sem sull't·i
mcn tos ox truordinal'in<,t, O Urazil, o a• lo n?ío hn 
outro ::lolllcnto de lrnballw, não poJerti. fazer a 
trn.nsi·~ã~) s··m art"i-:c:tr a sun. cxistancia., a sua 
hont•;(U;;a.•h an Ct1111[Wim•: nto do contt·n.ctos, 
ao p:tg:uuctltf> do dividas ; ~em arriscar a sua 
existcnci:t c :t sna hom·a.pot·quo si!o u.;;; lionnç:\S 
(1ttc têm arrjscado n vidn. dos impcl'ios. mais elo 
um:1 nac!on:rlidado tem deixado do vivO!', por 
não tN' sabido rcsguardat• as suas finanças. 
Sobrc\·cm o f!Stt·angeit·o, toma os seus terri
to:.-ios, bloqucin os seus llOrto~. c sujeita-a a 
t-oda sorte de humUh~'çõcs, como succcdeu ao 
Egypto, ainda hn. pouco tão pl'ospero. . . . ~ . 
quillisai-vo::, pelo la.Jo iiMnl!ciro a reforma é 
possivcl.)> .Mas o orarlol' jãmostt·on que S. Ex. 
cquivocn-se.. porq':o não p~dm·a resti~uir. à 
nos:;:a rccclta os b. 000: 000.-.; de defic1enc1a, 
sem- lançar sobre o pait. impostos cquivalcnt~s; 
e a1n(la. r~ssim não extinguirú o dcfici.t, porque 
os rü(i.cits permanecerão emquanto existirem 
os compromissos relativos aos serviços da ta
bellu C. 

S. Ex. não cons~guirú equilibrar- o orça
mento, não conse.~uirã. extinguir o deflcit, por

' ~ que a obrn. c.ln. cxtincção do dcficit nãopóde ser 

.: ' ( ' . l 

o Gt·andc da Russia, esquecidos os academicos 
q nc com punham a. sociedade de que isso era 

s~ivcl na Russia. )Orr uc o. Russia é um aiz 
autocratico, mas não do Brnil, que é um paiz 
democratico ... 

O Sr... S.m.U\'A (p;·csidcnte do conselho):
.Ainda mesmo lJl1C essa pe1·sonagem não queira. 
a idéa ha de ir por diante. 

O Sr... AxonA.nE FrGCEIP...\. responde que iri 
pot· di:ttltc pelo modo porque a. nação quer, m3 s 
uão pelo modo porque css:\ personagem deseja. 

O orador, em r·'!~postcl. á apartes do Sr. pre-. ' . .. 

I , 

Niugucm bojo so ródo oppor a isso. 
O Sn. A~or..\oE FIGUEinA contint'tn affir

utantlo q no o pRrtido liberal, em opposição não 
fazin. o «]UO tom feito, não apresent:.wia. cada 
a nno um projcclo, quando era prcf~rivel que, 
cadn miui.;;l~rio lib,:l'nl libcrtass!3 um escravo. 
Assim, contando jti. n. situação cinco ou seis 
g-abinetes, esln1•in.m polo menos alforriados 
cinco ou seis e~crnvos . (Riso.) 

O Sn. S.\RAlYA (ln·csidente do conscZho):-
1 em razão na. censura. · 

O Sn. . ANDRADE FrGUEinA observa que não é 
censura, ó elogio que está fazendo. . 

Continuando tli.z que o nobre presidente do 
conselho ta.mbem consigna no seu projecto 

nad tem de ro"'ressiv~ ó sim 
retrograda, e o orador duvida. que o corpo le
gisbtivo a-,approve. Refere-se à idéa de consti
tutir domicilio obrigatorio p1ra o liberto. 

Os amigos do nobre presidente do co~elho 
dizem que querem a liberdade ~os. escrav<!a : . 
p:1ra que elles gozem de todos os d1re1tos ,de:c1-,:, ; 
da dão bra'l.ileiro. . . . . . . _ 

Gat·a.ntindo a. Constituição o direito de Joco..,; :,:;: 
moção, · podendo o cidadão br;azileiro viajar_jlo~_;i,i;~
toda a parte, o nobre pre!ldente - do: con_s~~-O.Pi: 
viol.a este ~ireito constitucional de~de q~'fque!.;~;-; 
obr1gar o hberto a ficar. em determmad~J~g -t..;';~ 
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Si um liL'1'tO não acha l1·abalho r,;mun':!rado:
no ri:m :-ti<:-i pio onde se Ebertou. po:-q ue não h a 
d.-~ p:1der ir buscai-o nu mnnieipio visinhél? 

s: o ora !or eneontr :r em vi Lg"em nm escr~n-o 
crne 1.• ~i:-va b:m, n1. Hahia. por exemplo, e por 
isso o lib,rt ·r. nãn YG lCll'( ne fi, ue i;n 1e !id-J 
de traze l-o p:1ra J R o ch hn·~iro, p:1ra o m ~su').O 
fim . 

. E·. p rtanto, um·.t dispr.•sição q!1e não se ?X-
( . ' 

são os que mais a (lucr.!m ho,;c. Assim é,ce 
n:~d:• ha que extr·anbm·. Exact<Lmente por.:;ue o 
orador foi (•Ontrario a lr·i de 28 de Setembro jul
gando-a. um passo adiantado de mais. agora. 
acha t1ue ell:l. é sufficiente e não quer ir adhnte. 
P ~ma raz:i:o os abolicionistas 'ue a -
plnudir:un o~sa hi .. hoj~ a~ham-na. 1r~ssinn; ~'n
c:mtr,1 m·lh~ hoje os de~oitos qne o orador d ~s
cohr!'\ e~tão . As C·~n;;;uras qu·~. en; ~rtigos 
a 10 1 1011~ a~. 1 a 

O SK. S,\IUI\'.\. (jií'.:.~idc,ile do Cúd.~dhu): mais do t}U' a reprodnç.1o elo qne dissemm o orJ.-
'd d d J dor c ouLr;Js conse:-v:1dores. Si estes clccl:or·as-qu ~ tem SI• d a o;·,ta a em louos os 

paiz<:s. 
O ~ : :. A;.;DRADE Frt~Ul~IRA responde que tem 

si !o ndopuda pcl<•S mãe~ patrin<:. ~'m rchção 
:i' ~:olotÜJs. : or eau->a d:t rollci • e de di1·oiLos 
po! i t.i,· •;s : n:<'~s o nob:·e p:-csi,i•mte do cons~lho. 
d •\·e lembr;l::--se d 1 :n·gt:m"nto de >'e!1S amigos, 
- 1 tr<) . s ,_. ti::\C'= 0stá .o n0b1·e d·l )\llado neb l\h-
ranh:1 ; . que orltJ·o dia. lev:Jntan lo-sr: para de
f,nde!' o projtlcto, e :üé hoje Í·)Í o unici) que 
disto s ~ incumbiu. dccbrou que era pr~c:so 
au"'m ' ·.,·.s~.· -r:I ilbPC•ll s -; ~ , 1 cao::. 
O or .. dor n:i•) fu mais . poi~lanto, elo que pôr-se 
a ·J l:•do dn~>se~ :lllligo<;;, a:lvel·~in~o:os d~ que ha 

(Ri.,·ú.: 
Ou i 1·o p~inc1p10 rdmgrado do pr.,jecto c 

aqu,Jl · (0!11 que S. Ex. pt·ct··nde l' ·~uovar o 
pN li~· io da scrddão Ja Gleba.. 

E' llm J·egl'es;:o na le:_;-i,-;llçlto. Sem dl1\.<da 
o csct• •\"O 'lu'~ !';C to:-n:t lib t? rto melhora de 
condiç:'io ; ma:.; o1Jri.:;nr o lib .:·rto a tra.!J::Ilh::t~ 
nas f:~t. ·n ;US, é ('ons:itai t· uma Y~'t·daJl\lt';t ~Cr· 
vid?lo d :1 Gleba. l5to n:to é progresso, não ó li
ber.~l nem cous ·rmclor. ~·~ d:t idad) múdia . 

O ~R SAr •. \.11' ,\ (Jí;·c.,· i,lcn:c rio c.tm . .:c/lto) :
:\ã·J és ·r·,·i•i:1o ch ; .. dcb:~. por. lu'~ é de cinc 1 a!1-

nos c n :1o est:io H'Cilos à tcrr:t.. 

O !'Ji.. A;.;rHi..\DI': FrGt:EtnA. diz IJU •1 cstl'íop:-c
s•h :i. l••t'r:t !•OI''lno nã•1 polo~ ~1 tt•ab;~lhn.:- al
h•ucs. 

o Sn. S .\ll\1 1'.\ t.:;,·r;:sid;.'1tl•' r lo r:OHst:llt•) :
~! s [")d·;m t·cmir os seus. scrdços. 

O S1t .. \;.;un.\DE 1-'IGt: t·:na coaco1·da em qno 
o po.k·ão (, z .. l-o, pel:l thcoria g-eml : ru:-Ls si o 
nobre p :·cs!dcnle do co 1.;olho a.c ~ ita hsJ, " nu'io 
o E,.t d·, \'ai l~tzct· um !.."I':Lrrde saeri!ici•J o os la
\"r.id •t·cs ficar:h sem tr.ãbalh ::dorcs. 

() :-:i't :S"\nAI\' A f]' i 'C•iden'c rio cr,;lsellw) :
No ~ <lis ·ut iren1os mais tarde, o V. Ex. mesmo 
apt··~"e nt:lt·.í emendas . 

0 S :~. :\:-;DR\DE F'IGUF.!n .\. declara que n :1o 
apresent::w:i. e menda s, porque a sua dtvergo:m-
cta c t•a 1ca • : penas emen ara o art. ' que 
tra ta rh nutt·i·~ula. Unn das emendas, desde já 
o d·:chra, 'l''e prdpor:i. :L ess~ a.~tigo ha de ser 
p:ua que a rnall·icuL\ se effectu ~ toda no mesmo 
dis., por exemph no ultimo dh do ::nno ou do 
s'l:11estre. 

A out1·a (\ffienda se ref.!rirá aos li\•rvs de 
Inatri ,! nh d·)S ingenuos, cous:t r1ne o •Jradl)r 
~o rt1ba t")u em tem po propr:o porqu -~ a \'erda·le 
c quo nr'!g:wa até a l iberdadoJ deos nasciLut·üs_ 

D l l:l~o do partido liboral tem-se dito que os 
que m::n~ com')at ·~ram a lei ào'-2 S de Seternb1·o 

scm:tgora que :•ccita\·am o projccto, o go\c:-no 
fica :oi 1 dr·s ~ont'3nlc c qu·;rcri 1 logo cous 1. lil ' !'5 
;tdi ·\nbtda.. 

o s:~. SAn.\IYA (o;·e.•irlcntc 
Isso é na tu ml. · 

O Stt. ~\z.;on.ADE F1Gu::mu diz qu1'. filial 
s á Ct)tnba-

tendo aquillo r1u·~ ent ')nd · nKo dor~r set' c •O
vertido em lei ; m:l'> si ::1. l~i p:<s<.:nr, h::t. r1e r ·s
p•3ital-a _n<1. su' ex:ec ~1ção. 

Te;·rninar:la estn. dig·ressio, qlle aliis :::c r•·i tl 
para (·s .~lar ·cer al:.:-ur.s pontos, rca· ·t o fio ela 
d ·scurs:), sustentand·) qu ~· não In r:1zfío que . . . 

"' t '-' • I... .-
j)OI'ojUC ning-u"m rn ai~ IUt<.:ce .~scrayo no Br.lzil. 
(.·\p ;iarl :s.) 

O nobre pre-:iden te do conselho t'm ele ac1b9.r 
C·Jm o~tt·os liYros. :\ l0i de :l8 de So;:~tembro.como 
umre!:rlm0n noYo. est::tbelec-"u-os; r:1:1s hoj~ cl
les n:10 tem mais ra7.:t<J de S0r, ( :\poict'lo:: :) 

Cead .• 
Xii·• ~·1bc ,..j c :; t:i presente alg•rm de ;1n:ado 

daquclb proYincia: t·~m receio d ·: fallar clo:ssas 
COllS:lS •'111 pre,;CU\adell·'S. (Ri.:;o.) 

O nobre president0 do eon;;clho quer imphn
ta:· no lmpcrio o systema que reduziu n p•·ovin
l'ia nn Cc:~ri a um estado mis0ran.Io ; qu0r que 
naqtl "ll•'s ·~stabclcci r n'lnlos •)nd·' se dcn a 1 ibe:-
t:tc:1o d" todos o-: escra,·os não s ·j ~un recebidos 
outro.;;. s Jb p·~n L d·.:\ seren declarados lib~rtos. 

•r;1., o escra\'O qu~ quiz ~r fica.r liberto. n~ ·) 
tem mais d :) itu"! pl'Oé:Ur.tr csV:l cs ta ln lecl
m')nto. 

O SR. SARAI\'A (p ·e.o:irlcn'e do cen gel/1.')) :
Os s ··nhorcs é que não pn1om n.d:uittir: cu não 

' 1 <1 ·~ :1 ·I . 
O Sn. ANo::ADE FrGUEinA r·~sp :mde r1ne é o 

qu·~ est~'l no pt·oj ·cto, c é a mesma cousa que 
quizoram estabelecer n a Corte, no lar g-o de 
S. Francisco, na rua do Ouvidor e outros lo.~a
rer;;. Não hn'' a mais Ci;Cr~wos. ~ o q uc pa<~sava 
alli est:;.ya !i\rr.~ . (Riso .) 

FelizmenL•) poz-.:e l'Ôbro a (~S 'e auu-:o {"(Jnl 

pou~o esforço, corno com pouco csfvi'\O C·)ll
~eguiu o nobr.) presidenl•! d rJ con;;elho :tcahar 
com as desor !cns prvmovidas pcb;; seus a nt•)
cesa?res no governo. 
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Basta o governo querer :1. ordem, para cou
s~;;u i l-a com extrema facilidade, tal é a indole 
do povo; b;!sta ás vezes o nome ue Jm homem. 

Outra dispo:;içiLJ reti·ograda ·é aquella. a que 
jâ vlluliu-a que tax l preço por uma tabdla e 
a quo pro\ibe ao invalido libert:1.r-:;o por arbi-

O Su. SAR.UYA (1j;·esitlente rlo cf)nsel!t.o):
N'ão rue •:ppo~ho a cp.10 _;;c faç:< ~xcep9ão e2n 

tem \·alor. 
O SrL Axnn.ADE Frm.:Eri~A o1Pcrva qua, desde 

qnc ;;e al.>ri:r :1. p·ll't:< ;;ara o invalido, todos os 
e;;•~l·:tvns ser;."fo invnlidos. (.-lpoiados.) 

O o;aclor ti.nhn. ain·la mnito qui) dizct· S(Jbre 
o projcct.', e ba uma parte quo lho toco. o co
ração. 

Prec=sa ddanrler os proj)rie:al'ios dn lab6o 
ele •vv for~m victimas dur·ant.e ~11 mcz.)s; mas 

J. · :, ~ -.o:. .:,a 
presich1te dü conselh· ; tem nccessid:~de de re
li~::l.t'-.' c por moles tia de pessoa de sua fa-

Kãn prolo!lgará o debn.te pccrtanto, m'l;; nn. 
primeira opporbnid::dc s•:: Ot'cupará espê:'i_~=~l-
-\ I :\ • • 

tarics do h!;óo infamante que durantê 11 
mczes soíl'rero.m á cu;;t;• L!O Tbesouro, ú nossa 
cust<l~ acrescenta o orador. 

Rcal::uenle. r;xclam:1, ó ]'l'eciso que o go
\"et'no do Bralil tt-nba descido mui.to ! 

Por hoje, rom:üar:.."~ e:üi.'anh:mrlo qne os 
d·Jfensores !!:.\ bo:1 cau:;~', do dieeito de proprie
datle, dos in t;~rosses reaes da socieJn.dl', deser
tem dopo-to em quo se ha.vi::>m collocado. O 
rn ot· sen e qur as 1 eiras os < en.s rcs a 

indcmnização se vão rareando. A.-Juelles !'CUS 

a.lli~v!os de hon.tern-os díssid\'nto~. que susten-- . . 
uização pecunb ri~\. jti. S'~ sn.1 isfazem com essn. 
it•t•i,;(•i'i:t ia.demnização Llc do•1s rumos de set·
viços; outros, pt\t>;l. quem n propriodado serril 
era um noli me laii!JIJI'I', já. aceitam t.'OlllJ'O~i
çõcs. O poclet· entre nós e o poder-esta o a 
maxima. liberal, crê o orador. Po.t·ccc r1uo o 
po,lcr t:!m attractivos ... 

O Sr, . S.\H.\IY.\ (prcsi,f.:nte do co.1sclho) :-
0 tempo é q uc modifica tudo. 

O Sr.. . :\~DRADE Frc:;UEI!U. ••• mas, quanto no 
orador, rtua";;clncr que sejam ns victssit1:dcs da 
pnli ti cn, cmq uan Lo elle pel'Inn.necer na c:idcii·:1. 
que cccnpa-manebit ilirmola (ides . (Jútito 
bem.) 

!? SR. PnESIDE~TE di par.l amanhã a se-

SESSÃ.O E::\I 3 DE .JU~I!O DE f885 

Sü~DL\P.fO.-Lcitnra •la acta da ;;:~ss;Lo de Jir,utcm.-
0 ~r·. fJio:;? Jc \'aseo::o~cl'os pcol;l cxplir~~:·:Í(;> ,·, nrc-:t c 
· u~tilíc:t. um:t iu,lícar.ão. i) ~r. r' ,e,;rctali•l •l:i ex di· 
C.'L\tics. I) ::i;· •. '.lar 1m r i'ancis~o n::o se o;•pDc :i in,IIC<t· 
çã··.-C' appi'Co\'aJa a actL,-E\I'I·:••rE:-;Ti·:.-· \·í.·b~.:lo Jc 
par~·~crcs.- Pela ord•:m fdia o Sr. :'llac-Dowr;!l. r; Sr. 
l'rc.;illclllc Jú •:xplica!;•7cs. ·-O S1·. Duarte de A7.C\'Colo 
" • " . ' • - O •, r • ; • 1 ~ ' :: • 

. \I:utim Fra:achco.-u ~r .. l•o:uptiill l'euro J;'t lllll:t lX· 
tolica~ão ,-...ssoal.-P.·l:l or,tcut o Si'. Coelho <k Aimoul 
reõJU•'I' ttrgcntia p:u·a tratar •.lr.s facto.• o;cco•ri.I"s em 
Ca.mpo,.-u :O:r. G<L"I':\1' lirunruiOIIÜ , ... rJc m•·ia la ra Jc 
ur;,;cncia • .-Üt:ol·:.\llJ:"J DLL-G: JiilÍtJll:l~'.ãV cll t.!i C.U ;;~ ;lo do 
prcÍjcclo n. i;\ •k 18~:i.- Di~cu:·s·Js olo~ Srs. prc;.iJentc 
do con;;clho c l'ru.Jcutc Je .\iorac;. · 

.:\.',;; H horas, n,,~harn-sc p.-cse.1:es os Srs. 
Fr::1.;:k.lin Dori:t. Aífon::o Celso Junior. Valb
d:·res; Costa Hodrigues, · João Uanras · F''lho, 
:.\f::.sc:H·cnhns, .'os,:· Po:npcu, Juvenc!o .\h·es, 
Lacerch · crnec ,, OUi';'nço o ,\ J:tqt<-3i'<1!t-3, 

Di:1.~ C~r:~eit·o, 1Ail:'i0 ·h Cnnha, Cl1:1gas. 
.Jo:lo Penido, Bezerra Cavalcanti~ \'aldet ro, 

I • • . ~ ... ' , ~. '· 
Andrade Figueir(l., Leandro }.laci, l, Roilt·igo 
~ilv3, Diogo de V;-:.sconcellos, Ga:<par Dn:ill
m·"Jnd },füreir:t I3!'and:i.o. Za:-nn. B· rm:-do de 
Mcnclonça Sobl'inho, Henrique ~1: rqun,.:,Cudho 
de ~\lm · iJa. Jhciel, Euf1·asio Correia, :;:ilva 
:via.ia, Casirioto, l\Iares Gui:::., .-\.ntonio ,t.J 
Siqueira., Ribeit·o d~ ?11en~'z0s, Alval·.o Bot·~
lho. Duart:J de ~\.zevedo, Cruz Gonvea, .:\1-
mel.dn. Oliveira, A·-lriano Pimcnt0l, ~.Iontnn
don, C::11·!o;;; Affonso. Carneiro da Cunh:1, .\1-
fi·eJo Chaves. Salg~H!o, Schutel, Prisco Pa
raizo o Castello Branco. 

;' m d ois c:a chamad:1 os Srs. 
Roàrig-nos Alv.:•s, f~omcs de Castro, Soares, 
Cunha Leitão. At·auj•J Pinho, AI ves de A:·alljo, 
t\Ia1·tirn Ft·;mcisc;), Lllympio c,.mp.1;:, Frcrlet·ico 

orges, 1 igur~ as o, • 1: b u "' . L : , ~ • ~ 
nocl Portell:1, F1·a nci-;co Bclisario, :\Iac-Dow·~ll, 
P.ul1t:L Fleury. Carlos Pt~iX•)to, Antonio Pinto, 
Alva.ro Catninh:•. Demetl'io Bezcri·a.~ Be;.<:t·ra 
dG :\lcnr'ze.•, Bulhõc,:, Cãmpos Sallrs, C~ndido 
de Olivoira c Carneiro d~l. l\ot.:h:l. 

o_ Sn. PnESltJE~'l'E abre a se~são. 

Coml'arcccw, de:!ois d.• :th~'t'h a . . s~s!'ãn, os 
St's. : Bento H.nmos, Dantas Góc~. ~t.qtsruun ~lo, 
Clys.;:cs Viann:•, Fernnnd<'ls de Cliveir:-t, Coelho 
de Re1.onde, Leopoldo Cunhrr, Bar:To do G1.1ahy, 
Valladares, Accioli Franco, Coelho c Campos~ 
Pru lente de ~1ora~'S. Ribeit·o <lt Luz, Silv;t 
1bfra, .Joaquim Pedr.o, Cruz, Co~t:1. Per.)ir;'l, 
Felicio Jos Santos, Di<::. na, Barros Co ljr:•, S;).
tyro Dia~, Araujo Góes Junior, SiDimbtt Ju-

• ,. 7 \ • 

Continuaç::ío da 13 discu•são 
n. i A-1885 (cxlincção gt·aclual 
servil). 

de projecto dh · 
do elémento Faltaro.m com cat.sa particíp'-3.d:\ os Srs.: .Al-

Continu::tção d.~ 23 discussão elo projecto n. 4 
-1885 (pt•orogativa do orçamento para o exer
cicio de 1885-:lS::lG). 

Levanta-se a ses&ão âs 5 horas. 

coforado Junior, Antonio Bezet•ra, Antonio 
Carlos, Ba.rão d:1. Leopoldiu:1, Bezamat., Fra.n
cisco Sorlré (~onç:·dves Feneir}'., JoaquHn 
Tttv:ues, Mo~eira. cte Bn·ros e Yaz de '.Mello. 

Faltaram sem caus·l participada os Srs. : An
tonio Prado, Aristide:; Spinola., Conêa de 
Araujo, Delfino Cintrll, Franç::t c~'.rva1ho, Jose 
M:u·ia.nno e .R:l.tisbona. 
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E' lila. e ap?rovala a ~cb. do dia 2 do cor-· quem finalmente havia de entrcgal-a ao parla
mento francez. rentc. 

V. Ex. sabe que fui levado a neg:1r meu 
O Sn.: i 0 SEcr:.ETAnro d:i conta. do seguinte voto i ins<~rção do pezar àn. Camara. na •1cta dos 

se_us trabalhos,yorqu? a Camara, nã_o sendo U!ll 
1 • • ,-r r ,., • ·•1•l ~ ~ 

Requerimr;nto de D. Amelia Fontom·a Soares 
Pinto viuva do ciruro-ião do divi::;ão da AI'IlUl.ua 
Nacional D1·. Domingos Soaras into~ so lC!

tando a graç:t de uma pensão .-A· commissão 

porém, urna corporação essencial ('! exelush·a.
mcnte politic;~, a manifcsta.ç:;to da C.!mr.ra não 
se po:lia referir ao homem sen<1o ao (':ll'a~tcr 
po 1 tco, que r~presen ~tv~ no 1ca r r .. pu) i
t•ano lle seu paiz. 

de p3nsões e orJenados. 
E' lidJ e appromdo sem 

guinte 

P.\.ItECEU 

Ot•a., V. Ex. sabe que a politic::t moclenu., 
discu;;:são 

0 
se- sobre que gyra o mundo europeu, se divide em 

tres escolas. A escola realista em que se Jnnh 
a política do m1l:t.wismo n:t Allernanha, e que 
t<~lll por axioma (lU·; a força faz dirê: to ; a es-
cola estilitaria, em que se funda a politica. do 
mercantilismo na lng·bterra, o qu~ tem por 
cscop:). o p_oder da ~iquez:t; e, finalmente. a 

N. 120.-1835 

rimento em que o major The:)philo Soares 
Gomes, administrador tia m0sa de rendas da 
cidade de Antonina, proviucia do Paranà, pode 
que seJa re e\r~l o e entra!." par·a os co res 
publicos com a quantia d·) 9:020~551. qae 
s3ndo remetti.la para a ~lfandega d; Parana
guú, em caminh') perdeu-se. como prova pelo 
inquerito f!~ito p::lr ordem do presidente da
quella prodncia. 

Para <ill~ a commisaão pos;;a cmittir juizo 
:;obre t ~ü prctenção, precisa. que se sol;cite tlo 
gover1~0 o processo que se fez pennte o juiz 
dos felt·.)s d:~ fazenda da mcsm.t província., 

S:1la das C:)ulmi~sõcs em :30 de l\i:üo de 1885. 
- P,·i::;co Pa;·(!i:;;o .- Itdc(oil sv de .:i.·cm)o. 
- Yian, ;a Ya:;;. 

'- 'I ~ c ' ' 

da 1)olitica franceza. escola que <S servida p~l~L 
viohnc..:ia c fo1·ça bt·utal das insm'I'8içõo:;. 

1 c nset'Y!!dor não odia ,,bsolnta-
mente eon~on·er pa.l'a que se lcnsse ao p:trb
Ú',ento francez uma mensagem em quo se en
volvessfl· 2. appro\'a~ão de S•3melhantc escola, 
que, na mi la. ·-· ~ , ·, 1 '· 
pertul'baclo neste seculo o mundo b.ti no e ieito 
a desgraça orig-inal da Arnerica rcpublica. 
( .-lpctrte.~ .) · · 

Portanto, si corno politic) eu não podin con
vir em semelhante demonstração. cbro é que 
muito menos podia f;~z~l-o como chri2tilo, por
que V. Ex. sabe que o illustre finado, nos ul
timas tempos de sua '"ida, tomou-se o escriptor 
mais popular do th.cismo puro, e b::tsta lCl' a 

.. ·-. . .·-
"" b'' ~L .~ 

catholico, en não possa prestar homenagem 
sinccr<l. as su:.is idcas contrar·ias às minhss cren
.:ts 

Este procl'dimento excitou inesperadamente 
uma intol0rancia t:\1, flue n:1o sei si o cleput~do 
neste pai~ ainrla pódc ter libcrJadn d~ pensa
mellto, e tem rcsp·~it·1.do o seu direito de c:c
primir-s ·~ como Cjltizer e como ent•.;n..ler a res
peito dos negocio.-; tr<üados n 0sta. cnsa. 

O Sr. Diog·o <lo ·vasconcel
los:- Sr. pr0sidcnte, não ouvi hontcm nem 
hoje lez·-se n:t ucta consignação nlguma em r.~
laç:to :i. mensagem vot:lda pcl:tCamara ao pat'la- Declare>, porém. a S. Ex.. que estou t•r:solvido 
mento írancnz por caus:1. da morte do SI·. Victor n. continuar no pa.pcl que sempre mantirc cor!lo 
Hugo. Eu tinha de propôt· alguUla. cousa neste deput:~.J.o clue tenho s~do. tlc não c~dCI' nunca 
sentido,_ e por isso e~p~~ra,·a_ a occasi:1? de apre- ao respeito hum~no, q u~u~do ,;;e trtlta:- d·~ ma
sen_t:u·. a me~:t. uma. 1nd1c:11;ao a rcspclto. terias concern~nt':ls :\ minh.:t fé reli ::dos~ ... c as 

\'. E t. sabe que no dia 25 Jo m0 z passado, minhas convicçiJes poli.ticas. (.:tJ)Oia:i ós; m ttUo_ 
C~leg-anJo aqui, ~tli in_fol'tnado ue que a Camara bem .. ) 
t1llba mandado llls•;rn· na acta um voto de U:.r Sn.. DEPUTADO: -~~o se trata tle re;li-
pezar ~ela morte desse illustrc e ,criptor. gião. 
Pro[estet logo que não te1·ia ,·otado por essa m ã se trata '! O es-
< cmonstração ; porem, no 1a seg-ulllte ut 1n- d 1· · ( 1 d 
Íürmad' l)Clos jor naes de cl ue, ;lêrn d~ voto de ta o tem um::~. re tgtão. .: púi(( os.) 
p':Zat· se in. dirig-ir uma mensagem ao parla- O Srt. D10:;;o DE VAscoxcEr.Los:- :\ão tenhv a 
monto fl·a nccz. Eu não e ntendo, como aln-uem 11retenção, como muitos têm,. de to:-na1·-me po
r.en;;a, crue podia inteuomper ou caç3r _q vato pular pelo cor~ejo a. idéas convenciona ~~ que 
Ja consurnmado da Camara, mas, como homem fulg-uram no dta. Desenganem-se os sedtclOws. 
úe orti~m, desejando que as fo1•mulas sejam Na segunda 'rez que tomei a palavra, fui in
conve~tente!11ente cons:~rvadas como garantia I justamente tratado por a.lguns colleg"-s, que 
ela su .Js~ancta que nellas se contem, enten li l t:llvez por não set• cu um astro ela grandeza. !~e 
~ue_ d_evw procurar saber_ como ~1av1a de ser I que SS. EEx. são, pal'a a.tra.ves--ar O!; n·~vo :;i-
1 cdtgtda,. essa mensagem v erd_ademt re~oluyi'io ros do meu i~ola~1cnto, não sabiam qu e c_u . e.-a 
de noss .... Camara, quem hav1a de enVlal-a, c , um deputalo ~\nttgo, acostumado a ter tdcas ~-
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vontade rnns que nuncn faltou :10 l'espcito com 
o.:.: seus toll,3gas. (Jlt{Uos apoiados.) ' 

Sinto profunr.ln.montc isto porque do in.ci,_Ion
te quo se deu n:t ~eg-unda vct: quo fallei, foi 
qua se levantou toda a a!"iiruosidado cncor:1jada, 
sendo eu cobc.rto c~e injurias, o n.tó insinuan-
< ~sf\ ca ummas con t'a meu c:Jrac e1• qu:m o. 
V. Ex. qnc t.;m ~ido meu coll~g~, pó ~lo ser 
juiz. cu não ~torccia ((;pCJiados .) 

' pedir que a mcn;:·agcm 1ossc para a Fran<;~o., 
ao monos dar~lhe um Cttrso n:ltu:·,d. log-ica, se
gundo nossas institnições. cnc:~min!utndo-a. Jc 
maneit·n. que ~e conforma>;.~c com os interesses 
político> que p·ndonl c:;tat· envolvidos na 
(lll OS l;(O • 

V. Ex. sabe do incidcnt() que se deu não 
ha muito tempo entt·e o imperio da Alle
manhn. e a _ rcpublica dos Estados Unidos: o 
larbm0nto amct·icano rcru,:tteu ):wa Allema-
nha nma manifestaç:lo de pczar pda morte do 
St·. L[tskell e o principo de Bismark, m:tito 
bem o sabiament~. impediu i1ne e:;sa m·'nsagem 
o;;se c trec :1 o v a. , I~~ am:J I , ~ 

que entendia qne este não podia tet· r.1hçlíes 
dit·ectas com pote11cias estrangeira~. 

~:-O Sr... DroGo DE VA;:cÓxcELt.os-Bcm ; cu lá 
cheg-arei. 

V. Ex. sahc que :< Camara dos Deputados é 
uma p:ntc (lo poder leg-isbtivo, nem e mesmo o 
podct·legislati\·o. A rcpresentaç:"io elo estran
geiro se faz por iulcl·mcdio (10 l!l1pcrarlor e 
seus ministros. 

1Jào polia dirig-ir-se ~lit·,.}ctamcntc a um parla~ 
mcnto c;.:tJ•ang-oit·o e a razão ó porqae nõs nfio 
sab~mo;; quae;; são as rr;1nçücs d:plomaiic:1s ql!f} 
ex"ts em no segrec o cn rc os <:lcus governos . 

A Catnar::~ nã') pô:le rstar em di:1. com os nc
gocios que cot·t·cm P'·l:J., pasta. de Estrangeiros 
c nús n?io podemos s:1b1r si, na occasi:1o em que 
cheg-ar uma mcnsag-üm de nossa ;;;ympathia a 
l!Uac~quer pnit:,t:ll i :Üt: esteja ou não Cll\"Ol\'ida 
em qnalC).llCL' quc~tão c1uc s·J refira á hont·a c á 
dignidade nacional. 

E' not· isso, Sr. presid~nte, que ou l)nt··n•1ia 
qu:1.nto ::1. e~sa mon.sa.gr·m, :t Cama.t·a doveria. en
viai-a :to mini;:;tro de estt':lngoiros par.~ no 
car,;o quo S. Ex. nlio j<dgas;;c inconv!'nicnt'.J, 
tr.tnsmittil-a. o.o pa.rlamcnto fr:~.ncc:z por inlcr
mr;;dio do respr~ cLiYo governo. 

O nobre deputado por Minas, que honrou-me 
com o seu n l:ute, disse ue o motivo do con-
flicto entre a Ademan 1a c os • s a os- nu os 
não foi o mesmo que eu as;.i3"nalei. Mas o no
bre dcp~ltado trou~e mai:. um argnmento o.· 
meu f~wor. O motim roi. Sr. presid:-,nte, que o 
morto revr rcnciado pelo Cong-resso Americano 
era um homem de idéas oppost~\S á politica. do 
o-ovGJ'llO de Berlim, escrevia cnergic:amente 
~ontra a. politL:a. do mesmo g-overno, c por con
scqnencia o mini~tro prussiano entendeu que 
o <:ongresso dos EsLados-U ni:!os não :>ó cxhor· 
bituva de suas altt·ibuiç;ües,"" como n.inda fazia
lhe um a.ccinte. (lla ttm. (lpcwtc . ) 

v. 1.- :30 

Ora, Sr. presidente, a. repetir-se o prece
dente que se dá com esta mensagem, não ha 
de. ir longe o dia em que nós votemos aqui al
guma, que possa ir fcrircà suseepti.bilidado de 
gove:t·nos cstt·angeiro;:; e levantar a quesmo que 
a men~agcm do C0ngresso Americano lev~1.ntou 
en"t'C as uas naçue~. 

Fj! Sr... DEPuTADo:- Apoiado;·; é ·uma lm-
pruàenciu. (.:1poiwl os.) ·· -

...,n.. JOGO DE ; ASCO::\CELLOS:- CYO por
t:mto esclarecer à C:úuara qu:ü era o 1.aeu p"!n
s:~.wonto, c vou enviar ú mc;;a uma indicacão . . , 
qu() espero soyt recobida. 

V. i x., S1·. ]:residente, ha do p::l'lniltir que 
neste molllento, em r·' sposta. a todas :<s inju
rias e insinua<,:ues dü que fui ah-o, pa:·a con
cluir o meu discut'.~O, me dirija :1. sua pessoa; 
V. Ex. quo c litterato. V. Ex. que tr,:duziu 
tiio bri_lha~ntemonto .:'1. «.E.van~elina» de Longfel-

, , i. I ~ 

an "micas e escrophulosas da liLtcratura mo
derna (i'iso ), de que outro dh fallei ..• 

pelas musas. 
O Sr..: DroGo n:: VA,CO::\CELLos:- ••• Sim ; mas 

lem hrar~s':l tle outra 1~oe~ia dacptl'llc gT~nde poeta. 
americ<lllO, que ainda. h a ponco finot:-.~e infe
lizmente para nó~ ; é uma poesia em que se 

. comp:tra este mundo a. uma ponte, em que cnda. 
um passa carregado de seus cuidados. Eu tam
bem o ninguem L\lvez mais ooerado, atravdSSO 
com o;; meus, m~s dcdaro a V. Ex., perante 
esta ang-mta Camnra, perante o 1?ait: int<:~iro, e 
para :sto pos o appelbr sem hesit:1ç:"io par~\ 
todos os men;o; c.:om rovinciano~ cor:·elin-iona~ 
t·ios c uch•crc:arios, que, nõ :fim do transito, 
qur..n1lo cu comp:n·ccer per.mto o Supremo juiz, 
qn~ tl}m <le julg-ar 3 todoi:, posso apresentar-me 
e m o.; . 1 arr . • c ::>, <'~ • , 1 · · 
forlunios, porém nunca hei de apresentar-me 
com as fac:•s desbotadas por crime.~ e dc~houcs
lida.d,~. (JI uito.~ opoiados .) 

Tonho concluido. (Jluir'J [;em; 1iWi!o 
bem.) 

E' cm·i:;,-'Ja :l nH'S::t, liu:~. c rc:-ncttida ~i. com .. 
mis~i'io de policiu, a seguinte 

INDICAÇ:\0 

J!e;ts(:gcm pcltt ~iiOJ'ic clu Victo;· Iltt!JO 

Indico qnc a me11sag,~m pob morte do Sr. 
Victor l-I11go s':'ja cn\'iada ao l\Iinistro dos Ne
gocias Estt·nngdros n.fim do fazel~a chegar a. 
sea de.~tino por intermeclio do governo fl·an-
cez. 

Saln. das sessões, : tiSo.-
Diogo de Vasconcellos. 

O Sr. -~ffonso Celso Junior 
(1) sec;·etMin) diz qnc a dcfcrcnda, quo lhe 
merec'.:l o seu honrado comprovinci::t.no e col
lcp. obriga-o a apressar-se em dar as ex.pli- · 
cações pot· S. Ex. solicitadas. 

A nvmsagem que hn poucos dias a Camara 
votou foi redigida na secretaria.1 lida no expe
-diente, e, como fazendo pa.rt'.:l d~lle, publicada 
no Diad o O !fiei. a!-. · 
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~o regimento n~o h:1. disposiç:!o :1.lguma ~5- i b:-m interpr~tad.:> pelos esp~rito;; t?lerantes, 
pecJal com relnç:to a esto caso, pOrei uc c a. ' quando esboçou em traços mutto prec:wsos a fi~ 
primeira Y·.!Z que o parla.men.to braúleiro ':o~a. gura evangelica do bis?O Bernvindo. 
umã mensagem de condolenc1~s par_:. ser d1n- o SR. 1\L\c-DowELT, d~t um npartc con.Les-
gida a. um l?arb.monto es:ra:gcu.•o. J?r:tretanto, tando. 

d"I".t!ll que devi:u)l proced"l' a respeito ilesta . O Su. l\L\.rsDI Fn . .\NCisco : -Esta ty_po não 
materia como SI} ha feito com relaç:lo aos dis- llt0s convém, porque o typo apt·esentado pelo 
cursoscon ~t·atc;lato1·io> om ·c ue um orado:- r.~- esc ri pLot· ó o de um ;;acerdote tolerante, que 

3.1'11., mawr so,cmm a 9 tera a transmissão 
d:1. mensagem do p:uhmento brazileiro. Entre
tantn, deve_ pondcz·ar que existem_ precedcJnt ~s 

.. . . . . 
plo, que1·cndo mante:.- com o do nosso paiz troca 
de docmnentos parlamentar.:s, dirigi u-se por 
intermeU.io de sua se reta ria a .. . a -~ r 

qae apressou-se em ae_ceder ao desejo mani
festado pela repre5entn.ç:1o daquelle adiantado 
p:liz. 

O orador acredita que com e:;tas explicações 
tem satisfeito ao nol.Jre deputado. 

O Sn. DroGo DE V.\.sco~CELLOS : - Perfeita
mente. 

O Sr l\.Iar·tin1. F r:.1.,nci~co : -
Sr. residente aeho-me mn >ouco incom1n -
dado, e limitar-me- ei a bro\'es r,~floxõe'S. 

Não me opponho á inàicaç=1o apr~sentada 
pelo nobre deputndo por Min;·•s, porq tte entendo 

· ,: · ~ n ro expe-
diente d:.1. mesa da assembléa. A esta compete 
decidi1• u. fó1·ma da r~messa da mensagem tis 
cai:n:\r:l~ francez::s. 

Porém. :i parte esta manifestação de intolc
ra.nci:l. relig-iosa que acaba ele dar o meu dis
tincto collega deputado por Minas Geraes, ma
nifestnç:!o que peço licença para notar, tanto 
mais quanto p~uto de um espir!to esclarecido 
(/lpoiado . .;.·J. que, pelas IJellas tra.dições dos S-Jus 
::~ntepass:ulo~, sobretudo pela. rara felicidade de 
d~scenuer de nma da,;; intellig-cn,~ias ma.is 
bem organizadas do nos~o pu.iz e d13 um dos 
talentos mais podet·osos que tern titio a. 
nos"a p:ül'ia, o gr·ande Bern:trdo Pc:·eir·::~. de 
Vasconcellos (apr1iados), se torna. ainda mnis 
r~par.•\·d, obrigando-me a censura.1· a mani-
es açao ciue ex ernou o meu 11 u,~ra o co .ega! 

oppondo-;:;e, sc1n moth·o plausível, ao lll'eit l de 
adnri1·ação qu '~ pre.:;;tú ao gr.:n-lc talento qLtC 
se eb.amou-Victor Hugo. · 

Não é meu iutuito desconhecer o direito que 
t0m o nob1·,~ deput~do d1 desenvolvet· as suas 
op iniões religiosas, mas julgo-m0 tambem au
torizado a defender a Ca.mara dos Sr". Deputr1c!os 
eontra a ma.nife."ta.ção de intolerancia religiosa, 
que acaba. de dar o meu illustràdo collega. 

Lembro, poróm, a S. Ex. que o nota vel au
tor, cuja morte tanto pr:zat· nos inspira, prestou 
uma homenag-em á doutrina do catholicismo 

J0sus do que as pomp~s e os 1·igores dl. igTcja 
militante, rcpresentad:1 po1· :;cus papas o bis
pos guerrei1·os n:~.s lutas da média iJado. 

nspn·ar:.1-me. d'. pros1 ente, ma1or respeüo 
os bispos que solicitam a Deus· pelos desherd:t
dos d:1. fortuna, do que os quo atloptam o látego 
religiosJ. 

O Sn. l\íAc-Dow.:::LL dá um apart-:. 
O Su. :\IAn.TI:'>I FnA1'CI::>co:- V. Ex. a. mctt 

respeito pe:.-.le :l sua propaganda. Pe~o licença. 
par.t l~Jmbrar l}lfC!par.'l. concili:H' todos os admi
r.Jdorcs do grande talento d: Victor Hiig-o, elo.~ 

- . . ·c , . 
em tod;.~.s :.1.s 0po.~as da sua vid:i, n~o dcm uma. 
fót•n.1a política a miuh<1. moc:ão, n:1o fui exami
nai." c lOdcr:a fazel-o tah·ez com vanta()oc~m :. 
vida. política. de Victor Hugo, que póde ter tido 
algumas vat·iantes na sna mocidad.;, ma.,;; que. 
dc,dc certa ó llOC:l., accentuou sua carreira. poli
ti~a. torn:•ndo por p~nto Jc partida a dofl!s:J. da. 
liberdade e do poro c:n toda;; as condiçü·3s, e a. 
causa. dos opprimidos qualtluet· que fosse a su::\. 
orig-em politica. 

O Srt . :1\L\c-Downt.:- A demagogia. e o so
cialismo. 

O Srt. 1hnTDI FnAxcrsco:- A resposta a 
essa ol.ls~t·v:~.çfio est:.i. na vida do Victor Hugo. 
Elle comb:1tCu a. autoct·acia do segundo impet·io 
cru tod:Ls as occn.siões, pt·otestando nos versos 
immortaes q•JC cllo intitulou Cltâtim·:uts, que 
não enLt·aria. e:n Franga. em !U:l.uto l:i estivess~ 
o il.Ulor do Do:1s de Daze111bro, e de facto~ 
quall( o o au ocrata ra.nccz ez-se ater em 
Sedan e entt·ego~t ao inimigo a espada avil
tnd:t, o poct·a~ q1tc o fctlmiuara com 0s seus 
v r:rsos iadig-nnclos e que p:-ofet·it·a a Solemnia 
1lerha, Victor Hugo es minh:Lva a sagrar o seu 
po.tt·io'tisrno nas p1·ivações do ce1·co de Pariz. 

Mais tarde, quando se tratou da expulsão dos 
Napoleõ ~ s do to~·riLorio francez, elle esq Lieceu 
a fcnnilia ·awbiciosa a que pert0:c.dam e a lenda 
guerrc:ira que reprc~ent:tva, pari lembrar-se 
sómcn te que nãe> eram elles os rc~ponsaveis 
per alheia;; culpas e sustentar o dit·eito que 
tinham, francezes, de habitat· o territorio 
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írancez. Alma generosa, Sr. presidente, era 
cs~•1., que punha de p<•rte os ran<:ores tmdicio
~ae:, p<:!ra sustentar a justÍ\a p·1ra toJos c 
JUStiça sempre. Encn.r·ou sempre o c grande 
poeta, como tarefa El!n. de todos o!o5 t-;mpos,_ de 

ligiosos, todos os outros, c alguns dcs..;es 
partilhando, porventura, utu exccs:-ivo amo1· á 
Ordem, nem por i;;:so se negaram a prestar 
aque :L wmenagem a um os m~uorcs a (m os, 
si c que não se pódc dizer mais alguma cousa, 
ao genio poeLico do scculo, cnc:trnado na pes-

;· 
o 

O nobre dcput;tdo por ?-.íinas citou o facto 
que se dera. entre Bismark c o IJ:J.rlr.mento dos 
Estados-Unidos. 

Lcmb1·o ao nohro àcputa:lo que o exemplo 
não lhe serve ~.usolutamentc. O facto é o 
seguinte: · Enviando v. Bi8mark o parlamento 
americano uma manifestação de elogio em fa
vor d~) um digno socialista, que tinha entmdo 
em lucLa com o propri;J Bi~mark, este, - creio 
que prccndcn 11erfoitamcn t(.\ 1 -

o intermcdin.rio da mensagem pct·ante o parla
mento allcmão. 

O SR. DroGo DE VA~CuNCELr.os:-Eu 
evit·:r os inconvenientes do precedente. 

O Sn. ~L\It'l'DI FRANCT~co :-Em to !o o ·ca.~o 
eu jrl. dccht.rei que a fórm[1. da remessa da men
s:tgem corre por co~ta da mesa, e não tomo a 
meu cargo impug-nar a indicação. 

Tet·mino dizendo que não estt.lu arrependitlo 
de ter feito por cont·L do meu pdz, illustrado 
nas ldtras e r! ssencialmllnt~ humanita.rio. uma 
manife3tn.ção lle pezar pela morte do homem 
que tomou em toda. a. sua vi-!a como tarefa 
plincipal proteger o;; perseguidos, :1 qualque:· 
opiui::io qthl ellcs pert•} nc .. ssem, c de prestar 
homcnr~gem ao gcnio poetico qne nas lettt•;•s 
excedeu tudo qu:tnlo :"C tem vi:-:to em nosso 
scc•Jlo, c que na idalo m:IÍs m·ançada escreveu 
as ol.H·us pl'imorosas d•) um.a lilt;~ratura geral-

' 1 • . 

nos ultimo~ diM de :m:t. ' ·ida, as f01·ças d•} ~ma 
intelligencia mn.scula ·e potente nas obras 
immorlaes qne têm por titulo .:.'\"o·centa c 'l' re:; 
e T orque,iw r{a (iiíuiloiiem; iitnito bem .) 

E' lido e p;.;::;to em discuss:Io o 
PA!l.ECER 

N. 130-1.885 
.. L iccn í'a ao jui; de rL.ircito F rancisco da 

C't~nha Caslcii o Et(W CO 

A' commi~~:ão d!' pensões e ordenados foi 
pt·esentc o rN1ucriu1eulo do bacha~·el Fran-

cisco da Cunha Castello Branco, juiz de dit·eito 
da comarca do Parintins, pedindo um anno de 
li.conça com .seus vencimentos para tra~~>r de 
sua s::urlo. 

Para poder deliberar, precisa a commissão .. . . . 
b • ' 

Sr. mini.,iro da justiça, si o supplica.nte já ob· 
teve licença do podet· exocu tivo p:H·a o fim re-

ucrirlo e ::>i o rn.zo dentro do 1. ual óde o 
go,•erno conceder licença acs magi8irados se 
acha csgot do. 

Sala das commissões em 3 d·~ Junho de 1885. 
- Attguslo Flew·y. -lldefonso de A1·aujo. 
-João Pcnido. 
' O SR. lYIAc-DowELL:-Peço a palavra. 

O Sn.. Z.urA obtendo a pahvra pela ordem, 
observa oue o que acabou de ser lido é um pa
re-=cr, c Ô regimento det•)rmina que, quando ~o-

-
algum deputado peça a pahwra, fique a discus-
são adiada. 

J 

não se trata d0 um parecct·, mas de uma sim
ples requisição de informações. 

- 0 Sr... PRESIDENTE :-A' vistt ch reclama~iio 
do nobre U.eputado p"'la Bahia c na fórma •lo 
regimento, declaro adiada a discussão. 

O Sr... I\L\.c-DowEr.L :-V. Ex. considera pa
recer ·~ 

O Sn. PaEsmE:XTE :-Sim, senhor; até t\ 

ep1grophe e-p.:trecer. 
O Sn.. ,_A;;Dr..ADE F!GtiJ~tr..A :-Mas Q r0gi-

meu o . 1 o um 
missilo importa solução dG qualc1uer n:~.tut·eza o 
qnan<lo é mero cx.r:~diente como este. 

tinguc . 
O Srt. A::-;ortADE FrGUEIIU :- E~ ti na. refor

ma de 1871. 
0 Sn.. PRESIDENTE :-0 que O regimento clc

termint~ é qu•') , dcs.lc qne qualquer deputado 
p:'ça a pab.vr:'. sobre algum par0cor ou rer!ue
rimcnto, fique a discussão adiada. 

O §r. 1\J:a.c-Do",..ell (pola ol·rfem.) 
ponderar:i apenas <lO Sr.~presidente que o prece
dente udopt:•do na Camar::~. i; de que. quanrlo 
se trata de um:~ simple~ re•1uisição de informa
çõc-.:. sej:t esse pedido da commissão votado im
medin.tamon te. 

Ora, lV!lO principio do que o costume é o 
m Ih r inlet· w~:1lc rlHs lei• de ue o-: precedeu-
tt~s são o cot11plemento do regimento da a
mara, não põde ella. deixar de :l.!';sim considerar 
a warcria de que se occupa, sob pena de tor de 
discutit· dous p;.ue~.:eres de commissão sobre o 
me.;:mo objccto. . 

P,l.rece-lhe, pois, q u~ o Sr. presidente deve 
reconsiu.Prar a sua decisão, tendo em attenção 
o prece lente que o or.:dor invocou, i sto é, que 
não se dGve su.jeitar :i d~scussito, como si fora 
um parecer~ um sim;.lcs p"éc.lido <le informações 
feito por um:~. c:;mmissão qualquer. 

O Sn. Pn.ESIDENTI!:,:,: - V~ }~x. jà acabou '{ . 
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O Sn.. l\L~c-DowELr. responde quú, pch or
dem, j:i; mas. si S. Ex. wantiYe1· SlW. decisiio, 
d0sistirà. da J•:d:wt·a, porf(Llfl n:io quer tlc modo 
algum prejudica.r o peticiona.rio tlc qncm opa
J•cecr trata. 

O Sn.. Pm::smE:\T.E:- Insisto na. minha de
cisão, fund:do no m·t. 1(17 do regimento qu~ 
diz (lV) : 

(.:, O par.;cer, sob:·c cuja materia algnm df"
putad•) pedir a pal:.wra. se considerará pot• esse 
facto adiado par.l. s·.:r dbcutido quando se dct• 
pat:a ordem do dia., . >) 

"\. miuha tle,~isflo é 1 pois, conform'' :t cst:1 
disp:;sição dv regimento, CJU ) não distingue 
sobre a fórma dil. conclu~fio do p:< r0..:er. 

O S1•. ::.\Iac-Dowcll desiste da pal:wr:t. 

', 
l\linisterio dos Negocias (h Justiça a informa\iiO 
seguinte : si o juiz munici[lal de Botucatú, 
B en ·~unin Soitres de Azc:veJo. li:tha sUo ou 
não suspenso c mandado re~pon!;;abilis:tr. 

O governo ainda não remctl,"n á Camarn. a 
inform::u~ão pcdid:1, mas o nobre ministro ch 
justi~a. ~om a ::unn.bilidacle q11o o can1ctcr!za, 
c a solicitude com q uc tem dirig·ido as rcparti
çu-:s a seu eargo, teve a deli:.:a lcz:1 d) dizer-me 
c1ue esse jlliz h•tYia sidJ su~pcnso. 

Infelizmente, o nobre ministt·o não teve co
nhecimento exacto do negocio, e cu acauo de 
receber noticias de que o juiz municipal de 
Botuc:<tu, onge e 1avt:r et ·o suspe nso c m:-.n
d}tdo rcspousaJ,ilisar, cmlinÜ;1. 11a sêri··: de 
desatinos que denunciei à C:tmarzo •. 

'"'a c ·. :.x. qne o a \'O princi p:-t c as ... ·io.nn :~ i « . 
do juiz municipal ele Botucatú 0 o cscrivrro de 
o;·pbãos d:1q uelle termo, e a piLão .:\.l iJer·Lo .] ulioJ 
Ril.J .::i I'O de Barro~, 11m dos esc:·i,·rres mai;; dis
tinctos da pl'O\·incia de S. P aulo (uJl •1 i ,rdos),quc 
:-:emprc tem. cump1·ido o s•:u d·~vcr, com ~pphl.1 :so 
de to,Jos os juizes CO!ll quem lJa funccionado. 
(:lJhli(r clos .) 

C)ntra est': dist.incto func eionn.rio.quc ji_me
r ccen daquclh j uiz ~cr su:;pcnso :-ucc '.·ssiD
mct).te p or f!uatro V•!ZOs e p ~!lo -pr~zo de :_::,1!) 
dias! qn ~1.ado as di~po::1ições om yigor sú p!mnit
tcm qll'~ os pres identes d JS trii)Unacs c juizes 
s u;;pr::ndam os o11ici:lc,;; que pe1·.-mte clle;; sot·v,!lll 
pot· espa ço de GO dia,;; . confo rme (J decreto 
de 2 ele Ú •ILnuro d·3 18')1 C decreto de 7 de 

·,~ :- f · I'· , · ll um ma nd· _i de 
pri~ão cot·,·e~cional pelo p1azo de 5 dias. 

O SP. . H.oDR1Gli J~s Ar.vEs: - ümn. s6t·ie dG 
cscand~•los sem fl'Jalific:lç:lo .- (li a out ;·os 
f/]X!l' l CS . ) 

O Sn. D w.\ lUE D:~ ./~ 7. EVEDO:-Voltava o ca
pitão J ulio de B:~rros 1lc um pns~e io em corn
vanhi t~. dQ;; D<• . .; . Be:-na t•;1o Aug u s to Rodrig u!•s 
da Sih·a c Chr isti:tno W tt, rflt a ndo chegando :.i. 
snn. casa, soube ,1tte havi~ um mandarlo do prisão 
conlr:l. cllc expelido . Não podÍ;I. cogitar que 
!;Cmelhante \'iolcnci:.\se pudesse da r ,porque uão 
se achava no exerc.i cio do seu emprego, n ito 

tinha commcLti.io crime alg-t1m, nem ao menos 
qnn.lquct· falta ou omis:São dos deveres do srm 
oiiicio. 

Entrett'l.nto, Sr. presidente, a. noticia era 
CX:ld:J.. 

c.n. p1 ao 
const:t·angido illegalrnonto (rrpoia.dos) em sua 
lib~r~adc, ~.~ q~1ereu or.tcm de hauc:u>-c:n·pus 

• I ' t (' ' 1 ' ( 1 1 1 1 

n~l.rgo l\I~llo: q~e ~ 1tm dos Órn~mentos da suá 
cl• ;;se. (.·lp:i<aaos ·) 

O juiz do llireito o:·den•)U qnc o juiz munici
pd ittfOi·masse no prazo de ~-1 hol'àS ..• 

O juiz nfío cumpl·ia c~s~t or..lem, e, n:arc;m
do-se-lh.~ mais o pt• ,zo de uma h ura pa1·a dar a 
inf:.H'mação, decb t·ou trtte h~wia m:1nílado pren
de:· o e .;cri vão Julio tlo Barros, no exercicio da 
:lltribni,;l'io riue lhe ~ompcl.!} u' ~ impot· a peu:.~. 

· dia~ d )t·hr c rt'11ccional aos ofli-

O Sn.. DuARTE n::: ~\1.ErEDO: - •.• c i~lo 
pot·que o escrivJo o haYia inj uriado. 

0.1' .._ ... ' 

digo do processo criminal, crue permitte ao~ 
juize~ imporem a pena cort"eccion:tl de cinco 
dia!:õ ':h pris~o :10s s~ns sub~1.ltemos, refere-se 
aós ollicbcs tlc j nst!,·a, e 30 caso de omissão de 
cumpl'iruento nos deveres cb oili c:io. 

O Sr.. Aruu.ro Gozs : -Apoiaclo; o ó essa n 
pratica qtu si constante . 

O Srt . DuARTE nz AzEvEDO:- Si 0m s0n ti-
. •: d - • mo ofi1,•ial elo "ui:-:o 

o c ;;eriviio ele ot·phlo~, uingucm di:"â que o 
cri 111C particular de injurias, cowrnettido pcb 
escrivão contt·a o .i!.üz! de tcnninc a applica çfio 
l o nm:L pen.' , qnc a m cc1a:·a erminatll:e
mc:n te que se ;l.IJl)l ica. aos c:asos cb omissão, no 
cumprimento dos deveres otliciacs. 

O S!L MAP.TDI Fn.A:-:c:sco : - Si o crime foi 
com!l1Cttirlo em au .Lioncia., a pena tem perfeita. 
:lpplicaçüo. 

O Sr, . DUARTE n E _,\z ;;:vE DO : -Si o crime 
de inj ~n· i:.t foi comm0ttido em audi.cnr;i·t ou 
ach:.1.nd.o-se o jniz em a cto elo seu ofiii!io, é caso 
de procedimento judicial; mas nfio swia nesse 
CJ SO o pt·opt·io jui:-: oH'•Jndido quem proccs~:\::<Sc 
o e scrivão, qll'~ sô o podcrÜL se;· do utQdo e com 
a:; peu:-t :; csbbe leci.la.s n·l lei, mediante pt·o
cc:-.:Ho rcgttl:.l.r ; si ~ poré rn, ~' injuria não foi 
t•roierida em neto de juizo, neste ca so e um 
cri :n~ p u~·amcme particub r •. :1. ~·~ s r_cito ~o qn~l 

miual. 
Demais! on sr:ja o crime •le i njuria publico 

I ou p:1rlieular, todos sabem gnc o cocli~o do 
processo, na. cspocio de que tL'a ta.mos, falla rb 
1111lÍssrio no c umpt·im011to elo;; dev••:cs, isto c, 
daquoll·~s c~• sos em q uo não obstant~ a <.:ulpa
b ilidach do empregado pablico por L.lt<~ com
mettida no ex m·d cio do seu c~u·g-o, não h:L _ 
pGt~a dc t·wmina dn. na lei. 

l\Ias , St·. p rt:Hidcnto, não s 0 admire V. E-s:. 
clcs~e ac to de arbítrio do j uiz mnnicipal drJ Bo
tucrttti. 
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. _Foi concedido o habeas COi'JinR. O juiz dedi
rei to expediu oràens, r.:'sguardando a pessoa do 
s1rventu:wio de justiça, o c:1pitfio Julio do 
lJarros. E o r1ue llCns~t V. Ex:. o11e· f;~z o juiz 
municipal. depois J.e intimado c!'a ,lccisão do 
• • • : ' T 

4 - • - ::, • .: 1 _, ~ 

ot·dt'm ria lwúca,; crn·ot!s ! E' nm es~:::.ndalo, 
St·. prosidcntc, é uma. vio~cncin. inundita. 
il[ui!fJ.~ c~ JOtaclo.::. 1:Ji;ZCS 1·e c!irtus de 7'C'Ji'O-

'L'C!Çr1·J.) , 

No dia. 28, apparece em c::1sa J.o escrivão nm 
oflidal de justiça com dn~s praças de policia c 
intimam o manJado. Achayam-se pt·csent.·:s 
cmpt·ega.dos do fó:·o c pessoa.s consi.dcn1.lac:, 
:trlvosado,;; do logar, quo fi.zer;tm so~ltir ao o!li
ciul de jusLiça c :o;ollados, que clles est·:m,un 
commdtendo um crime, pOI'l ue nã;:, era pos
s:,·cl pt·.mcbr-sc a 11m homem que tin~ul. r:;n 
c:"'. ·-. ,. · •I)•~ nlnt tr~:u.o; ,- ~t~ 

além disto não podia s::t· preso por officiacs d·~ 
justiça e soldados d~ polich. porque era c~t
pitão honor;u·io do exercito c condccor~. :o por 
seus actqs (o )ravurn. n:\ guot•t·a ao ar·aguay. 
N:'io ob~tantc, o jniz municiprt.l insistiu na 
verificação do mandado de p.-isão c,. si nã_o f)~se 

de occultar-sc pM·a não ser preso, csturin.· a 
cst:1. hora. om uma masmOt'l'a, apcznr da ga
rantifl. do habeas corpus. 

Pelo e:xposto V. Ex. o a Csmara comprchen
dcm rl;:c o termo de Botucnrü merece n. mais 
c~.ct'itpulosa. at:cn\ãO do governo c dos poclc,·cs 
publicos. O.liH!tO$ apoicalos.) 

O procc:lirnr nto do juiz riiunicip:tl àc BJtu
<:n.tli. é t11il:l. vorn·onha, ó uma zomb:tria, é tlm 

escandalo p::u·a ::1 administr·ação :.1. .JUSL1ça, c 
n~o admira, Sr. pt·e:;idente, s nr:o proced t !\s~im 
uu1jui;: r1ue ~ain corrido Jc Queluz~ que saiu . , . . . , .... 

" .:: 1 

ririca, c que só depois de tudo isto foi julgado 
digtlú de ir adroinislrar justiç:-1. no termo de Bo
luca.tú. 

Ac('J'Cscentn,rei um p '}riucno c:;c1arccimenlo e 
por cllc verá a Cam::ra de quo m~~rec i menlo é o 
bacharel Benjamin Soa•·cs de Azevedo. Consta., 
Sr. pt·e;;;ide n te. que c:::Le ju.iz no te1•mo de Ma
nhuassl·t j;i. foi suj~ito a p:·occsso criminal por 
fu ri:'J elo anim~tc:s. 

Yuz:·:s :-Oh! Oh ! 
O Sn .. DuAnn: DE 1\:t.EVEDO :-Foram · autor 

Arth:IL' Dadrü'Ó o reos Benjamin Soares .cb 
Azcrc lo r~ onu·cs. You enviar à mesa um t•cquc
rim·:nto e:n que; vcço ao governo copi:\ desse 
proccs·;o. (! ne in u Lilisou-so pela tang-ente; da 

RC~jtWll'O, ra• int~·rrrwdio do ::\!inislerio dos 
N0gocios da .Justiça, cópia d.o proceseo ~'m que 
foram au~or ~\t·tltut· lhdnró c r~us Benjamin 

.\. '\ '(•r r:. . ~ 

Fra.ncisco de P;nÜ;l. Snnto:-, do termo d~ r-.Ia
nhu~l.SSÚ, na provincir1. de Minas Geraes. 

Po.co :la Camara dos D.: utad s 3 d:J Junho 
de 1::)65.-Dw;rlc r.lc ~bevedo. 

O Sn.. M.\RTL\r Fr...\.xcrsco (pele~ Oí'claíl.0:
Não <tuere:tdo cbmor.1t· a 'p:t~sag-cm rb re:tucri
rnento e pi'eL·nclendo fall~u· rapi lameut•) sobt·e 
ell•', rcrlu<Üt·o dez min!tlos, ap•3!las, cl ~ urgcnc!a 
a CJ.~ll:tl'~ p:tr·a Í;tY.Or cc:!::idcr.tçõcs geracs Ci.ll 

r':laçi'ío ao :1ssnmptc. 

O Sn. PnE!lilH::STE:-0 nobt·e (h'pe~tado co
uh;: o 1Crf·iL:unont·) o a:·t. 11 ,Jo rec.itnento. 

·A ppcllo mosrno pam \'. Ex. e pc~·o r:ne declare 
si o assiHI1')to ú U!'!.!'•}nto. llO:'l let•:ilO.;; do mesmo 
arligo. NÔ C:tSIJ co'ntt'.ll:io, !leat•ú p:-11':\ o pt•i-

Consu1t:vb n. ea~::~. ó co:tt~C Lida a urg·ericia 
ars. n. se;-ninlc sc..; ,:"io. 

O §r .• :Joar!n!Dn Peclro (pora 
ttma (';):1 1 1 i•:•rç ·•o;:-~r. prcsitlcute, pormoth•o 
de molestia, dúixni de I.'OttJparccer hont!;;m á 
C:.unara; cowpm·ec··ndo hojo·, mo amigo cln
mon rninha <ül·.·nção ::;ouro <>: Cfll'-' !:C havia pas
sarlo n.:st \. c:\'::.\ t·om rclaçito á minha pes:;oa. 
Affit'l.nou-se :~.<tui que cu h:wla demorudo um 
parecer duto;mt·l t:·ns met.es. 

O Sil. Ar.vE=.; DE AlaUJO :-0 que não é 
cxacto. 

O S:: . .ToAQ.UDr PED:lo :-Sr. presicl::mte, quo 
con~cito póde m':'rc;;eL' quem vem afli.t·rnnr uma 

O S:t . ALvEs DE Atuu.ro :-Apoiado. 
O Stt. JoAQUD!PJm:!o :-Fui encarregadode 

reb.tar sete el<~i~~ü·}s, c nenhuma voz se ~~rti
culou contra de!Uor.;s dessa naLurcz::t . 

O Sn. l\IAc-DowÚL :-V." Ex. leu o DiaJ"io 
O(ficial ·~ 

o s~!. JoAQUl:\[ PEDII.O : -Não li, mas um 
amigo meu confirm-.t quo isto foi reforido aqni 
na c:<s::~o. 

O Srr. ~J.~c-Dowr~r.r. : -Emrefcrcncia à com-
missão. 

O Sr ... JoAQUDI P1:vno :-A' commissão, não; 
está declin:1do o meu nome : dií:~se que ·cu 

1' ~ l\ in! 1areccr dcr.:ntc tres mr:zes. 
lllC(J:npetcncl:t o Juizo, mas qu · 
cart:wio do cs ..:rivrro Paul:\ Santos, do termo O S:t. 1\hc-Dowr,:r.r. :-Isso est:l no J m·na~ 
ele !!Iunhua~st't. Accrrsccn te mais o b:tcharel elo Commerâo, que nfio c official. V. Ex. c:·a 
Benjamin nos seus feitc:J ~t gloi'ia de se tornar o r~~Iator dcs;;a eleição? · . 
p::tbEea esta brilhntm·a, e veja o g.wer-no qual O Srr. JoAQUDI PEDRO:- Nito Ci"a o relator 
é o s <.! n agcnLe na a lruini;,tração daquclle in.., da ele:ç1ô do 2 · di::;tr:cto do Pin.uhy, e nuncn. o 
feliz tcrmojtvliciario. fui senão nos uitin1os di:.1.s, depois que o hon-

P ·!ÇO a V. Ex. que m:mde buscar o meu re- l.'ado dt)putado •. o Sr. Joaquim T~va_;es, pediu 
querimento. (Jl[u;ito bem., muito bam.) escusa Jo scrv1!.' na. mesma. comrrns~~o • 

. E' remetti.do á mesa, liào, apoiado e [l. dis- . o Sr •. 11Ac-DO\VEI.L :..:.. Si v. Ex. não era o 
cmsão. adia.da por ter pedido a palavra o j rcla~or, o n'!brc ~cput:1d<? ~ão referiu-se a 
Sr. l\Iartim Francisco, o seguiu te V. Ex. ; referlU·Be a commtssao, · 
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O SR. JoAQUDI PEnr.o :-Oh! perdão! En
tão. ou eu n~lo sei ler, como não ~:-~bem ler 
aquelles que chamaram minha at.tOJH;:1o, o:t o 
nobre deputado, que affirnou essa inn~r.i.ade:, a 
retir·a. Declaro solemnemento que tenho u lJW. 

vidn muito immaculada. para temer juizos de 
I f· 

. 
relação á. inj ustiç.a. que V. Ex. está fnenflO ao 
nobre deputado pelo Piauhy, flliC não disso 
is:;o. 

O S:•. CoELHO DE RE:m='m~ :- E"' t•JU presen
te e peço a. pahwra. para. um:\ explic~çiio. Hei. 
(1e respon ter e estejt1. certo de qne será na al
tura da questão. 

O Sr... Pn.E::;m:~xn: :- Altcnç~1'> ! 

. 
pto; deixarei fic:.1r no t"1.pete as injurias que 
V. Ex. quizer epudet' atit·ar-mc. _ 

O Srt. PRESIDEXTE :- .:\tt0n~ão ! 
O Sr •. JoAQUDI PEDRO:- Xão as aceito ncs-

U c, sa, p qn na C clqUl f!llC f; · i1'1Yem . at• 

provas de val:-nlit>.; não é aqui quG devo acoi
t·Jr os insultos. 

O Sn.. CoEr.Ho DE REzE~DE d:i um ::tp:tr!e. 

O Sn. Pn.ESlD"E='TE :- Attenção! Não devo 
consentir Qu·~ continue assim a discnssÜ•'). Es
p8l'O que os nobres deputados nüo e:;qucç::un o 
que dGvem a. si o ú Camara. (:lJJOicc(lus.) 

O Sn.. JoAQi.:DI PED:::.o :-Eis aqui (mos-

cio) . •• 

O Sit. 1\I;.c-DowEr.L :-V. Ex. l•ia o Dim·io 
Cl(! . • 

O S:1.. JoAQül:\1 PEDRO : - ... cbamo a atton
ç.ão do h.ont•::do dep!lt:t !o pelo Pnrã. (La) 

Pe!l'O que o priwei:·o 6 Jo;quirn p ,,dro Snn
rcs. que s rJ lli:t. atJlli que domot·o' t o pal'ecer in
devio!amr;nl9 por tres. me:~es. 

O Sn. CoEr.no DE REZEXD'E :-Isto é v erdade: 
n1to u•?S9jo tel-o mais por juiz. 

~~ O Sr.. Jo;,Qcnr PEDlVJ :- Pouco me impor
ú.m o:; concútos de V. Ex. em relação a m!-

O Sn. CoELHO DE REzENDE :-E cu agradeço 
muito a sua generosida i c. i\q ui não H:. trata 
d:t minba pesso:1. 

O S!~ . .ToA.QüDr PEonç :-A1fí!'mon-s:~ quo eu 
houYera. gi.w.rdado esse· pa.rec~r durante tr·:.s 
mezes. 

O S::. Cor::I.HO DE RE7.E:'\DE :- V. Ex. 0st:i 

avançando uma inex:actidão: eu u:Io ~Jis;;e 
tal. 

O Sn.. JoAqum PEnno:- 1\bs, senhores. cu 
não ~oi (m.oswando o rxemplai· do Jor,wl do 
Cornm_etcio) o que esl:i aqui! 

Os Sn~. ?lf.~c-Dowm.r., .AxonAnF. FrGUEmA E 
OFTltos Sns. Dr:n;T.\.DOS :-V. Ex. lc:a o Diatio 
0/fidal. 

O Srt. Jo.'.QUnr PEnu.o:-Enlão i;;to que está 
aqui é invenção dos Sr~. stcnogl';~phos do Joi·
nal elo Com,;w1·cio '? 

VosEs :-i\iiv é innmção, m~s t~mhom nflo é 
exacto. 

O Sn • .To.\.Qtmr PEDRO :-Si VV. E-Es:s. ret[-
l'::l.U1 •••• 

Vo1.Es :-Ningut;;m rctirf1. nacb. E' uma inc
Xr\ctidão. 

O Sr:.. Pn;:sm;;::·:n=;: -0 nobra doput:do p -lo 
Piauhy ac:1ba de declar:u· q ·:c cstfl. raferoncin. 
não se entende com a. pessoa. do nobre deputado 
pelo Rio Grande do Sul. Parece, portanto, que 
não é caso de insisti r. 

O SR .. ToAQüi:\I PEnao: -E'.1 não li o D fai·io 
0/Jidaf.... ·· 

· O Sn.. Ilhc-DowEi.t.:-E' o que V. Ex. d-;via 
ter lido. 

O SR •. ToAQUD! P:nmn.o: - ... ma:; um nmigo 
meu, lendo-o: dis ':e-111!! o qnc se hasi;:~, pass:-.do. 

A" vista: )Or~·:m, das ex )lica ~;;I!S dos nobr r~s 
c epnl:ados, cc·:'sa o motivo po1· qtlo ha,~i:'l. pcchc o 
a p :•hvr::t; mn.s, convt'•m dech.1·ar, o· rn~u pro
codiulcnt•) nn. com1ni;;~ão f·Ji tão correcto, tr~nho 
a. minh:t consciencb t<wto em paz, pch ma
nr;:ira por quo cmn p~·i com os meus dcv:~n·s. que 
p0UC9 me importnm os conc--:itos que mal in
Lenr~ionn.dos po:>.~am fazer cb. minha. l!CSsoa. 
(:1Ittito t):;m.) 

O §;..~. Coelho de A• .. hn.e~da, ob
tendo :1. pahvra pola or(lem, cli:r. que<'- Cc\mar::l. 
t ed. d ~ ce:-t9 csti·:'l.nhado q uc trat:tnd 1-M nas 
àttas ultimas se~::>ÕEH de factos occorl'idos !·e-

O Sn. C:JE!.HO !I E RE1.EXDE : -Nelll Cll CO!ll_:!?,<:- ccn temcnta na ciclad/3 de C<.\ID}JO", não ti V'CSSO 
toruad j p::t rtc no. discussão da intcrpellaçiio c/i
r igida pelos honrados deputnd;s pelo :;·J dis
tricto ch côrtr: e 2• ele Pcrn~uubuco ao Sr. mi-

sou~. 

r:\i S::. 11V. PU1'ADO :--A commissrro n:to pro-
nis ro c1 j: :s iça. 

~-: ~t p;,si<;:'iv e~peci:J em gu·~ o OJ'ador s ·: acha o St~. CoF.LílO nr~ Ih: zc:Xll1~ (tLO OJ"ildo/):-Si o filho e domieiliado TI:1 cjcLrlo nc C:-:lttpos, sédc 
Sr. Li.,· ··ss.:,\ ~· ido es rna.!-!'atlo .. como cu f,; i, h:t\·i a d d' · 1' c · • • • 

c , Cll -OOl ju~.iça. 

-- ,o 1'tncto ttne 11e con,erlu a lr.tllllPJ'eCHla 
rlc cst:lr i_ndignaclo: como C!:tlou. (!!(( <1Ht1·o.-; hon;·a de rcprose u! al-o na. Camar-~· (mt~ :l.u s 
ct ":t ·tr·s ) - · d · ! " ' · • nr.!o ap!lwrlos), (J JJlende q•1c ao o:-~ or m?.1S 

O~Sn.. Pn~:;IDEXT.E (co m Í';;·ça):-ALtr::nç5o! do rl!·lC a guali_JH"r d~;; ~· cu:-> ~llt1.s t•·•:'S coll"g.•s 
. conta o deye1· de nuo ·· accndtr a t!'lbuna sem 

, O S11 .. JoAQUm PED:.o :-Sr. pr•:•,..idcntc, nã1J t.ct· as inf•H·maçõcs o esda.r·}eimont<ls '1ue con
~' :~? n.· ?IJ~c de!•ut~·clo qt~f~ ve._nh? rcsp~ ·n ior; o ]t~.va.lhc seriam es-pon.ta.neama:Jtc dalli r~n~el
Juc ,1 fim e dar uma e:qJllcaçao a Camara, a que t;dos. C0!.\10 com eficlto f.Jram e os rece1Jeu 
devo tcda a miuha. attenç.:to. hoje. 
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Vem, portanto, requerer ao Sr. presidente 
qrie se digne consullat· a Camara se lhe con
C3dc urgencia por meia. ho~·a pa1 a na prox.ima 
sessãu, depois da urgrmcia. .i :i votada. para 
tratar dos factos que foram objl)~to d~ alludida 
intcl· }Clltt ·.ão. 

Consultada· a Camv.ra, é concedi<la a urgencia 
pedida. 

aspn,r .runul.~O::rn.<: 

obtend.o tamb~m a palavi'a par.~ negoc10 ur
genLc, obset~va qn~ hontcm e :1.utc-hontem f>~, 
ram :1 pt·r~sent iCbs requ:_!rimen to;; :\ Cama1·a 
:i cerca de viulencias que se dizem pratic;1.cbs 
coJllla o.> ·::bolicionistas. 

T'!IU Ulll r~queriment') a f.LztJr; mn.s é o r..;
verso da mclalha. O seu rcLrG-se ás violen
cias praticadas pelos falsos apostolo-: do aboli
c.ionismo contr::t a misBL'a cius:,·e d:1. lavour:l 
dest,3 pai:t.. Não pó .te api'e,:cntc•l·o :1gorn., p :..r
qu~~ além de out1·::ts razões nfio vê no recinto o 
n.obre d:p 1tado P.~l~ z~ dis~r:cto da sua proyia .. 

ORDEM DO DlA 

Entt·a em c i"cussito o pt>O.Jecto 
mento sr2rvil. 

O St•. t·esidente do -conseiho entro. no salão 

O Sr. §<.~r .ti. iYa (presfdGntc rl.; coil
sdho): -Venho ro~ponder ao ultia1o discurso 
p1·onunch:do pelo nobre depu:t:tdo pele Rio de 
Janeiro. 

Di:;se S. Ex. que o projecto é uma. supel·-
11uidacle ; q uc o. que tem de peiot· é a sobre
ca.1•o-n. do ·; 5 °/.J ad licionae> sobt·e os imposto:::, e 
que

0 
os t~lulos de rlhiàa do Est:ido de:stinatl?s 

:i indemmzação de esc;•;wos da ln.\'UUl'a c::mstt
tuiriam uma especuLç:to: 

Foram estas as pl'imeiras proposiçõs enun
c:adas por S. E~. · 

St·. prcsid~IHO, compt·ehenolo que o nobre de
putado pelo Rio de .Janeiro, como o nobt·e de-

; ... ..: .. . . ..., 

rem do· tempo e da lei de 2·" de S·3tembro a. 
extinc(;ão Ja esCl':lNidãc. Comprehendo quo o 
nobre depnta~lo pelo calculo que fez, achando 
que nos ultimas 13 annos tendo dcsapparccido 
pela morte c pelas libertações 500 mil escra
vos, espere q tte em 26 annos a escravidão es
t\'ja. acab:1.da no Braúl . 

O SR. ANDRADE FrGU~IRA: -Antes disso. 
O Sn. SAn..uv.\. (ln·esfden.te do conselho):

Sirn. porque o nobre df-lputado acha que a gene
ro3idade pnrticulür sel'd. muior. 

Portanto, o nobre deputado esta satisfeito, 
t:ontand) qu~ a escravidão vá até ao fim do se
culo, ou mesmo se pl"olongue polo seguinte. 

O S.a. AxD!.u.riE FIGUEIRA:-!';"ão apoiado ; 
_acabar com o scculo, foi o que eu disse. 

R.. AllAIYA. prestt .tJnte O COJISC LO :-

Isto não pôde o nobre deputotlo assogurc;.r sem 
novas medidas. que :<mplicm a. i.:!Çi!O da lei 

~..~ '\ '= ~ .,. 

O S:l. AxDlU.DE E'rGUErrtA :-Veremos. 

O Sr.. SAiurv·,\. (Jwe:;idente do conselho): 
-Compt·ehendo, St·. pr.<sidentc, que utu depu
talo obscui·o, qtt:} Yeru ele sua pt·ovincia. e 
qu13 não tem ostuJado :i. fando os negoc:ios 
1mblicos, poss:1. • .lizer :-e;;p'}l'.3mos pelus e!fei
to;; d:t l~i do 2tl de Sr3ternl;ro, e confi~m.os ainda 
que a DiYioa Pro,·ich;ncia. acabara com est•~ 
c ucstão ::;:jm mccliàn. alguma lcgi:ola.tiva. ?lias 
o rl'·e nilo posso compt·oheu er o que um de
pub~clo t<llentoso como ó aqu0lle a quem trmho 
a h:>lWa de rcspoi:dar, _lcr~de,· ~e seu p~rtiào 
~ . ( .. ~ ' ..1 

impot·t:\ntoa e graY' ~:'; que tem occorriio ne;
tes ul~irnos 10 annos, c q tte niio podam dei
._..u; c r• desafiar a atten ~o esclarecida c Yi-
gilante do govct•no e do parlamento. 

O Sn.. Axn:~ADZ FrGuEr:u: -Basta atlendjr 
:1os resultados obtidos. 

O SR. SARJ .. rVA (presidcntc do coí~sellt?): 
-Comprehendo que o nobro deputado, como 
simple5 membro desb Ca.ma:a, como homem 
probo, q ucira guardar silencio , mas não com
pl·ehendo que um chefe politico faça abstrac
ção de f~•ctos occ~l'l'idos no paiz e cujo al-

0 Sn.. ~\.xDRADE FIGUEII",.\: -Pois Ó nos fa~tos 
quo eu me :1.poio. 

O Sr... S.mAIYA (president_e do conselho) :-
0 n e;br;; cleputn.do seria um homem virtuoso si 
fo.~se um s~mples e obscul'O ci ladüo, mn..s com
ruotte uma. falt:1 grave e comprometto o seu 
pm·tido, desde que quer constitui1·-se um mai.'co, 
quando o p;tiz to:lo quer caminhar. Debaixo 
dcs te ponto de vii:tn, ::i. Ex., que pretendo :fi.cat• 
estacionaria, nãu devia dis~.:utir o projecto, c não 
dr~via. discutil.:.o para não cn.hir em . contr~"l.di
çõ~s manifestas, como ·::s que dentro e1u pouco 
=tea1?0 Lerei a. honra de loruar patentes <Í Ca
mar~. 

Dis>e o nob;·e deputado que os 5 °/~ n.ddicio
naes constituem uma sobre-carga. Eu não 
osp2rava. que S . Ex. .• illustrado como é, depois 
de fa.zer o elogio dos lavt·adores, viesse logo .. ' . . . 

que tem por fim transfo1·mar o t1·abalho servil 
em tt·ab:1lho livre. -

O Sn. ANDRADE FrGUEIRA:-Não ha de trans
fo~);lla.r 

O SR. S.mAIVA (presidútte do conselho):
E' outra questão. Os projectos até hoje apre
sentados visavam sómente à libertação dos 
escravos; o que foi adoptado, porém, pelo -go
vel."no vai adi:lnte, tem um :fim mais alto; trata. 
da reorganização do trabalho, ã par daem:mci~ 
pação. · 
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En trot·~·nto, o nobre Jepubdo, com 11111:1. du- 'I iocl;1.s as class~s viro ser obrigadas i e~se paga
rt:z~ de pht·ast~. c1ne não pos'o qualificar, lliss0 mento. (.Apoiados. ) 
c1•:e o que o pt·ojeclo ,tem llc peiot· é a sobre- \'()Z"'~·- 1~11"~ t"t"lJe''' P""'""''l , l - I 'J' - . . .... ~ . ~--"'.:> «.. .... ..._ ...... 
c~n·ga pro\·c·llten r c c os 0 0 ' aa ICtona :s. 1sto e, .. . -
:~. inJemniz:1c;::to d:1. t.:elhor fórrn:~sos bnaclores. O Sn. ~.\P..\IY.\. rpi·.;.wlente r.l') con·:~ llL0): 

· ·. . ~ ;-. , ~ •. ~· • ~ . • ,;_ -A C<.!.mam ,·ai vet· r u.; o ll()bte d" utú!o at 1-

O Sn.. SARAI':A (,;1·c . ..:i:leat,J do coH~·clh'J) :
Pcrmitta-me a Cam~ra que :1-compa nhe o nob1·e 
deputa.ào no pro•)o;;ito de con;;crr:tr :1. es ~m·d-
d:1o por m·llS vwtc '~ tanto:; ••nn:;s. qu:~ o neom.
panhc ainda quando ~e torna pabdino d:1 in
d·~mm~açKo ~ do re:::peito _ft. pt·opried:t •t", not:tn-

. ' . 
W}erac~. fi!.lC se rccolhet·a.m nos seu" :1.rraiae~, 
no que ho~iV~ da p:ll' te de S . Ex. gra. ,·e inj us
liça porcl're css(:s lilJera~s não combatiam. n 
Eb~,·tnçfio dos e~ci·aros. m:1s o modo porque o 
mini;,t·' t·io pa:;sato a queri::-. realiz:w, s~m levar 
aos ultimes limites a indemnização. 

O Sr •. A::mrt.\.D~ FIGt:c:nu d:i um n.pnrtc. 
O Sn. SA!1~\I\~.\ (fm:Jsidcntc d o COi!S''llt :j) :-

·' ·w · · \·ar c ue a inr1emniza ~ã·.J atÁ a c· 
limiL:õl ruzortV·:! l não esteja consa::;,·t·ada uo pro
jecto. 

V. F.~. reconcn ::i. tih1lo::;, ú !:iCrviços e até ú 
diminui<;•"io de ,·alo!' . 

O Sil. SAl~.uYA (p;·csidc:t lc rlo co;'·'clho):
-O nobre depula:lo continuando nD s•'u p!·n
g-ram:na d•J r .'si,.tenci:t <L tn.Jo e ú todos, é 
i.c;nalmente aholicioui~ta, como dopoi ~ proya~ 
l' ,-. i. 

O Sr.. A :-;o:-:ADE Frr.uEE~.\.:- Pt·0cistw :>. c:Jl
loca.;·~me em todos o-, pontos ele visl:t para co:'..1-
1J~ t·:r o projC:! lo. 

O Srt. SAU.\.n·A (p;·es ,.deiife tlo cn;lsci!to): -
0 nobr·: dcim tado diz rlll'! :1 diminuição gTa
duul do Yalor do e~cravo é o maiot· desrespeito 
ü. propriedade c aos i nt,~ resscs conscr \·arlol'cs 
li f:\:J dos :i (lscr:tvidão. (Apm·te.~ .J 

, 
d. ao ponto de ~cr :.·azoa.vel a liu ~rlaç:io sem 
in·lemniz.ação '1 (.A.p~n·te~ .) 

De Jois de uma. l't'sis 'Jll i:.t enorme S. Ex. 
culloC'a-~e :.lthwl a par dos mais cxager;:dos 
abolicionistas, qnerct!do qnc o governo faça~~ 
l ibertação l:os escra.Y03 sem indemnizaç<'ío. 
J on.:. ;,l!am n.~ opa;·.es . } 

Como os t:xtrcmo~. s -: uhorc:~, se tocam, a re
~i:;t·,ncia do n ob;·c dcputrrdo não 110clel'ia deixar 
ch prO\'O~:::r n propag~nda (npo~adus. mni!:o 
bem e ftJ;a;·tcs), e <·s;n pt·op~:.,:an·.b. cada vez 
mais :>.cccntmda trr~ria a abolição da eE;crayidão 
,;:o:u indemnização. E.is a couscquenci:l. fatal 
dos tn·inC:pios pt·égn.Jo~ pelo nohl'e deputado, ao 
qntl respanrlo ! 

Pet•g-uuto ·cu: é ossivel . ac o 'lat·tido <le 
qu:.:l é l ecdci· o nobt·e d~putaclo, seja tiro impr·c
vidente. q ne, <p:t:mdo S. E:~:. rocei:.\ cs cffeilos 
un. propaganda ... 

O Su. A:-;o:~ADE FIGUEIRA: -N'nnca rcc~t01. 
R•st:.\ rluc o g-ove:·no f:1ça. respei tar o dirc:to de 
tcc1os e estamos :;;u List'dtos . 

o s:~ .. · S.\.lUIVA (ÍJrc.~ idcn te tlO co,isdito):
.•. qllnndc' allit·mn. qnc a diminuição d:l valor 
elo es :.~mvo ~c oper;~ j :t pot· ~>ssa pt·opng:tnda, 
.i~i reta. intcr\·(lllÇ:To do go.,..erno, s~gttndo disso 
S. Ex., em rchçi'io :.\0 ministcrio passa.!••, 
nilo fuça c··:m qne cst:t qncslfio cutrn em 
nm p0riodo norm n.l n :l hYoura comccf) a l er 
a sc;.:·m•idadc f[UC }he falta. prolos eíl'eitos fb. 
prop:1.g·:mdt~, como · l'cl" intc t·,·enc:ão do go
vc.rn:> ·~ 

O Sr... Ponn:r.r..\. :-A qnes!<io o tãc abct·[n. 
p::tr;o. os g"O\'Cl'llÍslas como pat·o. os opposic:onis
t:IS. (!1 )0ÍCt'/OS. 

, !'.1, t•. p:· ;;i n • si ~ . -.. • na o qtHJl' a 
itlJcmnizn.ç·ão. si n:'i1J quer auxilia1· n. bvoura O Sr.. ~.\tl.\T\'A l}wcs!1len te t!O cn;?scllw):
parn. r1ue t1·:•ns fo1·m8 0 :·egi:ncn.do Lraba.lho, p·1- O nobr·} depu lado tem o direito ' do mn.nlcr :t 
reca qne. si quit.csse njud:~ r 0 mais levemente sua ctihel·oncia .. mas o p:tt•tido cnns•:rva.dor n:J"o 
p •;ssh·el a libc:rdadr: dos escnwOs, d•win. nnnu ir pólic nd mi tt.i r o ponto de visb pt·ssoal d~ S. 
a quo o v:t10l' d·!' tes fosse diminuido de modo E:::., deixando a l:tvourn. entregue ao.~ clfe i tos 
que esso. diminuiçiío cot·re~pond rosse .1 de te- dn. pro;)a gand:t illop.·"•l , como o nobre depu ta do 
rioruçuo do C"Cr:wo l nnt1. c gr'ad 1::ll. Jll'O\'C- rcconhec:), c que não pódn d rJ ix:-~r de S') ani
nientc dns leis n::tturaes, q uc r r·gulam a vid:t co mat· : dc.;;r:onvol~eJ". ontregue _ :ws ven tos a 
comequentement~ exr:rccm iniluencia sobre o soluc;~o dn. qucSLl.I.O. 

vahr (O{IOWfl,,s e a,wrtes), a(•cit:nido como O Sr. . .'~.:-;nr..mE F'IGul~mA:- A pl'opaganda 
cquivalr:ncin. dessa dim.inui~ão o imposto q rJC os ! honesb1, V. Ex. o ninguem :t. podcra. so
senhorl)s de csct·avos dcix<~m tlc p:•gur, qu~nd\J pitat·. 
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O Sa. FELICIO nos SA~Tos:-Não ha meio de 
cohibir uma aspiração gGnerosa. •. 

O Sa, A~onADE FrGuEm..\ :- Essa é conve
niente e in !ispensavel; o que nã:o queremo; é 
a desor:le :n. 

O Sr:. •• SARAIVA (p1·es!(lctote elo co;uellw)::_ 
Sr. pt·esldcntc, no meu primeiro discurso s~:bre 
estn. aucsti'lo ontlerei c uc u. ro an·un·ln. c:i na-
tm·~l; em outras q ue.stões ella o é, quan :o 
mau nesta, qne entende -c0m os direitos do 
homem, com os mais s~grados direitos da hu
m:midado. (ipoind1s.) 

. 1~r·~ pr.:;ciso cp:e o B!'<lzilnito f0sse um pniz 
CLnlls:J.clo, que nós não tivessemos sentimentos 
generosos, para qt~e a prop;:~.g;lntb nã<) fosse 
natur:1.l nesta q ue>tão, c não se accen Lu asse 
com as rcsist~ncias imprudentes. 

(,:,; ' ~. "J" -· 

elo SetemlH'O cor: tinha o .. germr~n d~~ propa
g:mdo.; re~on.hcc1 es~e facto. qu.mJo aflinnei 

' • ., ., • ~ rÍ<I fJU 

progra.mma o trabalho livre c o voto livre· eu 
O l'CCOllheci. quando do3Cl~rei qne n5o póda 
h~ ver no Brazil um pa.t·tido político, q tli~ não 
VLse .a 1 er açao os es~.ravos, o enor pra.. 
pos~lVC~ con: ':ma só condir;ão: que a. liber_
~açao n:;o pr::-J ud1que a nossa lavoura, as nossas 
1ndustr1as, e 'não nos faça passar pelos tmns
tornos e pcrLurbaçõe~, que outros ·· povos sof
freram com a solução deste problema. 

Collocada a questão nestes te1·mos, poderú 
have1· partido politico, cnjcs chefes dci:!.cm de 
preoccupar-se com esla questão, c:)mO cu o 
fa o no ministcrio 1 -
N~o, :fio póclo; po~em f~~~el-o individuas pm· 

convu:çao e cohercncta, Len .;.o o ponto de vista 
)Cssoat do nobre d<) )Utado; um partido politico, 

porem, não põ:..e. 

O Sn.. Axm:unE li':GuEmA:- Não to .-nei o 
papel 'lue V. E~. suppue, somente cndcndo 
que c ·"scs s1crificios não silo preciso~. 

O Sn. S,utAIYA (prcsideíllC do co;!se!ho:)-
0 nobre deputado, que no pni:: g-o:;:\ os credites 
de homem OI:tl'emr:.menLe justo, foi levado pcb 
exa.gera.c;ão de seus prir1cipios a f,,z!:r á todos c 
a tudo as maiores injustiças. 

8' assim qne S. Ex., que dechrou tr:n·: de 
fa.t.cr no primcit·o discm·so, que profer·issc nesta 
ca.sa, o elogio da lavoura~ disse : p:\rn. que dar 
au~iEos aos fazendeiro ::, metade dcs quacs 
.c~t.:to indi,•idados o ::I.l'ruina.do!l, quando cltcs 
h.ão de destinar esses auxilies aos seus ·crc-

-, '1. -

O Stt. A~DnAoE FwuEmA:- Serão for-
çados. -

O Sn.. SARAIVA (p1·esidente do conselho):
Os francecezes dizem que quem paga as suas 
dividas enriqucce-~e. 

Os agl."icultol"es que pag<trem ou amortiza~ 
rem as suas di..-idas ganharão credito com o 
c ual · rã tentat· a reor,.aniza .ão c t a~ 
balho em seus estabelecimentos. 

!':Ias, SI'. pre;.;ide~te, s·:ri verdad'3 dizer que 
a no?sa l::tvoara,_e;;ta tola. empenhada e que vai 

!:- 1r-s ,. , 1 · c 
concedidos, somente para pag!ll' aos credor, s, 
sem cuidar do trabalho 1 

E' est:1. uma pt·oposição inc~acta.. A mót• 
parte dos lo.rraclores dev:', m:1s nquill:) r1u:) clles 
d_eveni cst~ repr?seuta~o em ya:ores, que fica
n;;tm perdtdos SL o par1amGnto niio Lratass3 da 
fa·t.cr uma lei, que lh~~s désse a ~egtll'id:1de de 
que p:·e~isam p::a·a continuar i1os se<'B tral.>allios 
agricolas. 

-, . 
á libertação sem plano, sc.ndo o• escravos 
tit·atlcs um a um das faz:~ nelas, Gm vez de serem 
libet·tadns em massa, continuando como livre:. 
no trabalho, que f:;J.:r.lar..l co::no escravos. 

O Sn. A~DR.\..DE FwüEIRA: -Isto ó roma.nce· 
não act·cdito nisto. Ficarão sem braços c sen~ 
credito. 

O Sr •. SARAIYA (p1·esir!ente (lo conselho):- · 
E" o que o nob1·e deputado ass'3ver•• c o que eu 

· n.ego,_ scn:lo em meu f•wor as lições da e~pe
l"lCUCla. 

Tenho visto, senhores, darem-se exemplos 
de c:-;cravos libertos por occasião do falleci
mento dos senhores abandonarem o~ estn.bele
cin1entos, mas é que não tinham quem os 

•.• ·.. , n ·~· :j T , . 
p1·ojccto, porém, u·;üa-se dos senho1·es conti
UU<ll'em com os liberto:::, trata-s' dos senho1·es 
á frente tlc:-:~e . .; liberto;; parà. continual·em o 
::;er\'iço, que faz;am como cscravo8; tra.ta-se c e 
nm contraeto (lc set·viço,;;, '.!omplementar dt 
acqui:-:ição d•1. liberdade, pm· cinco anno.~, não 
como até ~~go<·a, ~em rec~berem dinheiro, ma<; 
p· :rc·~bendo ~:\lsrio, porrlue pelo projecto o 
,.:cnhor ó obrigado. além do ve~tuar:o e do trata
mento nas molc,;lia._, a dar-lhes uma gr.ltifi-
caç:to. 

OSn._. A~DRADE F!GUETUA dá um aparte. 

O Sa. SARA I\' A ( pi'esit.l e;Íte do cons~Zho) :-
Isto ê questão de det~\lhes. _ 

Disse ainda o nobre deputado : - «. é um 
absut·do a. t::t~aÇão do m:lximo do pre(.'O do es-
crOwvo. » ~ 

0 Sr... ANDll,\DE FIGUEIRA :-Absurdo juri· 
n mil~O. 

O Srt. SARAIVA (]m~sidcn!c do coHselho):
I-Ia injosliça ma.ior, ha maior d·;sconhecimento 
dos principios cconomicos do que o que se ro~ 
vela na proposição do nobre dcputa:lo peJo Rio 
ele Janeiro ~~ . 

O Sn. SAlUIY,\ (p1·esidc;~ tc do cons-elh'J) :
E' un1 :::.bsudo, disse o nobre deputado «·por
que ó violar umu.lei cconomica.,quo nos diz que 
o preço do.s ..... causas depende da oíl'er~ e da. 
procura. ~ 

O nobre depo,tado é um hom:;m de idéas ab-;o-
lutns; ' O principio cardeal de todos O> governos 
e sem o qual nenhum homem póde governar é 
-que.na. maior parte das-q uestõe5 n5.o se trata. 
de esc-olher o optimo, t't'ata-so de pr,ocm-a:r:. o 
menos mau. E' o dosconhecim~nto .dess-es p:;-~~, 

O Sa. A:mr...\DB FrcmEin.A : - Conheço os 
~cntimentos pondonorosos d~ hvoura. quo 
apen:t.!' tenh:t racUl'sos, ha. de pa.g:u· a seus 
credores. 

v. I. -31 
- --. . ' ., . : , : . - - . .,. ~-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1543- PÃjgina 12 de 27 

242 Sc~süo, e1n 3 de Junho ele 1885 

cipios praticas que le,ra o nobr-e deput:do a 1 f,tzel." a. rcvfsi!o da tab~lla, quando clh não cor
fot·.mul~t· propo!Oiç~es. absJlutas c que podem 1! re~ponder a?. pre,ço do tempo em que Liver sido 
eer- L!cdmeute corüoat1d:1s. f.'ll~ ou mout.fic:wa. 

Quem demonstrou mclhot· no seu di.;;cu1·so de I Porlanto, todas as ohjccçõcs do nol.H·e de-
honteru c anteriormente em um outro, uc utado conn·a o ro;ect:) não t8m razão de se1·, 
motiyou a apre;;:cntaç~o de urn:pro.Jectq de ci.. uma vez que todos rlnl'rcm .. nma lei, que cuca
os abusos d;.1. 3.\'aiia<:ão, s·'nÜo O nobre deputa.do minhe a. questão da iibol'Laç:Io do~ cs~raV05, oa 
:i quem respondo'! Entretanto, S. Ex:. se oppõe fundam-se em um optimismo, de que só S.· Ex. 

f • .. • 

' . 
o sy:;tem:l antigo das ayaliaçües et·a, por as-

sim dizer, a aniquilação do dir;'ito do senhor e 
do The5ouro, e ao mesmo tempo prejulicial :10 

escravo em certas circumstancüts. 
Depois que a questito tomou vuho e flUO 

dividiu o pn.iz entt'J abolicionistas c esct·a
vocr:~.tas, já se Yê que os avaliadores, pcrt~n
cend9 a uma das classes, irão prejudicar ao 
Thesouro ou ao.=; s:::nhor·es. 

uma supt·ema tn.Jus~i~.a. Os seus a"uto:·cs liga
ram-na a intc·re.sses, e querendo e devendo até 

· certo ponto respeital-os, niio é possivel fa.zer 
fllnccionar a. justiça absoluta em semelhant3 
ma teria. 

Não ó possivel, pois, üzct· uma l r~ i que ·não 
s~j~ just~ por um lado e injust.1 por outro, em 
assumpto de cscr.widão. (~lpoiados .) 

O Sn.. A::'\DllADE FrGUEIItA :-0 melhor ó dei-
, . . . 

. ' 
V. Ex •. n:::o e;;L;i. no Jc Lodos o;:; outro.'>. 

ConsÓ:1 u;! nLemente, Sr. presidente, a niaio r 
juslificaç;io do artigo do pr~jr•cto, qnc taxa o 
preço dos escrnvo;;, rsti em quo de dou; male;; 
é preciso scgtür o mr'nor. (.tpoia~lo.~.) 

Mns, si a c1ucstão ~s ahcrt~, si é aberta. mesmo 
no plano, porque o nourc dr~putado põct11 snb;;ti
tuit· o plano do pt·ojec!o por um outi'O, r11:e pt·o
duz:t. a. cmanc·ipac;:To cui 10 :t.nnos ou llll) llOS, 

póde conscrvnt• apcn:!S o art. Jo, com :1 sn::t 
t•esponsabilidada em rcl:t~ão ú l:l.YOUt·a., cojos 
direitos c1ue t' 4el:tr; e si o f;'O\'Grno não Car. 
q ue.•t:i'o senão do apt•cssnz· a Dmanci paeüo, sem 
perigos e sem rlesastz·es, o nou~c deputado pôde 
cmcnda.t• este ponto, que não ~ c:tt·dcal. .. 

- O Sn. Loun.F.::'\r:o DJ~ ALI!t:Q'JEr..QU J~ :-Isto é 
qttr! seri!l. conveniente. 

O SJt. S.\R,\IYA (pres i(lentc cl,J co nselhu) . .• 
que não modific:-~ n~)m amplia o sj•stcrnn.. dando, 
por cxomplo, ao governe o direito de em dous 
em dous a.nnos ou drJ em trcs ctu Lrcs ann0'.i 
r o ver a I a hell:t. dos prccos . 

O Sr. . FEr.:cro o:>s SA::'\TOS :-Eiln jà apresr;n
tott emr. ndas, algumns muito razoa. v eis . 

o. Sn. S.\UAl\"A (Jlí·csidantc d fJ co,tsell:O) :
E s1 o nobro deputado não confia no governo, 
pód~ designar na l rJi uma commissi'to de. ma
gistrados ou de outros funccionarios, que 'devo. 

O Srt·. A;-;on.A.DE: FrGuEnu :-Est:i. V; Ex:. 
n uandon••ndo a idéa. da. tab() llá, entí:egando-a. :i 
propaganda pi:!b rcnova.ção ! (!lu outi·os apm·
tcs.) 

O Srt . S.uurvA (pnJside;l!e do conselho) :-
0 nobre d~putado ataca. un1 ponto do projecto, 
que n~10 ó essencid ; eu digo-lhe que modi· 
fique· o, c me responde que cu abn.ndono o pro
. t ! -

D2stn. mn.neit'.1. p:l.l'cce que o nobl'e deput:tclo 
se empenha mais em manter as disposições, que 
• U fl'!l!l d . ·I I 

.:. ... . . 

E::,tá me p:treccnJo qurJ o nob;:-e deputado deseja 
mais do que cu vé firm:1.dos todos os principios, 
que elle impug-n!l. e eu sustento ! • 

VozEs: -E' verdade ! 
O Sn. SAitA!YA (presidente elo. consclho):

E' que 110 espirito do nobre depubdo exi:ó:te o 
principio conservador em luta com ~sua cohe
rcncia.; é que S. E:::s::. quet· que os principias . . ) . 

O Sn.. SAIUIV.\. (zrrcsidc!ite elo conscllw): ... 
uma Vér. que vejo que o nobre dopLllado se ir
rita dc:suo r1uo f J ÇD a. menor concessão. 

O Srt. A::'\DUADZ FrGUEuu :-Não quero que 
V. E:~: . f:.t çn. o pcior. A8 minhn.s conquistas são 
no i':Gntidl) das minhas i~é~•s. 

O Stt. S.utAIY.\. (p1·esidenle d'J conselho):
Conílo tanto em V. E~. que deixo-lhe' a mndi
ficac,~:io tlo al'tigo,:ltV! se refere ti tabella. (IUso) 

O Srt A:-;nn.\.DE FwuzmA :-N:io apoiado. 
O Sn. SAnArYA (p,·csideiltc ele co;1selho) :

Quer a. Camam ~·er aind:1. uma contraJicç:Io do 
nobre deputado~ Dir;so S. Ex . : « eu não quero 
fundo do emn.ncipaçilo : o fundo de eman:_~i • 

·, . (\ . 1 

d~ di dela. elo Estado pelos Javradot·es para tt·ans
formut·í!m o trabalho, é um:.. phantnsia é 111na 
u topb >) ; mns ::o mc~mo tompo hot·roi'isa-so 
porq. ue o projecto contém um:t disposi~~:1o, em 
vi .. tuuc da qual póde a csct·.avid:io ac;tiJat· sem 
i nJ(nnnizac;:iot c excbmn : este projecto ó me'
donho! 

O Sn.. Axon..\DE FIGUEIRA : - Si fot· execu
tado. 

O Sn. SAnAIVA (ruesidcnte elo coasclho) :
E ó medonho porque contém um artigo, que 
diminue O 0 /o do primitivo valor do em·avo; o 
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sendo estes 6 °/0 unidos à 2 °/,, pela morta.Üdado, 
que é o termo médio nos paizns mais s~lubres,e 
à m~is 2 °/0 , em que o li Obre deputado calcula 
as libertações p::n· generositladc dos seuhores, 
prefa;:em 10 °/o, o 11uc de~erminaria a cxtincçiio 
d ele il m t! · .. 

O Sn. ~\:-;oRADE FwUJmu .. :- Eu calculo de 
5 ::1. G 0 /o ns em3.ncipações pela generosidade 

O Sn. S.\lUIY.\ (]Ji·esirlen.te do conselho) :
Enti'io ainda o praz) seria mt.mor. 

O nobre deputado líot·rorisi-se deste artigo,-: 
q11e por si só poria. termo à escravidão, é entre
tanto, não querendo que o Thcsouro Llespenda 
real com ~ libe1·tação dos escravos. não aceitt\ 
e:-sa =d:sposi~ão, mcdiant~ ~ ·qnal se eiiectunr·ia 
a libl1rdadc dos cscr~wos sem o menor di~penJio 

I 

o·Slt. ANDR.\DP. FwUEIR.\: ':"""' E' j'Ofr[UC eu. 
c:mfio nwis ~a liu.e~:1lid~de part:icubr· do r1uc 

O Sn .. S,\R.-\.lYA (l)I'Csidcmte elo conselho) :
Si n. lib~ralidnde particubt· é liio pro!11pta. c cffi-

. ~ 

p:u:n a solução elo problema s:·rvil? 
O Sn.. A:-;nr.ADE Fzt.üEmA:- E' por impa

cicncia, é por um. C<!prichb; por;}UC Y. Ex. 
encontra a maior lib~ralid·'l.de da parte dos par-
lic~ilb re ~. .. 

-
O Sn.. SAl~.\IYA (J) i'C~i(l ·'nl~J tio cn;u;cllw) :-

So essa libcr·n.lida·le ó tão l;t'lln·lc, cu qui:l.cra 
obscrval-a na provincin do Ilio de Janeiro. 

~ ... \ . 
cscl:tr.:>cer-se com-;a. ei!tatistica. riU ') reconhccer:i 
a lihet•nlidatlc da provincia do Rio de Janeiro. 

: ( 

O Sn.. SAn.An·A (ptesidc;1te do con.~elho) :
A questão elo cbm·~nto f:Orvil ó lllt.is ou menos 
gr:wc s~gnnrlo a situ:1ç:lo da~ di\•crsa-: pro
vincias mus o é sobrctudJ no. p!'ovincia do Rio 
de Jan'liro. 

O Sn.. A:-;onAnE Ftt.:UEin.\:- E é pot· i~so 
CfUC CÜOll IlC'i!:l Ctl..:;n.. 

O Sn. SAl~AI\' .\. ((prc:;úicnl:J d/) co,,sc!lw):
Ah ! ... 

O Srt. A:-;J.JU.\DE F .• :urmu:- l\Ias V. Ex. 
não pô !c contc.'-t:u· aliiJ :!ralid:ul ,~ 1Luninonse nn.· 
ewancipação. tlUC ncsto ponto não ccJc a llC· 
nhuma das cuLt-as pt·ovincias. 

O S.u:.A ,.A (Pj'e!iirlentc rio conselhn):-0 flu~ 
inen.'ic ,:. emanei >ado1· mas: defende =t sm~ 

pt'OI)I'ictl:vlc com mais t'ln~.cirlad·~ do quo o pan· 
lista o o mineiro. E i"to pol' nm~. razflo muito 
simples, c ó c1 uo cmquan to um pó de c • fé pro
du r. uma libra no Rio de JaMir·o, em S. Paulo 
pro llli: duas. 

O Sn. F. Bmr.IsAmo:- Não o c:;:ta. ~ r;,zão. 

o Su. s.-.nAI\'A (prcsidcn!c do COi1SCllt~): 
- .E". 

O Sn.. ANnr.An:c FwuEmA:- A producção de 
S. Paulo é- cootral'iacl::a. pelos frob; c pelas 
geu.:las,"quc ac1ui não ba. · 

O Su. S.mArvA (presidente do cMuelho):
Entro nc~ta aprccbção para mostrar que a 
quc~tão sen-il tem a gravidade, qne o nobre 
de-putado :J.Ucgs, conformo a sit.ua~ão das 
pro-.·i ncias. 

n-r ida. ). r a. 
que.".tiio servil no Alto Amazonas~ (.4poiarlos.) 
Nenhnma. NJ Alto Amnzonas hr.Nia 900 c::;· 
~r<J.~'os, fvram .e11es libertados, mas os pobres 
1 t r s s sn J_, 1 uem, J que coo inuam nos· 
m~smos trab:1lhos. (Apoiados é (!pal'tes). 

Nas prsvincias d: cronçlio de gado, que im
por~tancta tem a escravidão ~ 

O S:t. Lour.-::::sço ng ALnüQUERQUE :-Ne
nhuma. 

O Sn.. SAt:.AIYA (presidente do conselho) :
Eu t3.mbcm so r.t·ia:lOi' de gado, c os r•·imeiros 
lihe1·tos qu ·! tiv._ ft.~ram os que eram v~1.quoiros, 

J r ., 

tn.va o café e antros generos em pequena ouan-
tidad~. ... 

A questão se torn::t mais sérin. na: provincia 
do Rio Je .Janeiro, e o nobre · deputado, rcpro
sent::wta -d~ssa 1)rovincia. nà') pô:le doix:1r que 
:1. solução dcs~a qt1C3tão scj:\ cntr•.;gue aos ycn
tns e :i.;; Lcmpe::t:dcs. 

O Sn. A:-;n-:::.\D!': Fwuv.uu:-Dci~·J·a i libc
t'!llLdad~ ll 1.nninonsc. 

O Stl. S.1.n.HYA (p;·.::si,lentr: o co1ucl7to) :
Disse o nobr:! depu trl'lo ainda:-lQ•mstes o vos~o 
de~conhecimento dos (lir(~i.tos elo cidadão :tO .P?~· 

L. ' 

forçado plt'a o libc:·to. 
O Stl. Ai'DrtADE FJr.UEJn..\:-E' a s~rvid:1o 

da gléba. 

O Sn .. S.\nAIVA (pl'f!sirlentc do consclho):
V. Es:. é mnito illustr•ndo para não comparat• 
esse domicil:o oul'ig-atol'io li sct·vidão ela gleba. 

Xot''• p-:mim, a C:un:1.t:1. : o _ nobr·J deputado 
pôdr} 'lllCI'Cr quo a csct•avidão ·v,t ao ultimo an
uo d.1 s<L~nlo. llll\S ~cha. que é um atleutado ao:; 
dirdlos do cidadão qn•l o ~ovcrno fixe domicilio 
dut·ant'J cinco aunos aos liuortos ! : 

De maneit':\ qnc nós podemos conser,·ar esses 
homens escravo·; ·pot· 1U annos, m·1s não po
demos 1 ibcrtkl-1-os com 'esta c muição, que re
dmub afinal em favo;· de!lcs proprlos! 

~ ~ 

qnc c11e!3 íicam livt·c :, com diJ•citos politicos, 
podem ser aLe senadores do Tmpcrio , 

O Sr •. SAIU IV.\ (p1·csidcn;te elo conselho) :
Quorois ssbcr aintia outro .absurdo . do projecto? 
Consig-ntl. o principio · de q uc os lib.e_rtos podem, 
por um contra.cto ficar prestando serviços a~s 
sotls ex~s<Jnhores durante utn prazo d~lerml-
nado. .. .. -.:· .. ~: ... - . . ... . 

O nóbrodepu"tadoachii"" issõ abR\irdO, _apezar .. 
de já termos lei~ em virtudo da qnal, qualquer . _ 
·cidadão_pódecontractar seus _seryi~-03.. :De ma!·,.., -



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1543- PÃjgina 14 de 27 

-2-14 Sessão em 3 de Junho de 1885 

neira. que pódc um indiyiduo continuares
craYo ; ma-.: é absurdo ll ue, sendo livre, possa 
contract3.r seus sen•iço:;. 

O Sn . .A;_Dr •. \nE' FIGUEIR.\. :-A lei :1ntiga 
dá. o dit·oüo de rcs()':üar os s0r\'iços, dc-JOSL-
tando certa qun.ntia. 

' • . I 

clemnizaçã.o até aos ~eus ultimos limites 0 tinha-
se a poi.:::do um p:mco na. ag'tação revolucionarin, 

udesse yotar uma. lei ue não fosse consa·-
-vodora. O pro~e>c.to, além de minhas convic.
çõ:s propri~s. ó a maior homGn:u;c:.:n quo ~podi:1. 
vrestar -à , C:unara dos Srs. Deputados, de
pois da ultim:1. evoluçã•J. (..:-ll;oiados e mio 
apoiadns .) 

Conheç') os meus amig.-,s que apoiar.un o mi
ni:;tcr!o pr.ssa:lo; pos:.:o d!zct' que gTancle nn
mcro delles tinha. queixas. cont:·a o projecto c 
só o votavam p0rquc nó~ to~os enlcn·.liamo:;:, r.n 

de;; em todas as su;1.s disposições, não tinhamos 
o direito de cl:-t·rubar um mini~t·~rio que pt•;J
nv.,.n:~.:.:a p:.lr aquellas id·~as. p,Jr cons<>q no n-
c ia, um:t pn.rt~ os.:n. m:uona, q no con 1cço. 
é tão conservadm·:1. t-t respeito do !•:·ojccto, COl!lO 
sois \'ÓS que f<.1.Z()j;.; parto desse p ;t•tirlo. C,m
SCrlllCI1tCU1Cllt·~, retlig-i um pr.1j~cto que pu
dcs~e satisf:l.:r.•:r a todcs. poupando a.os cofres 
plli.tlicos tudo quanto pudesse ser poupado, son
do quG n '"l:t tnatet'i?.. :t ac: .• 1al C:uu:Lt'il. .!os S:·s. 
D·,putuclos est:'t compl13tam~nte habili lada para 
f .1 ZC1' uma lei, pot'ljUC es::i. t•lcnameme autot·i
zad:t pelo pai:t. a cx:uninat• a materia o :1 re
solv~r o q uc mnis com·i,~ r ao presente o ao fu
turo do pai:r.. 

suas opiniões, mas as da maioria dos conser
vadores e da ·maioria elos lib;raos. 

Scn11ores, eu nKo quero voltar ã questão 
frnrm~eira. mas tomarei em considera\.'ão o a.r
;;umcn to mais valio~o, que aclduziu o nobre . ~ ..... .. . . . .. . 
principio altament') economico ; si tiraes por 
impostos addiciu:Hl.CS G ''/o da nação, ella 
u '~ ·;ode dnr 110r cxcmoio 15 ° , ara o e uili-

brio orÇamen ta rio, -de.;;de q t:c llle tiraes 5 não 
póde d:lr senão 10 "/o.)) 

:-Si não fô1• redn-

O S!t. S.mAln. (pl'C$iclente do co;l.seZh~J): 
-Não tonho a mesma dotltrina, nem as mesmas 
idéas. 

Vou apre~0ntar ã Camaril o estado das noss'1s 
fimm\as paru. Ycr o que nos f:1lla e o que deYE:
mos oblct·. 

0 Sn. ~·~:\Dilo\DE FIGUEIRA :-Vamos á este 
suJar lo. 

Xiio é sudario. A difft:t'·::nça entre nós é que o 
nobre cl•'tmta:io vê tudo c0m cót·es negras, e os 
meos ol:10;; são mnis awcs (r'iso). 

O Sn. A:-;muE1~ FrGutmu. :-V. Ex. tem a 
r~s pons:1 bilicln.tlc. 

O Sn. SArun·.\ (j)l'Csirla;!la da c<:!ilselh.o).
l\lostl'oi jú :i Cnmat·:~ qac até o mitlistcrio do 
St·. i\h:·Liuho Calll::os, i.-Lo (\ no cs.e:·cicio de 
1881-lt::':i:!, upczn.l' d ~o. S·~CC:l do Ceará n do.;; des
perdícios dos nos;;os gover·nos (nfio qnero dizer 
da C:unara porqnc o gov-erno é sompt·c quem 
assume :::..rc.>:pons:d-.>ilidadc)... · 

O Sn.. Por.TELL.\.:-Em r~gt·a ú assim. 

O Sn . .A:-; nn.At~E Fr;;uEnu:-ACamar::tlcm 
sido mais vrorlig:l. 

O ~n. C,nrPos S.\T.LEs:-Hn cmnplici l:v1o da 
Camam·c do go·;cr:JO. 

Por l'Oil!'>C~!uoncia., o pt·ojccto não mq;rimc 
~ó:nentc COU\'ÍCÇÕ 1!'; minha~~ exprime umn. ho
mcna:;cm que ren-li :"1 Cnmara. dos Srs. D·~pu
tndos, Ic:a!!-do o principio rb. in:lcmniz:1ção ato 

.. ' • • 7 ,_. 

m~ios de lrn.n-.forma.r o mais rapidamente pos- Esla. é a verdade: ha cnrllplicic1ado da. camara e 
sb·el a es~ravidão em lilJel'd:l'le, sem arrnin~u·, <:o govG~1~0; c nilo podemos deixar de proceder. 
nem mo;; mo pertt1rb:11· o rcgimnn do tl'a-1 assim, pr,r <11 ~n as · verdadein1.s doutrinas não 
balho em os no<;sos es~ab rJl·~ cinientos agri- ~são aceiLas entre nós (opaiarlo:~J. Na Inglaterra 
colas. - / a camara não a.;;grav:~. o ot·çamento de dcspe:r.a 

Não e;;:pe:-ava, pois, que um dos primeit·os s0m proposta do govemo; no nosso paiz a Ca
discur.~os, :1o que e11 devesse rcsronder, pi:lrtisso ma;·a c o S_enarlo, e:n que tenho assento, por 
do leade;· do partido consr~rvado:·. Ao con!r:uio, melO de stn!Pl.es ome.nda!>. nn3·mc:1tnm n. de3-
cspo::.wa q11é a opposi~ão :1o aetual gabinete peza em 1, ~, .; o 4 md. c·ontos (('j_)Oiarlos): · 

pravtosse (la exLt· -~ _ma. d· .. 1 pat·ti-<.lo lib ~~ral c da ·1 E .slà nos nossos h~biLr;s_· ,o <1_ isprmlieio ; c não 
~xtrcrn: _ <1? y:t~lido conset·vadoJ:, porqu_e o pro- podemos di:t.Ct' que ~ dcfeiLtv,so o governo, que 
JéCto na~rio1 felto I•:l.rn ella.-::, na o con~tgna a~ nos r t·pt•cscn ta pcrfcttum(ontc. 
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O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA:- E' até perfei-1 Supponha o nobre deputado que o seu phno 
tissimo. fosse seguido. que o partido liber<Jl e o conser-

0 Sr:.: S.m.uvA (pl·esidcn ie do conselho):_ vador ?ada fizessem.. • · 
Dizia no exercicio !de 1881-1882, O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Int1·oduzam-se 

. . . ;- 't 1 
sendo o que resultou do balanço o resultado das 
estradas de ferro construid:'.s e do pagam~nto deo 
juros gsrantidos sobre o capital nellas empre-
ga o. 

O S_R. Tno"u.z CoELIIo:-Graça'! ao augrpento 
da renda. 

. O SR. SARA.!VA (zJl·esidente do conselho): -
I-Ia de ainda augr.OJ.entar. sendo que o decresci
mento da renda no corrente exercício dev·:l ser 
passageiro, e foi proveniente de diversas cau
sas, entre as quaes n. b~ixa geral dos preços 
(ap~ia(J~sJ:. a que mais determinon o grande 

. 
Qual o meio, porém, de que lançn.remos mão 

-p:.1ra mudar a face da, si tuução? O primeiro é não 
in tGn tn· em rezas no\•as. concluir somente 
aqnella:::. que não poderem deixar de S"r :.1c~ a
d;;l.S ; segundo, rednúr consideravelmente :1 

d 3speza, e si. nãofór i.-to b:1stante, entr:w no Ol'-. ' 

~ . 

O SR. SAr.AlY1L QJresidcnte do consellw) :
... a pt·opag-anda tomaria o maior eh~t~rio, 
)Or uc ( uanto mais difficil for a liberta .ão dos 
escravos, maior ha d·~ ser a propaganda. em 
fa\·or dGlla. ~ 

o s~::.. A.ND:~ADE FIGUEIRA: - Uma vez que 
sej::~. legal, não no·s inccímmoda. 

O S:t. SARAIVA (presidente do conselho) :
••. e, afi.n·tl talvez que cu e o nobre deputado 
nos envolvessemos neUa. 

O SR. ANor..AnE FIGUEU:A :- Eu sempre es
tive n·~Ih; 'á estwn. r uando combati a lei de 
28 de Setembro. 

caso, conto com o nobre de1~uta.do, que é mem- das o liberto, não consegu'} este fim, muito me
bro da commissão de orç·ünento... nos será elle cons~guido com a libertação do 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA : _ Não sou, mas esct·avo sem condit;ões; as r,mdas publicas re
estou pFompto a auxiliar a v. Ex. ; nunca me sontem-~e ·nccess 1riamente desse estado ; o 
recusei. que tudo produzirá urua situação dJsgraçada 

para a fol'tuna particular e publ:ica. 
O SR. SARAIVA (1J J•esiclenle do conselho): - Di7.~ porém, o nobre deputado :venha a colo-

Scn: ~uv.ida. ; espGro qu0 o nobre deput':l.do me nização. 
auxtlwra ne~te empenho. S U ·u E' ~: · 

Isto não ser:í. ainda sufficiente. mas não po- O R. LYSSEs v IA~NA. : - ' uma Hl.lltasta 
·aeremos de uma ·vez f<tzer tudo. Teremos de oc- I do . nobre deputado: Sem trabalhos. prepara
correr ao pagamento de juros com as estradas tortos, sem que seJ~ c~vado_ o. letto, . um(l. 
de ferro. grossa cor.t·~nto de lffitlllgraçao mundara em 

O Sn. ANDRADIC l!rGUEIRA : - Continuarà a 
dcspeza por ~,lguns annos. 

O Su. SAn.AtYA (in·e$úlente elo conselho): -
Poucos anno·; . 

Si o orç.am0nto de dosp::Jza não augmontat·, 
não dcl.:ocat·i immeàiat:imenLe ele haver defi.r:.i t, 
mas os imposto;; noYOS serão etn qunnti :•, equiva
lente aos juros da divid'~ consolidad,~. 

O SR. ANDR.\DE FtGUJmu. ~ - Consolida os 
tilulos c augmcntn. a divid t. 

O Sr:.. S.\RAIYA (prcsid:mte elo c;onscllto): -
s~ndo assim, vcrgunto eu : n. que fim se destina 
o producto dos 5 "lo addl.cionacs, de quo t rata o 
pro,jccto? 

Ao Thesouro ara ser asto em construc .ão de 
navio::, em compra de arm1mcntos ou em dcs
pezas improductivn.s e inntcis ·~ Não; o producto 
desses 5 ofn addicionae;, é destinado á robustecer 
a!il nossas fontes de receitn., à fundar a industria 
nacioual"'no trabalho livre. 

O Sa. AND:.lADE FrGUEIRA :-Para tanto é in-
sufficieÍlte. . , 

O SR. SAnAtVA (p1~es iclente do consclho):
P.ergunLo ainda á Cam'ira : uma despczà que 
tem por fi.in fundar a industria. mci.onal no 
trabalho livre. não é eminentemente ropro
ductiviL? Não ha. respon·let· pela negativa. 

O Su. SAnAn'A (p1·esidcnte. elo conselho):
E' uma verdadeira fant::~sia. 

O systema do colonização, unico r~zoavcl no 
paiz, 6 o que foi cstab~lecido peJo meu col
lega de ministel'io, o St·.'·Buarque de Macedo; 
foi o unl.co quo produziu effiátos. 

O Sn.. niouitA (miltistro da agi'icullw·a): 
-O unico racional. 

O Sn .• S.m,ÜYA (p,·esidente do conselho) :
Pelo systema do Sr. Buarque de Macedo não 
se engajam colonos. não se lhe promcttc 
pn.ga.r pa:::sagem : são recebidos os que têm 
mais ou menos meios tle vir para o Brazil, 
são alojados, dá-se-lhes pa$sagem na_s estradas 
de ferro o lotes de terras demat·cadas onde vão 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Isto é insuffi
ciente. 

O SR. SARAI>A (p;•esidente do consell~o): 
-O anterior systet:na de colonização onerou 
inutilmente o nosso 'orçamenLo com milhares de 
cou tos do réis. 

O: SR. A~oRADE FIGUEIRA:- Não defendi o ,: 
systema nnter1or; mas entendo que_ esse_que : 
V. Ex. indica é insufficiente. E' preciso pagar 
as passagens, sem o que não -teremos colo_niza-
ção em grande escala. · " 
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O SR. SARAlYA (jJ;;esidM2Le rlo coíuelho): 
-O projec;to não dando dinheiro :lO p:-opnc
tario p:1ra a reol'ganização do tl"abalho. habi
lita-o :i preparar aloj::.menlos e a mand:tr vir 
cobno::. 

O Sn .. A:-;munE FrGuEm \.:-Com o dinheiro 
qnc recebe n~"lo o podc:·à f.tt.:~r. 

() Sr:. ~AR,\.t.n .. (presi~lentc elo COiUelho): 
- Entao c r0c1;;o dur mais. 

O Sr •. ..:hon.\DE . FIGUEnu:- E i···,·ciso que 
o governo f:lçn. aqllillo que ellc niio pódc fncr 
com qu:üqucr qu:mt:a. 

O Srt. S:.rtAIYA (p;;c.~ide;2tc do co;isc!ILO) :
E'- a nossa ctcrn~t desgrnç:~. ! O governo deve 
fazer tudo p::~.r.t todos ; c o go\·erno j:i. n~h l)ÓCl' 
f.:zct· ~quillo que tem o!Jrig:tç?io de fn:r. 

0 Sn. A:-;munB FF:.uEII.I.A:- Poderà t'nca
m inhat· ::1. correnlo immi "'t'aloria )Ol' meio elo~ 
s·~us ~1gentes. 

O Sn. S.-\nA:L\ (jJ;·csiclcnlc do conselho) : -
Elh ôd·3 Yir <'S )Ont·mnamente. o Yir{l sem a 
mterTcn<;ão de ag.;ntos otficiaes. 

O Srt. .-\~nn.\DE FrGuErnA : - N:Io vir à 11::1 

e<cn.h c ne nôs nccessitamo!'l. virà um ou outro 
iso adamentc. 

O Sr:.. S.m:\!"L\. {prasidaate do co;?sellto):
Os f tetos dcmonsil':lm o contrario do que V. Ex. 
afrirmn.Sr. presid·'nte , estou urn rouco fa.Lig·a•lo 
c tenho neccss:da !e de me t".::tirar, v:1ra o que 
peço d•:-sde j ~\ Hcençn. à Ca.m:lra.. 

A syn t h esc do cli:o:Cl';rso do 110brc thpu ta do 
é a seguinte: -S. Ex. 11:ub. r1uc:· ; a escr~wi
d:1o, P.clo seu systema, i1·á ao fi:n do scculo e 

U:~r Sr.. Dc:PUT.\DO : Não ,·,:i :üó lú. 
O Sil. S.uu.:\'"A (p;·esid.·mltJ do conseUto):-

s o 'as t par.-~. t.emons r~r qt,·J o noJre cpu
tado. caso fosse vencedo1·, :1 ugmen ta !'ia ox
traot·àinn.rinmcnte n propagan·la~ ttm:l. v ·z qtlC 
a propAg:tiHl:l. só ha d r~ diminuit· no di:.l em 
qu~ toJos nós pudermos= reconhecer que:~ c:-;
ct·a,·i:lio est:\t·:·~ ext~ncta J.ontt·o de um cttJ·to 
per iodo. 

O Stt. A:-oruuE FtGTJEll~ .\:-E· um ~>ngano 
do \'. Ex.: :dü é qt:e h:~ d•) au;;mcnt:.lt'. 

O S!:. S.\J'.,'.IV.\ (}Jr•:s i,fcntc do CllHSt.: lltt•):
O nobre deputado pelo sou di:;;cur:o, sem rjltG 
lal\·,,z !ieja esta a su:.\ .inten~.i'i:o, ch·~gn. :\O mesmo 
c~trcm.J que os abol!cionist·t::;, . que rcpc!km :!, 
i ndemn ização. 

Di5so ain'la S. Ex. : << PJ·o:nov(\ i5 esta lei 
p:-t.ra fJnO o p:1rtidú lib3t':J.l ac mantenha no 
P•it. ·:r. )'} 

Desconheci o uohrc tl: ptlta(1o. ?\Jo creio, 
aincb que S. Ex. o pense, quD .alQ"Itrn partido 
poss~1, t1~r o clircitr. de díz:!r r1uc o Ot.:tt·o apt·c
scnt:\ urna lei d~~stc t:lcunc•} pnr~. cortl'j;1r a 
guprn q11 c r C)tl'l J.h0 <1(~ o poder . · 

O Sr •. .A:-;DnADE FíGUErn,,:- Parr. m~nLcr
sr) no po_der. 

O SI:. S.1n.U\'A (jwcsidentc do co:u;âho) :
Esta Cama.ra deu-nos_:L prova. de não cot·tejar a 
ni nguem, c hn. tlc fa zer.-mc ~ j nstí~.a de crê r 

era vidiio. ( .:lparús.) 
Consct"lu~ntem•:mte, eu cJ·eio quo o nobre àe

putado foi dcm:tsbJamcnte injusto, dechrando 
que o pa.l'ti.lo liberal, para m:mter-S '! no pocbr, 
t0m. nece::::-;;;idade de promovet· a decretação de 
um·.t lei solJrc o el·Jru::nto ser\·il, e S. Ex. pre
para :ttc uma accnsação igualmente injusta ao 
seu pn1·tjdo. Cfi:'O pelas c~·ol uçõ0s da. politica 
p:lSS!l. e Ih vi c ao poder :un::tnh5, porque desde 
. : l ·~ '·. . .... ; "' y 

ta~s; nrn. pr0,jc~to mais adi~mt::1do do que este, 
qt•e c~tà em d'scus;:ão 1 .. . 

o sn.· • ..:bo:U.DE Fwm:mA:-Sí'as circum
sl::mcins furem onlt·:ts, clit·ei que procede bem ; 
do. coutrat·i,·'. repetirei o que tenho dito. 

O Sá. SxrtAtYA (prcsirlct~,tc do conselho):
~i l'oss~~ pr11Ced :mta a atlirmG.çüo de (1nc o p:u·
tido Jiber.-1.1 :qm:!sr::ntn. est:l lei para vh·cr. com 
mais i':J~ão pod~riamo,; dizer que o partido con-
servac.OI\ ;~pccsen.an o uma eL ues c sen rco, 
fnl-o-ia tão sómc·nt ·1 com o intuito de manter-se 
no po kr. Eis o lado impolitico das accusaç.ões 

• ! 

Couh<:ço um po::co n. politic:t do nosso p::-.i;r;. 
Q::; partido; cot·t·:jfl.ut dcmt1Ü o chefe do Es
tado. 

O Sn • .-\.~mUDE FtGur.nu : - V. Ex. está 
confirru:~ndo o que eu disso. 

O Sn.. SAlL\I\"A (p1'C$irlcnt,; (l'> consdlto) : 
- X:io, l"!~toll cxplicnnlo u;; factCJS como natn
Lu r:d mnn t•.~ se pass:lltl. 

E ::t) pó:le1u deixat· de C1t't.eja.t• o chcf.~ do 
El:i l:tdo ~1.qut::llcs r1u ~. como os ing-lct.cs, uão Ta

. zern conto. d:t Jlci'!·ol..i; nem da vict•õria do seu 
pn.t·d.Jo ; m::t.s infelizmente os partidos no Bl·:t
zil, que não cr;quccom :t ca11Sa publica., Lêm, 
tod:wia. tantos intct·e;;:>cs politicos c os sons 
chefes tanlos compromisso~ com todos. (JilC 

·• 1 • '1 n w r. itrd .·) r . • · . • • • 
sna :;orte pm· qtnl::·tncr cous:1 .• 
Nó~ t0mo:-. cnLJ•ct::mto. vi .~to. ~cnhorc::. o ~e

gui 11~ ':' , C 011 O nfTÍl'JnO COfU CCi'tO }Yl':tZCl': .flllllC:\ 
o-; cl1of·~ ~ d•3 partido-:, 0 111 grJ.vc;; cir0uu1 ... bnd:1.s 
do p:1iz. hc~i ta I':trtl em d•JixaJ' o poqe1· ,om n.tli·ontnr 
toda.-; :!~ ccntt·.•riednrk.; da oppo::.:içüo.(:\pnirt(los.) 

O Srt. A:sDnAD}~ FrGUEmA.:-Quando não têm 
silo cnxo!r..do~. . • · 

· O Sn. S.mAt'L\. (presidente do --conselho):
E1M1uanto :ts quc.;iue;; não são ~p·a.vC8, .não 
~üo ditlicci.;, c o paiz não c.~tú gJ.·avcmcntc 
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jntores~ado nclla~, o.:.: partido;O; gua1·dó.m con
venicncias e têm conde:-;cendeneias ; m:"ts, 
quando sôa a hora em qpe o" b1·io;; nacionae" 
o . ..: tão em ebuliçdo, e q uanélo :::urgem situ(lçõe~ 
difficeis, tenho visto maioria.,.:, muita;; vezo;.; . ~ 

a mai~ nenhum:~. con•:ideração c so resignarem 
á derrota. E'. este o c~racter de todas a;; 
C:.~.m::ti·a~. · 

• aca o com es a u ltma re cxao : 
Um ~ó partido póàe. pOl" e:s:emplo, receiar 

muitas vezes a influcnda da COl'Ô:J. em seus dos· 
-tinos ; mas ne~sus questces quo os dous par
tidos chamam á si, não hn. quern possa resif' tir 
à clhts. E a sorte do systcma l'l:pt·csentativo, 
St·. presidente, si fosse~ confiada :i um só par
Lido, cst:.wia comprom0ttida; a garantia do sys
tema parlamentn.r está em que, em certns o 
determ~nadn.' ~i~cumst:tncia;; , em certa~ e 

O SR. SArtAr\·A (presidc;~te elo conselho):
Senhores, tenho por mais de um~1, . vez, na tri
buna parlamentar e escrevendo para os jornaes. 
censurado o absolutismo da Coroa, mas sempre 
declarei que e5se absolutismo se dava porque 
não havia liberdade no eleitorado. e foi por 
isto que. dut·ante muitos n.nno:::, todo o meu li
bern.lismo consistiu em fazet· tudo quanto foi pos
sível pa~a que nó>.tivcssemos verJadeira liber-

O Sn. r\rtAU.JO GóEs .TuN'ror,:-1Ias r1m1.l é a 
libct•dado eleitorn.l qnc póde resistir ú ft·audo, 

, • ·. . . 'l 

A Carnarn., St•. presidente, occu pa-se da q u0-s- · 
Hío mais i~~Jportante quo se te:n agitado no 
paiz d·' pois d~ sua indepenclcncia (r.qJoiaclos); 
tal é a impot·tancia da ext.incção dr~. cscra\•idüo 
e da sua S'.lbstituição pelo trab:llho livre. 

-; 

Esta. quest:lo exige promptn. soluçrro e exige 
imperiosamente, do modo a podct•-se a tfirtn:lt' 
que o corpo legislativo niio estaria nr. 2-ltUt·a 

e -sua mtssao, nas ac.u:J.~s cu·cums ancl:lS, se 
fosse pcr:nitfdo r.:ce:w-se que a pt·esente s~s
::ão set·ia encerrada sem dar-lhe urna solução. 
(.Apoiados.! 

E não estaria na altura d--: sua missão, Sr. 
pre;;idento, porque, ou pela. fót•m:t propo;;ta 
pelo governo on por outt·a que o padaü11o,nto eu
t<:nd.or melhot·, deve a questão sor resolvida. 
(.Apoio dos.) . 

A [jl.':tve .situação .da. 1:nção, cujn. vid~ c~ó-

mosJtrando os s:;us def~Üos, era emendal-o, era 
suosti tnil-o mesmo, derrotando assim o go
vet·no uc delle fazb c uestão rnoiados mas 

l nuuc~ regeital-o in limine, como fez. (.:lpoict. o Srt. ~AnA IVA (p;·e.>identc rio COJ'I.scl w):- elos e opartes. ) 
Ah ! E" outra cousa; :t cot·üa. n:td:~. tem com i!'LO. 

1 · Q facto de ter o govcmo feito questão de ga-
(ll.iso.) Si o paiz ú jucapaz de fazer c etçü:!s binote n~'to impccl,ia n. cama~·a de emendar e de 
livres, a culpa. é sua· (:lpa;·tcs ·) sul>sLituir o s;~u prüj:~cto ; devia, pois, emendar 

.A cot•óa ostav:t tlc po~sc do polet• nbsoluto pm• 011 mesmo substituir o plano do governo, so o 
fult:l. de verdadeiras eleiçu·' s; mas, desde q 110 ••1nt:.;-a.n. m:m ; a .-sim o conílicto seria estabe
nós fizemos a ref,Jrma eleitoral, os ta. accu!;~c:ão lccido 111~ds l;Cg'Llhrmento, c soria. soh•ido ou 
deve morrer,devc nct\lnu· de um:l. voz. Quanto à p ·~ln. 1·ctit•;Lda do ministcrio ou pela di ssoluç.fio 
infl11~ ncia do pndet· pe•soal.sonhor,·s,isto ó um:1 1 · 1 ) 

1 
· 1 _, 1 d • da camat•:l.. (. jioia( o., .. 

bale :l: só se quctx:t <o pou~r pcsson ° rel ° Foi 01·ro a. r.~ gcição i, ~ limir1.e do projecto, 
homem q ne não tem n. corngem do clct'cndcr ::t pot"q ue a questão exigia então, como hoje, uma 
sua dignidade. (.:lpoi,lllos; muito bem; uwilo soluçã·J : se nquella não S:l.tisfnia., indicasse a 
bem·) cam:1rn. o o trn. melhor, re::olvesse n. q ucstão 

O Sn. Aruu.Jo Gú;-:;; .Tuxro:~ :-Neste ponto po1• outrn. fórma ; era. necessario resolvel-a. 
n.poia.dissimo: só o qu~ não tem dign;.dadc. (.:tp oiwlos.) 

utc de J.U:oraes ~Asüm reclamavam ns c:ircumstancia~ d) 
(Signaes d e attcm9c'Zo; silen cio) :-Sr. pres_i- paiz, porque, 1'. prestc rmte, ttcttn, como em 
dente, só o cumprunento do eleve r me fot•çartn. toda a. parte! na antiguida.de como no!; tempos 
a. vir occupa.r cst:~ tribuila em situação tão dos- rnodet•nos, a. esct"a.vidão foi sempre considerada 
favornvcl pa1•a. mim como estn, em c1ne tenho causa poderosa de a.Lrazo e de decad encia. : é 
de succe.ler ao iliustrado l eade1· da. opposiçoão uma instituição . condemna.da, impossível de 
conservadora e ao hom·ado prcsidente.do con- inant~r~S? em uma nação civilizada. (AiJOia~ 
selho, que tanto a eleva.rn.m : mas esse mesmo elos.) . · • • .. . • . . .· 
motivo · a q~e obcdeço,-o deseJo de cu,m~rir o . A reststenct:" obsbna..da. a_ proVldenct~~- te}l
dever •. se!'v1rá de s.ttenuante, pern.nto v. Ex . oJ det:tes n. abrev1!lr a extmcç_ao da. ?scr_a.vtdao c o • 
~\ Camara., ü ousa.dia do obscut·o , orador (ncZo .. . ·1· matar d.o ;; erL'OS • • Ess .. :~ : ~·e·S .. lS. t. e:'-. Cla., .. s .. as. t.".w.·nta·d·a.· 
apoiaclo), qu~ lhes vem pe:Jir alguns momen- com tanta, profi~t~ncta. · p~l? lllustra.d~ lc_ader i' 
tos de a.ttençM.. ·· . . · · conservn:dor desta cama.ra, e o , erro· mats· gra.ve 
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e perigoso que se pócle commettcr nesta ques-
tão. (A.poiado.;;.) ' · ····· o 

Não sou eu só quem assim o pensa ; à auto
ridade do leadci" conservador d~1. Camara cu 
) sso o ôr além de outras n autoridaue do 
~:op.rio p:~rtido comervador de minha pro
vmcta. 

O orgão m.ai~ autori~ad9 cle~s~ !,)artido na im-

acerto, o seguinte : 
« Nesta quc::;tão, tod:1. a re;;isteneia é vJ: e 

11ct·igos:1. ; a li~ertação dvs escravos c qucsti'lo 
de tempo ; não h,~ resistencia cap:1z Jü dcsvi·lr 
o golpe decisivo que s; ·approxima em. rrt:r.ão 

· inYers:L dos esforços ; nas n.etuaes cireumst:lll
ei::ts do p~tiz, em ft·entc das exigencia,; <lo abo
licioníst11o, não é do direito da proprieJ.adQ es
cra\'a quese d:ve fallat• aos nossos agrl::-:ult_o-

' "' 

convencion:~l ó b:tsbnte poderoso para prob.n-
gar p~r muito tempo o-stat~ q~.to-da questi\o 
social do elemento servil é a maior das im-
prudencias. » 

T~\l et·a a linguagem do orgão do parti !o 
conser\"ndor de S. Paulo. fazendo opposição ao . . . ... - - . 

I I 

Ealução para esta. questão. 
O SR. C.uiP.J~ S.u.LES : - Era a linguagem 

· do pat'tido conservador paulista em 1881. 

O SR. DuARTE DE AzEYEDo :- Ain<.la. hoje 
queremos a soluçito. 

O SR. PRwDEXTE DA MoRAES : -A solução é_ 
indispensavel, impõe-se, que1· queiram, q u1>r 
não, porque, como diúct. Souza Ft·a.uco em 1~67, - . . 

~ ~t ' 

om ~uja descida parar é cahil' c voltar• atraz ó 
impossivel. (.:tpoi<:dos.) 

. . . . d" • 

dente, que ·urro posso acomp:mh:ir o iÍlnstro 
lcade;· da opposição consnt·vadora nos ~eLts 
conselhos de deixar a solução da questão en
tr('guo ao tempo e á acção da lei de 28 de Se
tembro. 

O Srr. CAs:mroTo:- O nobre deputado pelo 
Riu de J:meiro não fallóu eomo leadu 'b par
tido eonsermdor, e:-:poz as suas opiniões indi
vidua.e~ . (A.poiarlo . .::.) 

O SR. Pnt:DE~TE DE MoR.U:ii:- Quando, re
fcrindo-mG ao nobt·c <.l0putado pelo Rio do Ja
neiro. denomino-o lea(ICi' consm·vadoi·, nã:o 
pt·ctcntlo afllt•mar que as opiniõe;; ddle sejam 
:.\S do partiuo. o ninguetn pódc snppôr isso 
quando acabo de provar qu{! o partido con!'lr)J."-
·a(l em min 1a )l'OYin,.> ro sn d 
inteiramanta diverso. Sei mesmo que nesta 
t; :nuat·a ha conse1•vaJores quG tf3m itl.óas 1nais 
3.din.ntadfl.:; nesta questão do ~1 ue ns consignadas 
no pt·oj~cto.- E' um modo de .indicru· a p·~s;;oa 
do orador sem dr)clina1·-lh~ o nome, o que o 
regimento me prohibe. =o 

A resistencia reprodu:r. ho,j~ contra o projecto 
em discussão os mesmos nrgum~nto~, as mes
mas prophccias sinistras s~Jtn•e os re'iultado:~ de 
qualquer me iiua legislativa t~ndente a apre,o;
sar a e:s:tinêção da. escravidão; mas, infeliz-

' mente p::tra ella, esses argumentos, essa s pro
. phecias, estão julgados e coll.demnados, não por 

,-.. 

outros srgumentos e prophecias, lJas pelos fa
ctos, pela ex.periencia. (A.poiados .) 

Ainda em 1848 alguns dos mais distinctos 
estadistas da nossa terra. considcl'avam conve
niente o trafico e sustentavam ue a a,.ricul-
tura sofft·eria muito, se cessnsse a introducção 
de braços afric:1nos ;- outt·os calculavam o dc
c.r~s..:imento da producçilo do p~iz e~ 4ü 0/o;-

• ~ :s 
importaria n ruina compl_ota da htYoura. 

Pois bem, Sr. presidente. em 1850~ graças á 
~net·gia. eao patl'iot.ismo de Euze'bio de (Jueiro:r., 
desse est~dist:~ que, ao dei.x:n.r os consr:lho~ da. 
co•ôa,.. decl:wou q uc nilo se podi:1 ser ministro 
du!!s yczes neste paiz,-o trn.fi.co cc.~sou defini .. 
ti\'amentc. 

No oxercicio de 1849 a, 185ü a exportação 
foi ele 57. 92G: 000::;, no CXCl'cicio seguinte ele-_ 

. - --.... ~. . . . 
gre;;siya.mentr., J.e modo que dez annos depois 
excedeu ao dobro, npezar da e~ti nc\-àO J.o tra
fi o c ue ainda no anno de 18-!9 inLroduziu no 
paiz 00.000 africanos! Mai;; tarde, qunndo um 
outt·o esta•lista vinh:t ao parlamento peJir 
pt·ovid~n_cins que estancassem a outra fonte da. 

·::~Vl q · . 
medidas de emancipação pt·og-ressi va p:m• a 
geração existc ilte, V. Ex:. c o pait. são teste
munhas de que os mesmos argumentos foram 
reproduzidos pela t•e;;istencia, as mesmas pro
phecias sinistras foram repetidas na c amara dos 
deputados e no senado ;- assim como são teste
mnnh:ls de que, graças á ener·gia d0sse outl'o 
grande estadista, o Visconde do Rio Branco 
(aj)OiCf-dos ), re~lizou-se a ref?rma; e se es~e 

.. . .. ' ... 
mais que ,;ufficicnt'J para tornal-o immortal 
neste pn.it. da Amcl'icn.. (Apoiado~.) 

A Jezn.r da lei de 28 de ·· tembro de 187i 
quo ~~stancon a segunda font~ d~1. escravidão e 
dcct·otou a lib~rtaç:i:o gr;1du::l dos esct·a\'OS 
existentes,- a nor-;s:t cxpOL·tnçiio! em yez de 
diminui1·, ct·esceu _progressivame!nte, o que 
dcmonstt·:~. qLtC ~1. lU\'Otlr:.l. descmrolveu-se e 
pl"osperou. 

Assim 110is, o~ argumentos, M prophec:ias, 
in~oc:tdo:; pot· aquellGs que sustentam a resis
tencia. ;já. não podem mcttcr medo a. 11inguem, 
quando ti'\ mOs a cxpe1·i~ncia fornccid:l. pela ex
tinc~~:to do tt·afico e pela lei de 28 <Je Setemb·o, · 
q t:e hoje ó o cumulo da sab ::ldori:~., da. pruden
cia e do patt·iotismo, mesmo na opini:!o dos s~us 
mais cxt.renuos advct·sarios. 

Entretanto, cSr. presidente, a resistencia 
nincla. m:mtcm o seu posto e combate o pro
. m di. •1 .• -r c li~· stú. em lonn-e de 
satisfazer as c~igencias do movimento aboli
cionista.. (ilJIOiados .) A ro3sistencia 1·epete os 
mesmos a1•gumentos, as mesmas prophecias 
sinistras pat·a combater o projecto em discussão. 
aptlZLI' do haver seu autor d "lclat•ado ter sido 
ell1! calcado nos moldes do conservatorismo ! 
(.:lp oir.tdos . r ·--

Felizmente, S.r. presidente. V. E:x:. vê qua 
o lertrlrJr do pa.t•tido conPervador, cuj>t pt·obida
de, illustração e firmeza dí.l crenças infundem 
respei.to,-estâ. ficando :tt.rás. está M conver-
tendo em marco immovel e isolado do passado, 
porr1ue o seu proprio partido caminha, e de suas 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1543- PÃjgina 19 de 27 

Sessão en1 3 de .r unho de 1885 249 

ba.nc~da-; pn.rt0m ainda agot·a protestos contra a 1 O ~~~. :PHUDE:\TE DE MoruE; ';' .. o pa_:údo_ 
d.:tpposição de ttU'.: eu pretendia attl'ibuil· a e~se 1 rapuuncun >, qu~ procut·a e;;~<:. su.;5tltUiçao c 
partido a rcsistcncia. a todo il".lnse. qu') La de conse,;uil-a .. 

Ainda bem, porque .e"sa é a melhor prova do - o ·sn.. A:\DilADE ·· Fwm::m.A:- Não se póde 
p:·og-reEsO que t·:n:- feito a opiniã~ no paiz e ~o dize-r isto de uma monarchia c ue )Ossuc leis 

' ' nnen a 1- como o Acto Addicional. 7 

cionista, que invade todas a' consciencias. 0 Sn.. PRUDENTE DE :\Io~'...AES .•. quando a 
(.:1poiar.l?s ·) . _ - maioria. dos brazileiros se cOiwencer, como os 

• • "' • ' 4 (':-

- · _ . _ _ . repu ucanos. que os mo1 e::> acanna os o 
~ento sct·vü: recl~ma soluçao e uupoe-s~ 1mpe- actual reg-imen não es~io em p_:·opor.;ão com :ls 
rws~ment~ · (1~pouul?s) . I necessidades e os destinos deste immenso ·pait.. 

E pract~o nao reststt;, ~ forço_;<>o rcc?nheccr r· c: '" . _ . . In 
que o moVimento abohc10msta DflO vodt<L pal'at• U:\I ~R. DJ-PUTADO. .\p:>ta.c -. . -
diante das lois de 18:31, do 1850 c drJ 1871, que O Sn.. Pn_uoE:\TE DE lvioRAES: -E qucstao 
estanc:u·am as fontes d~ r.:scrayiclfío lio paiz, as de -tempo; ó ct·cm•:a minha que estes moldes 
pt•imeiras aboliuJo o tt·~fico c a ultima libe:·- estreito~, ::trophiadol'es, hão d~. ser ([tlebr~dos 
tando o ventre da mulhe-r ·escrava. Essa:,; lcts c sub~tttlndL'S pelos da rcpuba(!a. federativa, 
não podiam se•· os m:\rcos finacs da pt•opa- unicos cap:!.z,~s de contl'ibuit· 1~ara a p!'osperi-
ganda abolicionista. (Arwiarl,,s.) d:tde c fellc1daJ.c de noss:1 1atnn.. 

c satt'>lZCl'UlU n.s necc,;:std:~ s Ú:l OCC:lS1aO, Os SllS. C.DIPOS s.\LLES E ALY.AltO BOTELHO: 
i;C convinham ao pah nas 1!poc::s em r1uc fura1n -AL'oiado. 
promulgadas, -hoje, g-r~ :.:as ao pro~r.css? do o StL A:\DR.\DE Fwug mA: - Ba.sL:< a ex e-

Se a resistcncia pulesse rn·Jvalcc}r set·ia 
fatal ao pai:r., trarie'l, com certez:.1.~ uma solução 
revolucionaria, tão dcs:\:::t;·csa como a dos Es
ta:los-Unido~. (:lpoiado.'! .) 

Actualmentc a diffi~;uldad,~. c::;tá em saber 
qual o meU~or procasso pa:a ?limi_n~r a escr1-
viclão do patz c para substltu:l-a pot· trabaLw.
doies livr0s. (.4poiaclo.~ .J 

Collocada a quest.ão neste tarreno, antes de 
az r sobr ro'ecto em uiscussã a;:; lin·ci-

r. p:-cs:( cn c. o par 1< o repu tcano serVIu-se 
de su:t idéa pt·imordi[Ll- a descenti·alisação, a 
federação-para indicar o melhor plano parare
solver o mn.g-no rn·oblema que o:a 110) occupa. 

Ess ~plano consiste no seguinte: ent1•cgar a 
s~luçlic da questão ás províncias, afim de qile 
cada uma dellas a resolva de accôrdo com as 
suas cit-cumstancias peculiares, mais ou menos 
lentamente, COllÍOl'n~e a ffi'a.ÍOI'- OU rnenor diffi
culdadc na substituição dós esct·:wos por tra-

ras consider.1ções que me sug-gel'iu o 88t1 e:;tu- o Sn~ FELICio nos S.-DiTOS : -1::-so saria uma 
do, é meu dever expor á carnara.. embora snc-

1 
. 

1 1 l lh d ca amt• .. !lt e. cintament~, o p ano, .o processo a\!ons~ a o 
. . ~ ' 

1 P1tr 
1 

1 - S.r. f•rcsidento, ~ o que attende m~lh-or aos 
ução c esta questao. n-t•andes inte:·esses sociacs e economico3 vin-

0 !;artido republicano, especinlments na rui.- ~ulados á instituição da escr~widão : e que 
nha província onde ha muito está orga.nizn.do, css) \)bno nilo é nenhLtma utopia n :m uma 
tomou como norma abordar todas as grandes calamidade. como aftl.rma. o; illu~re repreaen
questões sociaes e políticas ngitatlas no paiz, tanto da provincia de Mina~ GQraes-ahi estão 
esLudal-as, e formar opinião sobre o modo de os factos pa;-a. 0 :1 ttcstar. (A.pozados .) 
solvcl-as .• • 0 Ceará. o Amazonas e 'o Rio Grande do Sul 

O SR. CA:\IPO; SA.LLES: - Propon•lo soluçõe3 a.tte,tam a. cxcelloncia c a el:eqnibilidade des:;e 
pratica.:;. plano para a ex.tincção da escra.vidão do l_m-

0 Sin. PnunEXTE DE MoRAES •.. procu•·ando perio : essa libertação de escra\'OS po•· provm
cias antes de ser sustentada pelos republicanos, 

sempre pL·opôr ou lembrat· soluções praticas á h;via _sido aconselhada pJr Tavares Bastos. 
para cada _uma dess:1s ques~~es. . · · · · :, 'd · 

Foi por 1sso que. desde 1:::;,3, o part1do · repu- O Sa. Fn.EoEnrco BoUGES:- Apotat!o; a 1 ea 
blicano da provincia de S. Paulo, estudando é boa. 
este grave problema, firmou opinião, indicou o O Sa. FELTCIO DOS SANTOS :- Eü:já combati 
p an 1u c . · ;\ - J r • aqut esta. 1 ea, que const ero esas rosa para o 

O paL·tido republicano, Sr. ·presidente. fo1 paiz. : ·· . . 
buscar a. idéa capital para a solução deste pro- o Sri.. P 11uoENTE DE .MORAES :- Aquillo que 
blema, como para a solução de muitos outros, as províncias estão razen:lo F&m qu3 ~e l}1es . 
no principio cardeal da descentralisa~ão. -Vi- desse _ as attribuiçõ~s que deYero constlt~ a -
sando substituir· no paiz a m:>narchia. centra.li- sua. autonomia. c a. fa.culda.do para tr.lta.r de: 
sa.da., cujos moldes, po:.- dmuai ... apert1dos, ~r jseu.s nagocios, eraa.ncipando-as do _regin;;en . 
demais pequenos~ não podem conter e !Dutt.o a.p~rt:tdo d:1. tut~Ia., seria, - Sr. pre~idcnte, .& 

menos desenvolver os elementos de Vld&_ e melhor fórm:~. de FOl'r'cr a~g~ande quastão: e_co~~---~~ 
prospe1·idad3 deste enorme paiz da J~mer1ca nomica. d L substituição · do - trab3.lho, desde_' que--:. -~ -
do Sul.·. I as províncias tivessem a. - autonomia, o -p~de.~ . 

O SR. C.A:\IPOs SALLEs:-Apoiado. - · - = ~para;~ratar de seus interes~os ; (Apoiado!.)>:'-' -<" 
V. ·1.·-3~ --' - .-.. _,: --.-'"' ~ -~--- -:~ 
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u~r SR. D. EPUTADO : _:..Isto seri:~. a dissolução •

1

_ O SR. F~LIC.ro D~s SA:\Tos :- K verda !e; mas 
do Imperio. a tauella e de ma:l:Imos. 

O SR. P.!tuDE::\TF. DE 1\IouAES: - Sr. presi- 1 O SR: Pnuu~~TE DE ~IoR,\.l~s:- A tabella é 
deu te. o c uc hn de tr.1zcr a dissoludo do lm e- , de m:tx1mos, orem rna.:nmos entre·~ues á von-
rio nã.J ser·ã a des .: rmti·alisação, ao contr ~rio.

1
: t:t e os propnetal"ios ... 

sed exactamente o regim ~n apertado da cen- O Su. FEL~cro Dos SA::nos:- Não n.poia.cfo. 
trali~aç:~o, que i_mped: o tles~nvolvimcuto 9as : p . • , .. , _ 

. . (:l . . d . ) - constit1lir, com,_. já tlluito bem ponderou o Sr. 
pe!l0 · · JlúW 

0 ·~ • •. senadot· Ortoni~ os preços correntes dos escra-
0 Sn.. FELICro no~ S11.x: os : - Estou do a c- · vos. (Apoiado.-:.) 

cô:."do com o nobre deputado, ma:; não na ques- , 
tão da ~~ scr:~vidão. O Sr.. A:-;nn.ADE FrGCE!nA:- Por interesse 

!_)ropt·io ir :to aos Ul:l.XilllOO:, ( lJ a O t!ll'OS opw·tes .) 
O Sn.. PnuDE:-\TE DE l\IoR,\ES : - Em todas 

O St~. Pn.UDE:-\TJ~ DE J.IoRAES_: - A ta.bella 
de valores, em V~"' Z de ser tabella de maxi mos, 

U:.\1 Su. DEPUTADO : -Isto seria. uma anor- como sG pretend·~, i;eni. com certez:a a tabella 
malidaJe. do""' pt·eços correntes dos escravos, com raras 

as que::tões. 

R. !'..UDE::-\1'1': DE " ORAES : - ~ prO\·a e 
que uão é anormaliõauc• ahi est:1o os factos at
testa nd? a ~bertação por P.rovincias, apezar da 

.l.: ·t;- ,.,, .- 1;oia' I) S . 

VozEs :-Sem duvida. 

O SR. PuuoE~T.E DE .MoRAES : - O s ·stema. 
. . . . . d:t solução da questão por províncias, pl·omo-

A.,s:m, as provmc1as que p~des~crn prcsc1nd1r vendo cada uma a libertação de H3US c..:cl'avo:S, 
ll'abalhoe•cr~~·o, o ~'l.nam logo._,: as pr.o- 1 o~vi;_tria este.inconveniente, porque cada l'ro-

, . J a 
neiro e 11in.'ls, pnra ·''S qnaes espeeialmont~' a lorcs pa.m os seus escravos. 
solução d:t qu esteio a !o nire pro;Jorções muito 1 

• O Su. FEucro Dos SA:'\TOS :-Isso não adian-:impot·tante~. podel·iam-, f ·rçadas P' t· suas c:1r· 
cumstancias, r.lr~morar m:tis a .~oluç:<'io do pl'O- taria nada~ J..lorque nà wesma provincia o v::tl_or 
blem<1. .'lté que pudess·'m substituir os escravos do esct·:wo :v:1ri:1. de município a municipío, 

como etn Minas. por trablh:dores lines. ( .·lpoiados .) 

_-\ssim, &s provin(·h1s qu" podem libertar-se 
hoje, nüo espcr.triam pOl' aquellas que, mais 
retúdat:•rias em conseq !iencia das su:1s cit•-. . .. . - . 

~ 

uetuot•a ; assim, :finalmente, Sr. presídeu&P, 
evit:H'-se-ia o p0rigo de. qu:1.ndo a mainl'ia. da 
c::unar,~ s·: corn nuet· de re !'esen tan tes d'! ro· 
vincias em:mcipadas, vet··· m-sl; :lS outt':lS fo1·
çad 1S a u:ua lib:rtaç.üo violenta. de chôfr,', 
po1· utn:< lei que. sem n.ttc;nd·•r aos interess:·s 
particulares dessas provincias, vi fe1·il-o~. 
( Al>Oir!dOs . ) 

O SR ~ FELrcro DOS SA:-\Tos :- A conseq uencia 
c1es.;;n sy~ tema fo i n g-uerra. civil dos Estados
Unidos. 

O S:a.. DuARTE DB AzEvEoo:- Não ha tal. 
O SR. Pn.C"DEXTE DE Mo::,\Es:- O qu~ deu 

em r<·sultado a gum·ra Jos Estados-Unidos foi 
a re.,:if.;tencia a. rnetlidas razoaveis para enc 1-

minh::.r a libertação. (A.poit.tdus .) Es~a r~~sis
tencia deu lú em resultado a · revolução, como 
dar;i nest.e paiz, se ella puJer aqui prevalecer. 
• -1 )ad ' S. 

O Sn. Pt.:UDEXTE DE MoRAES : - Não póde 
ser grandé a ditfer0nçn.. 

O Su. Fl~LICro Dos SAxTos:-Com ~erteza é. 
r,, ;;uDENTE DE~ OUAES:- e acontece 

is"o em Minas é e:tc,. pç:io, porqll0 em S. Paulo, 
Rio de .Janeiro c outras pro\·incias os valot·es - . . 

< ' • 

todos os mnnicipios. (.l))Oiados.) 

O Sn. FEr.Icro ons SAXTOS :-O nobre dcpu
L:<do apresent:•rú alguwa emenda neste sentido 
e discntit·emos o~ meios d,~ e\·itar esse inconve· 
niente da tabella unifot·tne. 

O Sn. Pn.unJ~l\TE Dl!: MonAES : - Expo ,to 
assim, Sr. presidente. succintamentc o plano 
indicado pelo pa1·tido r0publicano d:t província 
que rep;·esento nc'sta c;nnara,- passarei :;gora :l 
l"azer ligeiras consideraçóe; sobre o projecto em 
discussão, visto. •tue niio devo in.~istir na acei
tação do nosso plano, desd~ rl un não posso lc:~r a 
minima esperanç.a nes,;a ae0itação por uma ca
m:=tra en1 que :~penas figu~aru tl·es represen
tantes do meu pat·tido . 

Ainda. por esse systema. Sr. presidente, e vi- iJea. seja boa, todos a aceitarão. (Apoiado_,.) 
ta:-s;~~-ia a dülicd~ade, com q~e. luta~ n.obr_e o Sn. PRUDE::\TE . n.E MoRA"Es:- O projecto 
P! es"Jente d_o con:_elhv e que fo1, com t.w ,) ud1- 1 do governo, Sr. pre;;1.1cnte. em s0u syst.ema. 
cws:;s cons1der::çor;s, :JpO!ltatla pelo honrado para a libertação do~ 0seravos e p:lra a ~ubsti
deputado pr::lo Rlo dr:: Jancll'o. tuição destes por trabalhadores livres, basea-se 

V. Ex. ve no pt·ojedo em dis._mssão uma t-"l- nas seguinte.,; idéus (!apit 1es: 
bella uniforme devalore..; para todo o lmperio, ~rillleira idéa capital: deprecia.ç.ão do valor 
quando a camara sabe, melhor d'> que eu~ que é do escravo na razão de 6 oJ, ao anno sobre o : 
o m~;ior do,;; absurdos 'equiparar os valores dos valor com- q 110 fôr matriculado ; segunda: auw 
escravos emtodo o lmperio- quando esses va.- gmento do fundo de emancipação com a ta-s::t. 
!ores variam e variam extraordinariamente de addicional de '5 "/o sobre os impostos j:i. exis
provincia a província. tentes, ex.ceptuados os de exportação, e com a 
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em1sS::1.0 de titulos da divida do Estado até : porque os proprietarioa têm~perfeih consciencia 
ü.OOO:OQO.S por anno. I de que, recebendo como i..dernnização de seu 

E_sse ;: ugmento, q :1~ por estas duas fó~ma.s o direito serviços de seu esr;t·a.vo, não re··eb·>m de 
pro.Jecto leva ao fundo de emancipação, é de~ti- facto cous:.t alguma, porque recebem aquillo 
nado, n :t primeiro. parte :i liberta.ç.io dos es- qu•J ji lhes pertence. (Apoicvlos e apa;·te::.) · 
cravos, en o pre erenc1a os ma1s ve os, e na .t_s:,- , . • . · , : to d:~ i5 de 
segunda parte :i libertação dos escr-avo:; da .Julho e;;tabelecendo como regra a ind~mniz:1ção 
lav~um mediante as condições estabeieciJas no do escra.\'0 foi incon;;;~q uent:~, estabelecendo a 

o projecto condemna a libr~rtaç::i:o dos es
cravos sem indemnizaçi'i:o c e~tabelece a in
demniza~.<!o pecuniaria como regra., cr-iando a 
ext~epção da ind13_mnizaçã.o por serviços em re
laçà'• aos escr·avos de 60 a 65 anno~. 

Veja.rnos qual é a po:-Sição dos sex:ag.;narios 
neste p,·ojecto. 

"\.ntes diaso, porém, dit·ei, incidente~ente,
quc :• posi9ão dos l)scr:wos sex:~gena1·ios, assim 
como a os )•~cialidaJe do res"'a.te o r- ·meio de 
titulos de divich do Estado dos escravos d~• 
bvoura, são as duas unica-; differença.s qu~ 
enc:)nt1·o en!_re o projecto em discussiio e o 

Em tu-lo mais e:;te proj ·cto.-calcado nos 
~oldes do conservatorismo,rlll: phrase,do Sr. pre· 

O Sn. A~DRADE FrGü.EIRA :-Não apoiado. 

O Sa. PttUDEXTE DE MoRAEs :-A phrase 
foi esta- molde do conscrn;.torismo. · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIR . .o, :-Foi: m:LS não 
é vet·dadeira. · 

tot·cs.- exclue o escravo) de 60 annos da matri
cula,· não lhe dá valol' ; mas obriga o escravo 
de tiO a 65 an110s a prestat· ser.,..iços a seus 
senhores, a titulo de indemnizaçã.o peb sua. 
alforl'ia • 

. ' c h v perfeita. con traài~.ão nestA.~ disposi
çõ~s do pro,iecto·. O r~:;;cravo d·~ G·J annos tem ou 
não tem valor-·~ E' uma questão de facto, Jisse 
o Sr. pr~si lente tlo con:<:elho . 

Se tem valor,.csse valo1· deve ~er inclemni
zrtdo. m·:s por irídemnização pccuniaria, porque 
a indemnização por serviços, se ó illusoria. pura 
o mísero sexo.gonario~ quo continuará: de facto 
escr:.wo, apezar- do decreto de liber-dade que lhe 
traz o pr·~j ecto, não eerã ruenos illusoria para 
o proprietario, porque este receberá como 
ind13muiz - · r. s uaes 

· - - indemniza ,;io-
t.ambem inconse 1uente é o projccto .2m discus
são quando estabelece a indemnização pecunia
ria .; crêa a excepçã.o da indemnizaçfi•) de 
serviços p:wa os sexa.go.na.rios .. ( Ap:.Ji(lclos .) 

lncoheren te por- incoherl"nte, Sr. presithnte, 
pr-efiro ;:el-v C'Om o projecto Lle 15 de .Julho ; 
prefiro advogar p~rante a camara a librl rtação · 
d•JS sexagenarios sem itldemuização alguma. 
(Apoiado.~ ; muito bem. ) 

E assim pr·ocedo, Sr. pr-esidente, porq_ne as-
stm or· ana-me a conscLencta e porque ~ 

o compromi;;so que tomei para com os meus 
eleitor~>s. 

J 

t~o brg-a. e luminosa cl'itica.. fez do prcjecto na 
nltima s;~ssão, disse que, se fossem convid::dos 
os actuaes de utados oara exhibir-em as .;:uas 
circulues, se vert ca~Ia, pe a qull.SI · o a 1 o. e 
tl"llas, que ao apl'esent:ire m-sc aos t·esp·~ctivos 
eleitorados pt·oruetteratn :defender o dirt:ito da 
proprieJade dos escravo.:;:, combatenlo o proj.'3cto 
de 15 de Julho. 

Qua_nto a mim, Sr. presidente, e :10 mr.u dia
ti neto collega, rcpl'esenhnte do 7-' districto da 
provi.ucia de S. Paulo, pos~o responJ.t-r ao il
lnstre deputs,do qu~, de boa vontade , apre~enta-: 
riamos não só as nossas circul;:~.res, como ainda 
as c0nferencias publica:; ettas em nossos ls
tricto:::, nas quaes declaramos que, s) fo.3;;emos 
eleitos! viriam()s a est.._ c·•mara respo11Jer -. . . . 

l/1 - ., 

tos co.pitat.:>s elo projecto de 15 de Julho, entre 
os quaes figur;lva como mais importante a li
bertação do.s sexagenarios sem iudemnização. 

O Sa. CA)rpos SALLEs : -Apoiado. 

O Sa. PauDE~TE DE MoRAES : - Foi .essa a 
noss~ franca attitude ~nterior á elei~ão, e 
apezar di~so ou, antes~ pot· isso mesmo, os 
dous districto~ agrícolas mais importantP.s da 
provincia de S. Pnulo, o 7° e o 8°, enviar·am-nos 
para. esta camnra como seus repre~ent:mtes. 

E', pois, dever nosso~ dever de consciericia, 
desempenho de programm~ e compromisso elei
toral, advogar nesta tribuna a idéa pela qual 
nos compromettemos para com os nossos elei
tores. (Apoiados ~) 

jà lhe pert.•ncem. (.4..poiados, m.uito bem.) c tos qu~rem m.ais d,o que abo. _·lição 'da escraVl • .'· 
O pr-o.:ecto não da valor ao sexagenario, d hi 

exclue-o da matr-icula e da tabella de valores, dão; · querem lr ate a abohçao a .monarc a. 
entretanto obriga-o a prestar sl'lrviços por tres Por ·que motivo~. 

I _0 Sa. PRUDENTE DE MORAES_: - 0 eleito-annos. _. • 
Se o s!1xagenario não Lcm valor, o prôjecto, rado que nos mandou para o parlamento sab1a 

para ser consequente, para ser logico, deve perfeitamente que·,. não de agora, mas desde 
e:l:cluil-o da matricula, e uunca impor-lhe a 1870, . era.mos _ rep.ubli~nos, . com(\ ta._es nos ~pr~ 
c?n iição durissima da prest~ção .de serv_iç2s 

1
·sentamos _ao elelt?rado, como.-taes fo~o~ ~1~~:-. • 

amda por tras au nos (anotados), çond1çao. j tos. ( Apo~q4.os.!) . ~ . . ~ - . _ . ,_ . :< _ , ::.:.; _ ,' :. ,:.::;, 
d?ri.~sima que e~ nada. salva o respeito a esse j ·· Defendo!·, _Sr •. · · p.res1den~e; ~ - .. hber_ta~o:.dC?.B·· · ):'i 
dtre1to de propr1edade, de que tanto se . falia, sex~gena.r1os sem __ mde~mzaçao .POt: co~s~~~r.\ <,, 

_ · .· : : · . _ . . - .. · h ·: .: . . ·~-.; .:.~·o-~ · ; ... ~:-.-\-- -~...-~::;/~S·::_~:.-~~t 
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uma. ~~o\:~·:;en:~a da mn.is m~n!festa justiça, ; A propried~de do homem ~obre o homem, 
uma 1 -t?\Lcn~.;.a de summa er.rUidade- d::1r al- 'co:110 bem quahficon :tlguem. c uma exu"'eração 
~un.:; tbs d: descanso c de l:borih~d.e :-~os mi-l sact·ileg:~. do clit·eito de propriedade-. (.-1/oiados, 
seros escra\·os quando elles, ~e :wt~mham do ! -muito bem.) 
tumtt!o . .-lií:·iwlos:(mttitabcm..) · J OS J- p I · b'' r a I - ._R _O \0 _ EX IDO: _.;-to e sa_luO desde 

cujn.s força;; se ex:hauriram em pt·ovcito dos don_do ~uicamen~c aos principias do dit·eito c 
mesmos l'roprícbrios. E-depois, Sr. prc~idente. da JU~tzça, dO\'C!'lllllOS propor a lilJcrlação im
es::a pro'i :cncia, s·~gundo se verificou, a pena,; media la dos esc!'avos,: ex:ecnbndo assi n~ a lei 
import:n·<i. a li!x'rtação de 8 ou g ''/11 da popul:t- natural, que não data d~ Homel'O; como pre
ção esci·;wa. ou unicamente, se•,.nndo o:;; (hdos tende o nobr0 deputado por ~linas, mas qne é 
copigidos, 87.9-12 es~ravos desd~ }i e menos de j tão velha como :1. pl'opria humanidade, nasceu 
1 j,. nos anno,;; s• .. ~gu m te;,. com e lia. ( .-tpow.dos .) 

A~.h·ogo n~sa ~::.1r~ did_a p_ot·q uc, ao;;-r[UC alleg:1.m !\las, Sr .. Pl'CSÍl~Gn to, i nfelizn.1cn t';. ~à:? nos 
que ella n._,!a o d1re1to de prop:·icdad ·, rcs- P?d~mos gmp.t· (: mcamcntc pel9s pnnc:lptos do 
- ndo - uc nã c m )r he:J com s \O~sn. du·c,llo e da .JU'>t•ça. As nt:ce;;:srdadr:s \'ltaes do 
e~tingui1· ~1 cscr;n-idio, sem tles!'ospci t:: 1·, sem p:nz. 1mpoem-nos o.( ever e cs n ar a queslao 
Ylola.r es~~• proi.ll'icd.de. (Apui.:!clos,ilntito uem.) ~o_b asp:cLo bem dworso e a. sua :::ohtçi'io não 

Se essa -:·odd,'ncia vio!a 0 direi lo de :·o- P?J.e deu;::u· ~~~~ser uma tt·:1.ns_::~cção e!ltr·c o p:in-

termina a diminuiç~ão annu:ü de:<s6 Y~tlor·. ahi occupa posiç::to mais s:Jiento- é a depre
(A.poittdos .) c 's.ção do \·alo r' do escravo na razão de 6 °/o ao 

a.nno. 
S:1sten.to .;soa medid;~, porque, se os Herviços 

posteriot·es aos GO annos tem a supet·iol"idade c 
a virbde "~·;pecir1ca. que lhe;:: d:i. o projecto. 
de podere1n constitnit· indc:nnização para Ps 
pl'Op_riet:..rio.;; dos c;:c1·avos, por 'lUC ra.zão os 
s rTn~os p ;·estad0:'i p1r c~tes anter·iormetü'~ ::.t.";s 
liO nnnos não h::l:o de ter e"s:l. mesma vil'tltt.lc . . . 

L .. "' .( ' . -
• • 1 d ')_ . • rl.os •iO v:t.or ·os escraYO~ " Pms aqn lle,.; scr-

nç-os; como cst ~ s, não l;ertenccm i~u:. ltnente 
rtos \l\1nt·icbrios dos escraros? 1 oL .. oiur. . ,. 

o honrado Sr. presidente <lo conselho. na 
p:-imeil':.t occ:tsião em •1ue def('..ndeu o s ~ u pt·o~ 
jecto, disse~ c r,_,pctin ainda hoje,- que com e;;t::t 
medicl:l, sem o concurso (lo fundo de emancipa
ção, o poü fical':·l libet·tado ela cscr~1vidão no 
p:-nzo de 10 annos. 

fundo de cm::meipa\;:i:o, mas conser,·undo o :m
t!g-o . ~ 

o fundo d: emaneip:1~ã1 . As pab.vz·as de S. Ex. , 
I'i'Snmidas no Dial'io O!fkiat, ~sito ;s seguin
tes : 

<..< O pr.1zo, o 1wazo nnico e"convr:nicnto, está 
no !'rojccto. Calcule-se o. diminuição de G oj..., 
no valor do C5·!l'U\'O, · :!. oj,., no ll1inimo, pela 
JUol·talid:tdc. e m:1is "2 ° 1,. nor·nlforri:1.s !'ela "'C-

• • I t. ~ 
ncr:);;Jdnde pal' lH:nlaJ•, que tendem. a augmen-
L::tr r n~o n ·l~min11it·, e tlcar·;i n-eo:cr::wi.::to cx
t 1nct:.l. em 10 :J.ll!:OS sem ~menor despeza. )> 

Defcn..1ü c::; t:1. rnedid:1. porq::e. fig-ut•:tn !o cnt:·c 
o:.: s t·xagcn:ll'ios os afr<canos impo1·tados depois 
de 18:)1. i:npo!·t:wà ell;~ uma p'qncn:l corn:,en
S::t~:1c (L C~lt d•· obser.~·ancic\ dos fll' :'c·:i tos ela 
!c: U:lCflF·llc a.!ll10, que :';Ó c _e xocul:td:t por ;;)11. 

ou ont!·o mag-l--tJ·auo. Se a lei de 7 de !\'ove1nbro 
de 1:S:3l. tlne dccln.t·ou livres os aft·icanos in
tr<H1nzid:Js no l;t·nzil dep•·is de su:1. d:ü1, fôt·
fiel'J<Cnle ü':Ct'Ut~ld:l. os pr·ejuizos dos possui
dor··s tlc es ·ra\·os. cu i•~ maior parte tah•ez com-

- d f . ' s 'r. t" ffi -P'Je-se o~sc~ a ttc;mo;; c sens de.;;c~n.!enL•:s, ._. J;·, :s:. r",\l•C tucs;::t, ~~ t·maç~LO nos termos 
serão muito IIJaiorJs . (.l11oiados.) 

1 

s\3gninL(js ; 
Além dis~·o, Sr. presidente, razão pat·.\ mim « .J:i Jt>mon~tr·ei que o pmzo resulta de al-

supr:,·ma, n:io colhe a a.llr~gação do dt1•0i.to gnmas das disp .si<;üe;; do projccto, porque em 
de pt'OlYriecble com · q1:c se . riuer em- -19 :.1.nno_s a o::cravidàr) •'!s t.ará acabada., sem r·cal 

"' :;:,~ '"" .. . ~, 

!'lq 11elbs que n.ll0gam [Ã inYiohbiliJadc c.lo di
re~to do 1wopri<:cbde, que S "! upcg:ll!t ao pre
ceito tb no~sa c:~rt~t cons:it~:cionaL esquecem
se de IJ_ll O. 1;ão podem applkn· rigorosamrmta 
Q~te prmc1p10 r1uando se ... trata da propricdnol c 
escram (r:poiâdo.'): P')rque a propriednde àa 
creat11!'a hnrnanr... do horuem sobr·c o homem. 
não ae funda na razão c no direito • ao conti·a~ .. . ~ , 
r10 e a nl i'lS monstruosn. \·iola\ãO do,;; preceitos. 
da razão e do dit·eito, porqu" o primeiro dit·eito 
d_o homem é o. propriedade de si mesmo ou :1 
hberdade ; (AzJoia.t.lo .~.; . · 

ba.lha<· o antigo fundo de eman<;ipação. )> 

O Sn. ILDEFoX.'O DE Aru.u.ro :-Creio qne o 
nobra deputa lo tem razão, é sem o fundo de 
emanei pação. 

O Sn... PRUDENTE DE :MortAES :-Nem póde 
ser do outra fúrma, d~:ad•3 que S. Ex. descobre 
no seu projecto, indcpcndcnt0mento do fundo 
de emancipação, forças elimiuadoras da popula
ção escrava, que acabarão com ella no 1n•azo 
d·~ iO annos. " 

- VazE~ :-E' engano. 
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o Sn. Pn.UOE);TE DE Mor.AES =-:-~ão é en-J conselho. cu penso m.esmo que coin o concurso 
g~no mell; ac tbo de ler as pt·opn:s p ·l::wras do fundo de emancipação. ::.ugmentaJ.o pelo 
de S. Ex. O Sr. presidente elo conselho r,~petio projec'.o, a e,:;crJ.vidão do pai~ não no de extin
ainda. hoje.: 6 "/o são cli~;Jinado~ em virtude gui~-s~} no pt·~zo calculado e~n 10 ta.nnos por 
de•tu. mcrl!d:1, 2 ll{o pela mortahU. tde -:.!c 2 :0/ o, S. Ex., mas s1m em prazo mmto maiol'. 
pela iibet·alidadc particula:-. 

Ot•ü, eliminando-se nnnaalm0nte 10 °/o .ta 
popul-:ção cscrant, no fim de '10 :1.tlllOs a csct·a
,·idit:CJ r~süu·ú t:Omplct::rnente extincta. F~·i c~te 
oca cu .. o o r. pr(:Sl en '~ ·o conse 10. 

O Sr'~. CAmmmo DA RocnA :-Os Ô0 Ío não 
importam diminuição do numcrv elos esct·asos, 
ma,; só do valor destes. (!Ia OIU1'0S aj)(li'tes.) 

O Sr... Pr,UnE:-;TE DE ?\IORAE~ :-Ex:'lctamentc. 
O •:ng-1no, o •'quh·oco foi do St·. 11residente do 
cons·Jl10, e ~~· tão claro que p::l.ra en!>:ergal-o 
ba.st:t rerJI·otl•:zir, como estou fuzeudo, o :H'
gtnn•~lltv de S. Ex. (Apoi11rl os ~~ ap!l ;·te.~.) 

. ··to mo lrando c it m r t•so do 
fundo Jc ·~l'llfi.UCipa~~ão, ~em -0 :l.ugmcnto fortis
:;;1:no de:;,;:c fundo, é imposs:\'el e:s:ting-uir-se o. 
C3Ct·n.vid;io no p:·n.zo de 10 anuos, como pretende 

O Srr. PtwnE:-;TE DE 1\Ion..\F.S:-Peço ao nobre 
d :?pu.tado que tenha a bondade deouvir-me pttra 

O fundo. de cn1uncipx:.ão d:1 lei de ::s de Sc
toml)l'o com o nagm',nto <..b. taxa. addi.cional clC 
5°/r,, o:x.cluidos os titulos da divida do Est:tdo. 
calcLila-sc qu;) ser;", elevado a 5.000:000$. Ot·a: 
prentl· ~cendo a t~1bella de preços consig-n:\dá 
pelo projecto, nôs teremos como valor !tlédio do 
csera.vo 500:3; ;)0~8 é ::1. média. mas t 1memos 
500.S: 5. OOU:f lOO$ n::1. razão de 50'1$ libert:trão 
annnaln~e n t0 10. OO~l esc r a vos. P.:rt<tn to, liber-
:•r-s -a menos c · o1 .. r ;~ popu uç~:o cs~ru.va. 

Con.ccJamos que a mortalidade scj:-t de 2 o/ 0 • 

O Srr. l"ELTCIO nos SA::->TOS :-B· 1nuito 
·O Sn.- Pn.troE:-<TE DE-I\Ior..AEs :-·concedamo<; 

O SR. Fr:r.rcro no:~ S.\:xl'r.s:- Não é preciso que a liberalitlacle pat·ticulat', eleY:-mdo-se :1o 
~U .~'!i1C:lto. Busla o actual f ando de emanei- tri !o, p;·o(lu:1.:L outros 2 o 0 • Ahi ttll'Cmos 0 
1 ,.~" ' · cmnnattOl' com a or~a 1le v 0/o:-func1o de 

O Sr... PltUDE~TE DE 1füru.Es:- Se S. Ex. J cm?.ncipaç:'ío. angmentado, mortc:lidade ~ l_lbe
cl•'YM a t1opt'P.ci~tção d.o valor do esct·avo a I rahdade part1~:d:1.1:- . Or,,, es a forç~ olmuna-
10 o;,,, •:•ntiio. no fim de 10 ~nnos, C:3-tani cxtin- , dot·a, cn.;a elncac1:1. eu e:c1g'CJ'O, porque não 
cta ~ ·es·~ra ·.-idão; mas, cmqu::mto a dcp•·cciação U''SCóllto :::. reducçito .c1u ~ h:t t!O .c!::u·-::;c na por
für unic:uncnte do !i ''/0 , niío h:l.starü para pot· ccn! ,-l.gcm da. morbhc~atle. olunm:lndo ::_popu
si ~õ climinat· em :10 annos a. escr:1.vidão. por- la;:fio e7c rav u _do p:~t-z, na razão cb :J 0/o ao 
que no fim lks~e pt·:tzo o esct\lVO e;:;; t'tt•::l yalendo anno, so podert\ completar a su,1. obl".'- no fim de 
60 oj 0 menos, ma.s scrà ain l:.t escravo. Entre- 20 anncs. 
g-ue à soluçii'o dr~. questão unic:\ulcntc ri. esse O Sn. FEr.:cro nos ~A:-;ros :- Kão :I')Oiaclo. 
eümma· or ·o prC.JCt: o, a csc;·~rnc ao nao se r) X

tinguit·i e:n iu :tnnos. c ,)mc-, pretende S. Ex., 
mas sót~<>nte no fim de tG annos c oilo mezes. 

o Sn.. Pnuoz:-;n: DE rl!oru.Es:- ~'- ext.incção 
so dad. em pr.1 zo me no~ lle 20 annos , po:-:1uc :.o 
tr;llJalbo d::sse elimina. !ot·. l! C tc·m a for .:1. de 

, :) 0 j0 ao :1nno, vai-se juntar o t1·al;~lho de •JUlro, 
O S:~. F1o: r.rcro uo;:: S.\:-;Tos : - Sim, ;;c:nhot· ; 1

1 
qno de precia a.nnualm0.nle (i 0 /

0 
do valor do 

considerando só esse factor . 0 scra\·o . 

. o Sn. PnUD}:XTE ~E ~IOIL\.ES:-E' I) quo es[O'l 1/ o Sn .. FJ-:LIC! C IJOS S .\.);1'03:- .:\h! ucm, sim, 
dtzen,Jo; mas o ::;r. prcstde nt~~ .Jo consoclho S"nhor 
afllt·mou o c:mtrario. S. Ex. eng:•non-se cvi-1 ~ ) -. · P · "'I . "'I 
dcnt,•meutc. ( ~n. .• ItU DE:-;·~ ~ DF. •' o~.\ES : - ·"as, e~u 

. todo o C'tSO, cornb:n~das :1s iot·ç~•s do:; dous eh-
:\o ~m de 1.0 annos, corn o emprego deslc ! mi :w.dores,- 0 que extingue ;) ')/ .. cb população 

d.~prect~dor, nos t r>rcrno.:_ conscgrndt~ :~ dep~·e- ! oscr;t\'a, e que pl'.J \' élll do fundo d·~ emancipa
Ctaçrro an nsc t~,wo, ma~ m~o a. sua .cltmln:tç:ao. i ção, dos obito.; 0 cl::t. liuc1·nlidade pa rticular, e 
O •1nc ,·ab ho.Je i:OU~~ d aqnt a Otto annos (! I aquclle que provc!m da dC!pt·eci:.tc,d 'J do yalor 
qutltt'o _mc~~s. valet·a metade: ~o fim c.lc 10 I dos escr::l.\'os, c que o e:dinguc no fim de 1G 
annos so \' :tiOl' a 40 ''f,, mas sct·a l11ll'la escravo, ! a nno.s-, Cl'eio que pod•)mos a lfirmn.r, S J J1l r c
escr::..vo com valor monot·, mas s -:mprc; C':cravo. I ceio tlc crrm·, qu rJ o result·.tdo fin ~-:.1. qu~ a con
(.:liíO Hulos.) ! clusiio do trabalho desses climina•Iot·cs. não 

·Pot·tan to, os:;c clirnina lor n~o pói]e .s er acl•li- podm·i o1~erar-sc senão tnuito além ~ de 1_0 
1,. • L "' • • ' ~ 

e.s(• r;w idão na. rnão de 10 "/. , <HJ an no. corno fez ' . · .. . . . _ 
s .. Ex. ('lU seu c:tlculo ; d;:ve ser_ exclnido, não I oopr~?.. 1· l~L1CIO DOS S.\.~TOS . - Como, 81 ::;ao 

pode ::;et· sommado cJm a hb~rtaçao pela mort::-111 •'' · 
lidadc e pcl:l. liberalidade; ::fio el r~mentr;s O Sn.. Pn.uo1~:-;n: DE ~Ion..AEs:- Ahi volta o 
heterog0neos. 1

1 

no'brr~ dep11t •do a arg umenta r com. o ecptivoco. 
o Sr-•. C.uu.os PErxoro :-Apoiado. Um de::scs factorcs eliminllJ?Or. uma íó:-ma di!-

fer-onte da.q nella por qui) elunma o outro; sao 
O Sr.. FELTCIO DOS SANTos:-Ell•) enganou-se· elemt'ntos hetc1·ogoncos, opero.m pol" modo di-
O Sn. Pt\UDE:xTE DE nioRAES: -!\Ia~, Sr. pre- verso, por isso não • podemos som.mal-os para 

siclenie, eu vou adiante . D~sfeito o engs.no da pl"oduz.i.r um eliminador com a força. de 11 °/o 
m·gume.nt:1ção do holll"ado Sr. prosidcntc <lo j ao anno. 

" 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1543- PÃjgina 24 de 27 

254 Sessão em 3 de Junho de 1885 

_.\inJa b~ pouco o nobre deputado ro;;conhe
ceu i!"so. 

Po,Jemos sóment0 calcular os dfeitos que 
proiluzi:;i:o operando segundo o organi,;mo do 
proje.-.to; então c~lculo eu que es:ses etreitos 
sómcnte .-dar·ão ~ .ex·tincç:1o d:1 cscrri:vidã.o, não 

:0 • 

levou em con~aos titulosde 5°/0 • 

O Sn.. PtmDF."XTE DE MoR,\E5:- Eu d~ss' qnc 
na mi 11' 1::1. :tJ·gu :uenta.\:io nfio coa-;:id'' r:t\':.1. esse<; 
titulo o, : orq ue rcsf:!nTava . .;.n~o~ para fazet· con;-;i-

: dct·aç~lcs cspcci:~.es a respeito dcs~e outro meio 
letnbr;tdo l;Clo projccto. St·. pr-•s:dent", o apa;·t~ 
do nobJ' '' clep~ttado por ?llinas, autoridade com
petente nest" ass1~mpto ... ' 

O SR. PrtuoE:.-;TE DE: ?lloRAE5 ... porque 
demonstt·ou S"US estudos ~speciacs no proj e c to 

· a wes Hl t tl a esta cawara .. 
cham -ale n fa.zo:· :1lgu:nas cousideraçü ·s sobre 
um~ outra medida. capital consig·uada. neste 
pr·ojecto _cnm o intuito. segund~' di.s.;0-nos o 

r . pt·es; ·n·l , c , 
ct·a vos Ja lavozt ra., beneficiando assim os la
vra lot•:•s e fot·necendo-lhe:.; !"'ecur::::os par:.1, em 
seus esc:.belccimentos, ;;;ul1stituirem os escravos 
pot· t:·abalil<Ldore.; livres, j:i apro,·eit:• ndo os s(~ t'
viços dos lil>ertos por cinco annos, jà man
dando Yir colonos para. ess···s e,:t d)~ler_~irn· ' nto;:;. 

Sr. presidente, ni'io acre li to na effica.cb. 
dc:':la medida ; para mim ella set·<t perfnila-: 
mente intttil, qu· ~ t· con!o meio d~~ lib •rtar es-

O Sr •. C.D!PO;; SALLES :-,.~poiado. 

~rr. 

subset· ·Yo . s judiciosas considera~,·ues f.·itas 
pelo illtlstz·ado deput:.vlo pela pl·o,·iuci:l do llio 
de hn-·it·o, qu·! disc1Jtiu ho!lt(\m o projecto. 

Couside:·etuos ~\ m ·dida como liberti4•loz•fL de 
escnwo,.: : -~ão ,; obri!latoria.-. ó f:t·,~ulLa.th·a, 
é uma mcdid:~ voluntal'ia ;-de mod,, qtle. para 
que ··lla. possa re;,}iz:Lr-se. <! in.lispcnsavel qt1C 
existam hvrador•'S, pro :•ricw.rtos de f•scra..-os,: 
qu~ ac.~oi !::ern as condi,;ões estabelecidas n <• pro
jacto, que s:"io as seguinte~ :-ia.~ lib~ rlo.(;ão .lr; 
todo.; o~ ellcravos rpe pO'SSUÍl' por rnetadG d" SGII 

~ va.1or. se:.:-•m<lo as tab1!llas, pa.!.;'a essa m r: t:1d•3 
do val -r ern títulos de 5 ''/o da diviJa do Estado; 
-2,., •:sufruição dos s·; rvi ç os do!'! libe:.-tos pot· 
tempo de cinco annos, mr~dianto gra tificação 
pecnniar :1 •tue será fixad·~ em regulamBn to ; 
" , o ) Ig<Lçao e n::to a.• m1 · 1r m:ns escra voa em 
s~us estabdecimcntos. 

Supponhamos este projecto· convertido em 
lei. 

De -:de 1!ue se attender a que o maior valor 
do csc!'avo é 1:t:OO$. que esse valor reduz-s~ 
á m~'tadc e I.JUI'j o seu pagamn.nto é fr~ito em ti
tulos qur~ r1mdcm 5o{...,, ver-se-á qtle o pro
prietul"io ttue se conformar com estas condições 
terà de :ilícnar ou de libertar o escravo d~ 
maior valot' por urn titulo que lhe renderá 
apenas 25$ annualmente._ 

Posso affirraar, Sr. presídeate, sem metlo de 
errar, · quo, pelo menos, nas tt·es pr·ovinci;Ls: 
S. Pa.ulo, Rio ue hneiro e :'.lin~ts, exàctaruente 
aq que possuem m:;~.ior população escr:;va e ·1ue 
s:io for'.~adas, pelas: circumstandas de s:1a Lt
voura, a mantf~l' o~ tJ·~ba.lhadoi·es esemvos-

CA:\I POS s .\LL'ES: -Apoiado; muito 

O Sn.. PnuDENTJ~ DE ~ron ,\.ES : -E-s:nc1a.mentc 
• ::s ~ 11 

profieuo. Se a medidn foss" ob:'Ígat111 i:t, ou
t l·as set·iam ::u:; r:1zõo.; para comb:ilcl-a : consi
dr!ro-a facult3. tivn como a estabelece o pt·ojc
d'> e d ~znonstrci ~L SU:\ iwpl'oficuidadc, a sna 
in u t.il idaoe . ( .:1.poittrl·J ~ .) - . 

Eu 0n tc:Hlo, Sr pl'esi lcn te, ri ue as :wul
t.adas quanlhii que o theso11ro naci11nal vai 
Jcspe[l(f·~r ~~m in·l~wnizaçües aos prol 'rie l :~t·ios 
·l 'l ::sc1·avos, pt·odnúriarn res11ltados mais bone
ficos ~ lavoura s··ndo ai'plicadas em pr·owover e 
a uxiliar a immigraçíio, ern fa•.: i lit~r ao-. lavra
ciot·es a acquisi (;ão de trabalhadores liV!'es de 
modo 9. evital' a intcrt'tlpção elo trabalho. As·irn, 
essas a\"ultadas quantias seríam dispcndidas 
COlO InUÍtO !JlaÍS proveito para. O p.!.ÍZ do qne UÍS
t ri_buiJ~S 0m pequ·~ nas mi9albas pelos pro-
pr . r 
Consid,~ra.rei agora alguns outros defeitos do 

projecto, entre os quto.es figura a sua tabclla d~ 
valores . 

·Acho boa a Í ';éa dr; fixar prQço ao escravo. 
Set·virá de garantia ao proprietario do escravo, 
'1U~ não s<:r:i privado delle mediante arbítra
ment•)s lesivos, como algu1i'! queM têlll feito 
no domínio da lei do 28 de ~etembro • como 
ainda ~ervi.rá de garantia ao proprio ~~scravo, 
q11~ ficará sabendo o valor da sua liberdade. 
:\las já. mostrei os graves inconvenientes de 
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uma tabclla uniformo para todo o Imperio, 
quando o valor do esct·avo varia extt·aordinaria
mente d•: provjncia p~•ra província. (:1poiwlo.<:). 

Por outro la lo, Sr. presidente, se a ta beiJa 

propriet::lrins, attender ao valor real dos ~>s
cravos, t unbem não satisfar. desde qu'1 estabe
lece o maior valot• para os eseravos mell•)rr~s. · 
• m outros tempos, quan lo neste patr. não se 
pens va aind;t na extincção da ~SCI'<Widão, in
contesLavoluv·nle os escravos menores de 15 e 
20 aHn••S deviam ser classiü ·ado: na ord·~m dos 
volorns occupando o pt·itL ·iro Ioga!',- porque 
os pt·opri:!til.rios dP.s:o:e;; escravos calculavam com 
os sel'vi9os delles pór muito tempo, e pot· is•o 
davarn-lh••s maior valor ; mas hoje. que os 
dia;; de\ escravidão, por uonrfl. no;;-:a, estão con
tado.;; ne:-sle pa.iz; ho j•:, que necessari:tm•~nto a . - . ~ . . 

.Assim, Sr. prr)sidente. se a tab]la de valores 
é defaitunsa. pot· set· unifm·me para todo o Im
perio, " so1·:t por isso ba:xa tal v' z para algumn.;;; 
pro\· i ncias o clcvacb d'·mai,; pam muitas uut1·as, 
por outro hdo n:1o co11seg-ue o fim que f0rn em 
vista. de r0s.~·uar.Jar os in te1·esses dos sen!-tore;,: 

o escravo:.:, c ass: canc o com .m 110r va or r:~<l
ctam>·nle nqu·:ll'};; que par·r~ ,-,S - ·.~s ,;: cnh·JI·es têm 
monot•y;ahH·,-osesct·a,·o, do 15 a 20 annos. 

.._,r. presH en e, 1a uma nec · .::s:c a e ·J que o 
proj·~ctt~ t.fio cut·o '• ,:. n. decretação d·) medid:ts 
c1uc garantam •l· modo etlil!:tr. a prest:1ção de 
sn.rviç.-,;; .tos t:bertos com essa condição . Xale
gisb ção vige11 te não •·xisle1n disposic;ões a r cs
p~ito : nn l'l'•~leclo não h :1 uauf• só me lida ne.;;t·~ 
seu lido: entretanto, V. E:c n a camara com
prehcntl·~rn que mcdiri.1s d~sla or•lem consli
tuiri:llll àt.'· um grande e po•l··ro"o incent.Í'.'O 
p:tr:t o cxcrcicio da liberalid:lde do;; particula
l'C;;. (.i;HJÍW{ U:> .) 

De::dr;.l que og propl'ietarios d•) esCr:t\'0" esto
jam coav··nciJos, pot· meiv de g'<trantiaslegn.es, 
de qnc podem t1rnar e:li!CI:iva a condição de 
percebr~r os S"rviços dos snus libertos por tr-e . ._, 
quatt·n ou cineo annos, muitos delles cspon
t:ln r:am~ntc libe1·tarão s•Hl . ..; escravos com e;;sa 
con :içfio, uma. vr>r. qu·l coatem com as gat·an
tias legacs. (ApQiados .) 

P orbnto. ainda como um meio de adiantar a 
solução do pt·oblerna, é inriispens:w ol que o go
verno em seu p1·oj:•cto estabelr~~,~a medidas neste 
srmtido. Se1·á diffil!il, difficilirno mesmo estabe
lecer tnedidas bastante nflicaz,~s. r.u não creio 
mesmo na efficacia ile~sas medidas ; em todo 
ca.so. é p reciso que o governo est-:beleç:~. taes 
medidas para que se faç:~. sobr.) ellas expe
riencia~ exp·!t·iencia que vir~~ a.ugmentar o nu
m~ro das libertaçõ~s particulares~ , 

O Sn. C.DIPOS SALLEs:- Seria uma medida 
omancipadora. 

O Sn. FELICIO Dos SANTos:-E u entendo que 
deve sct· lei es:~e~ial, porq'J.C n~o são só o:.: li-

O SR. FELICIO oos SA:-:Tos:-E' diifici1 flZer 
passar uma i lría tão complexa. 

O Sn. C.urpos SALL(<;~:-P~~ra os vagab11ULlos 
já temos di;.;posição no codigo do proce~so. 

O SR. PnuoE:'>TI~ o~~ !\lonAE~:_;;_Outt•.t medida 
a cujn resp,·ito subscrevo a;; con-.;ide1·açõ·•,; do 
nobre deput:1do pelo Rio .lr! .Tanniro é :1. d., drmü
cilio obrigato1·io psra o<.: libr!rtos-é m"dida. ve-
xatoria c xt ·d· · · · 
(.lpoiodos .) __ 

O Sn .. A:.-zon.ADE FiauEmA:-E de diifiâl exe-

O Sr.. PP.UDJ~NTE DE Mort,\Es:-Ent(lndo que, 
se fôr dcct·etada essa meJida, s·~rá completa
m.•ntc inotfir.::1.r. e só Lcd. o )rcstimo de atte,;tar 
:\ intolct•ancia. c falta dn liiJeralisrno da carnara 
em qw~ fM votada. ( .lpoiwlos, muiLo J,wrn.) 

LibP.rto o e..;cra,ro, viva elle onde quiz }r . 
Não v• .. jo meio pratico de tornar effectiva esLa 
m•Jdid t . 

S' proccrlcr mal, S"j~ corrigido~ ou punido 
pelas faltas qnc Gommettot•: Se nas povoações 
ror em turbul••ntos; se forem. reft';IC tario~ ao 
t1·aualho, se delmquit'~' I_U, · sej:uu p~nid,,s, e"'ta: 

.... . ' " , 
niio ~c imponh:Lás "uas carbs de liberdale, aos 
sr:us ti.tulos ele cjdadão:::, um::t •·xcepçào tão o.lio
:-:a como esta ue toma dou1icilio for a,.lo obri-
gado. por um cerLo numero de annos, o ulu
nicipio onde tiver sido daJ.a a lil.Jertação. 
(Apoiados.) 

O SR. Fr.Lrcro 01~ SA:-;Tos:-E' só para os li
bertos pel:l. lei, e não peb liberaliJade parti
cu la!' . 

O Sn. PRUDF:-;"TE DE MortAEs:-Ainda as ~im, 
n:io Y•',jo j 1sttficaç:io al:;uma para essa c:s:ce
pção. ( AlJoiudvs .) 

A commissfío especial emendou o projecto do 
go\•erno. Em uma das emendas melllot·ou o 
prnj')cto, a meu ver ; mas, em outras, o tornou 
peior. · 

Trat:~,ndo da mat1·icula dos escravos, o proje
cto estabelecia que est:t só podet•ia realizar-se 

I • • ' • • 
f" • t • 

tidão . 

Esta disposição do projecto seria de conse· 
q ue ncias mui Lo prcjudiciaes aos uctuaes pos
suidores de escravos. (Apoiados.) .· 

Sr. presidente, V. E::s:. sabe que metade, ou 
mais talvez, da população escrava e::s:istente 
nas províncias de S. Paulo e Rio de Janeiro . foi 
comprada das provincias do norte, ~epois dá. 
ma.tricula especial. · · -

O. Sil. CAl\IPus SALLE~: -Com certeza. mais de 
metade. 
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O Sn.. Pm;nE~TJ~ DE lllon..u;s: -Das res:JectiYas 
esct·iptur!ls ,:c ve:1d·l consta a apr·.~scntât;<io dJ. 
matricllb on de sua._ cct·tiJ:"io, como :t lei exig.--., 
mencion:1.ndu--:e o log:ü· c dat·t ern l)tt ': o escra\·o 
foi matri.cul:do c o.:; rcspc(:lÍ\'05 Uctt'.l1Cros. 

, '· ali ado do c·t -: 
dor0s não rcc·.::b:am. o Jocumento <la matri
cula. contt~ntando-se em ;weruar no Jntmicipio 
de stms resi:lenc.:as a ti'aa-.;fcroncia do do:nicilio 

o escr~1vo compr;1. u. 
Or;\. o project) e:dginJo pa.r:t a non. m:üri

cula. :~. c:-:bil)i·;;io ch primeir...L malr:cula espe
cial ou cerLicUo delta, Cl'.:!:l'.' \ u:ua tlifli.culcbd•) 
q11c seri:t insu}Y~r.~vel :em muitos c:tsos. pot·que 
o:;; possuido:·cs d•:! cscr:.Yos u:io podcd:•m con
seguit• css;1s certidõ~s pela distancia dos la
gares das rcspectiYas matriculas. 

A commis-iü. porém. ne-ta p:<t·Lo melhorou 
o pro}'cto. e;,tab:~leccndo ([:te a liCY:l matrkula. - : . . . -
e pot· c~'I"tid.'lo da mcs!Ua averbação. 

0 Sa. FELICIO DOS 8.\::>:ros:-Est:l. cnwndil. foi 
. . .. 

pre nos :tjudou um po ~tco. 

O Sn. DuArtTE DE A?.EYED .' : -Foi um ser-

O Sn. PRt:D:t:::>:TE nr: 1\fon.A.Es :- T\l;ts, se esta 
emenda melh•ll"OU o projectc1. Oi!tl'.lS o tornar:'l.tn 
peior. Per,~o permi,siio {l illustrada comn~1ssiio 
para indicat· uma cless :s cmc>n las. 

O projecto ~ 11xrtndo o domicilio dos escravos 
nas provincia~. par:t ncnbar com o tt·afico into::
proYincial, feEzmcntc já prohibido po1· leis 
proYinciae;; - pol." in!ciativa à:t as;.:emblóa de 
roính~ província, cstabel-;ceu a p~nas as duas - . 

• I.; . :; ' O • . 

do senhor; 2". evasão du csct·avo. 
A conuniss:"io, porém, e~tabelecou duas ou~ras 

c u :t ; r n · ~ tã l· ·n-a ::: ·1 b 
espcchüm~nL~ um:t d . : ll·•~. que. s! pt·e,·al ,~ce
r Z>m, inutili.su:io a. rl·ohibiçii:o d :l tra.n.sferencia 
de escra\'o; de urnas para o ~ttras pt·o•;incias. 

Gmn. dos~:1 s excepções . Iernbrada~ p(?l:t com
missão. ó a trano::fcrenci::~. do e;;cra.vo de um 
para ( llti r·o cstnbelccimcnto d:> mesmo se:.hor. 
Or:1.. Sr. presid~nt.",. comprch ~nrle-~e Cfiianto 
seri facil ao negcda.n~e de carne humana tol"· 
nar-se p:-oprie~ario de dQus cs[alJclecimentos 
agricola.-,. um no no t·t~ do lmperio, para r~unir 
os cscr~1xos que alli compr<~r. outr·o em S. Paulo, 
Rir) de Jane iro o ~• .Minas, para t·ccebct• e con
servar, até vcndct·, os escravo ~ que là co1u· 
pt·ar. 

Por esta. f0t·ma .• ficmi. utll'lada a disposição 
proh.ibitiva. do tr,dlco iatcrpro,· incial de escra-
vos. : puta( o:;. 

O Sn. C,\:'>IPJ.s SALLES : - Essa. disposição 
não póde ter exc·:lpção. · 

o SR. Fer.tcro nos s,, :o;To>:: -A CXCCiiÇão 
refel"e-se a cst:1belecimcnto; jã creados. 

O Sn. PitUDENTE DE MoRAEs : - Em pri
m~iro logar, o projecto n~} diz isto ; em se
gundo lagar, acho que scr;í. diffi.cit verificú se 
o estab-:- lecimeoto rui adquit·ido ante" ou de
pois da pr·omulgação da lei ; em todo o caso, é 
uma. e::s:cepção que p;)d.e dar logar a muitos 

abuso;;, c que por is::;o n:"io deve s3r cousignad:~. 
na lei·' 
~a .. as.;;eniul0a d:~ miaha. provi.nci:-t fili s~m

pre contt•ario :':;; c~cepçõas á medirL: que, !,iOl. 

meio ,it) imposto pe;>ad·), :Jr..>hibi.u alli n. cn-
. d . . ! s •::> •• 

s:tbe. :~ctltalmeu te quanto lucrou com a ·: ueil:.1. 
lneJtd:l, qne comc<;ou a ser executad:t e:u .Ja
neiro cl(l 1880. c muil~ m:1is lucra:·i;~ si o 1we-
s1 en ·:! qc~e a a mmts rava em 1 l•JU\'r:s~ 

sil.nccionatlo o prc;j~clo, iniciado n~'l. assemblea 
l'elo.~ republicanos (! appl."ov:do rot• grande 
rüaiori.a, ao quai S. Ex. negou sancçiio sob o 
pt·etexto do qu· · o ~cu objecto ex.cecli:t a~ attt·i
buiçõcs da a,.;sembiéa, qua.ndo, in!eliz:1:cntc, .o 
ver.i:Hleit·o mo~i v o era. que a mis:;ão d,~ S Ex. 
não consistia C'm atlnlinistrar con,·enient ~mente 
a provi:tcia, Ju:Js fazer alli rcacção política 
em nome d~l. situ::ç:b qllC então so in:tugura.ra. 

n.s. UA::TE DE .:. 7.J~VEDO E 'I.OD:-:. ,GO I.-

YA : - Apoiado. 
~ Sn.. CA~ll'O' S,\LLEs :-E' p1·.:ci~o •tu~ se 

•. .: ... o ~ 1' t .~ 

ral que assim contt·~-~.t·iava o pcns~unento da 
assembléa prodtlciaL e a idé?. emancip!ldora. 

seguinte erit idé:'l. vencedora em c1ua:.;i to.ias as 
J..ll"Ovinci:l.s. 

O Su.. Pn.unc:xTE DE MonAJ,s:-Sr. \:residente, 
não quero abusa.r por mais tf}mpo th uenevola 
attenção de V. E.~. e d·~st:~. camara. (Xao 
apoia~los !.l ::raes .J 

VozEs:- Tem discutido muito bem a questão 
e o projecto. (.flljaiaclos.) 

termo ás ligeÍJ';1s considi)raçl>es q no jnlguci do 
meu dcyer suge:tar :i ap1·eci:tção da. c:\mara 
dos Sr~. donut:tllos sobre o H'O :ecto d.1 ~le-
ruento servil. ?\bs, :1.ntcs de faze!-o, pcrmitt:L 
V. Ex.. que cu iusi;;t::t sobro 11111 ponto de que 
tratei 'tuaudo aqni ~tprcscntou-so o gai;inete 
6 de Maio. 

O hom·ndo St·. pt;esi<lcnte do conselho, •hndo
mc r":r.ão nas coHsit.l•3l'~lÇÜOs quo ent:1o fiz, di!isc 
que o problom<\ tinha com <~ tleit·J dous asp •elos 
divci·soo;: ~L f!limina<;~~io dos oscra,·os c a sua 
substituição, c q11e, 1:0 sett pt·ujecto, trat:1ria 
da t·eforma sou os tlous aspectos. · 

Des·JO\'Ol rendo n. de fez a do s~~u pla!lO, nas 
duas \'ezes er.u qnc S. E-s:. occupou n tribuna, 
a c.1.mara. ou \·i o q uaes s5o as dispo~i\:õss do 
projecto concernentes ao segundo asi~ecto do 
problema, que são do.-;tinadas a promover a 
substituiç;;io dos escravos por tr:t.ualhadores 
livt·es. 

Ess3B dist•o~tçl>e~, s~gun.lo d1sse-nos . 'x .• 
são as que au torizam a cmi!'aão annnn.l de 
6.000:000$, do titulos de divida do Estado com 
applh:ação el'pecial i liberta,~ão dos escra,·os da 
lavoura., mediante as condições estabelecidas 
pelo projecto. 

Já demonstrei qtic essa providençia se ni. im
proficua o inat:l~ ao menos par:~. a·s provincias 
que mais sent431u a. necessidade de trab<~lha.·lo
res ; não ba.ved la\·radores que qu-eit·am ínzer 
contractos com o got"crno, n::~s condiçõ6s do 
proje:to; pot·ta nto, a providencia não ter:i exe-
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cução, não so tornará offecti ..-a. E quando ti
vesse e:s:ecuçã·J. como bem ou;;ervou o ill u:-trado 
deputado pelo Rio de Janeiro, a medida. não pi'•)
duziria a intr·o:lucçào de trabalhadores l!vrr'S 
no paiz, por•1 ue o neg-ocio seria f•jito princi
palmente por P.arla da la~·oura que estti. mais 

:· ) o ' 
voz d~ serem emprega !os na intt·oducç-ão de 
colonos, i.rião satisfar.er as cxi;;encias dos <:re-

) -

Se ó, pois, esta. a. unica provid<>ncia lem
brada pelo governo, pa!'a solver o s !gundo 
aspecto do problama., caja solução dep~>nde <lc 
uma immi.gras.ão ~bundante, que'proporcione 
trabalh:.dores livres aos laHac.!ores, e sendo 
essa pro\•idencia inteiramente in~tficaz, como 
demonstt·ei, parece que temos razão para. affir
mar que o governo 11ão cuidou seriamente do 
segun:lo a.spect> do problGma, como nos pro
mettcu o Sr. pres;dente do conselho. (ApoicttlrJs.) 

O Stt. Axo:u.oE FrGUEIItA :-.Apoiado, lem
brou só esta fanbsia.. 

"\ 

Sr. presidente, que o governo em vez d~ 
indemn:zar directamento ars p1·oprietal'ioa o 
valor ,Ft tão mesquinho de seus escravos, seria 
pre erive que cmpre0 ass s ·lln os r1u crc:t 
o pruj ·cto em auxiliar, em promover :~ im
mig1·ação de tra.balb a. !ores livres, que vies
sem substituir, na nossa rwincipal inàustz·ia, 
os bra\-OS e~cravos que devem dcsapparecet·. 

O Stt. Sr:-:nmu Juxron. : - Mas isso não 
basta, são prcc:.s·g outras re~·orma.s. 

O Srt. PRUDENTE DE ).IotuEs:- Sem dnvida, 
vou 111esmo referir-me a outra-s reformas quG 

i· · · rias 

Sr. pr.!sidente,o auxilio pecuniario para a in
troJucção de immigrantes esti sendo realis;\do 

ela Jl'O\'incia de S. Paulo uc a. o-a a. ass~o-em 
dos immigranLes que parn alli S() J.i:ig-em,tendo 
cons1gnado em seu ultimo orçamento uma 
verb:t de (i00:000$ para o serviço de immigra
ção. ~ão já sensíveis na provin~ia. os bons r.!
sul todos do auxilio pecuniar·io prest 1do :i in
troducção de trab:dhadorcs livres. ("tpoiado' da 
depula;·cr.o paHtista.) Por que, Sr. pre~identc, 
ess;; auxilio i immigrn.ção, que cstà. rú:lli.,atldO 
nqucllu. província coru tão bons re::mltatl•iS pa.r.~ 
a sua lavourn. e para. a sua prospe;irl.tde, não 
s:mt tentado pelo governo·~ (.Ap::~iados .) Si o 
gover·no não dispõe de recarsos, peç.a-o;; ao 
paiz, que, sentindo a. n'!cessidade de augmentar 
a sua população, com cet·teza não os recusará. 
(.Apoiados, ??tttito bem.) 

O Sa. F.ELtcro DOS SAxTos :-Sim, senho~; 

O Sn. PnUDENTE DE MoRAES : - Uma idéa. 
não exclue a outra ; ao contrario, c é o que 
estou dizendo, esta icléa é o complement:J ne
c~> s :;: ario da outr:~ (aooiodos), po1·que não com
prehendo que se liberte o escravo sem que 
se po:1ha. no seu Ioga r o trab db.ador livTe 
(apoirrdos) . Urna cousa é cons(lquencia neccssa
ria da outra. 

O SR. FELICIO DOS SA~-ros :- E' uro3. idéa. 
para a discuss5:o do orç~amento. 

v. r.:_ 33 

O Sa. Pn.UDEXTE DE l\Ion.\.rts:-Co:no f:ara o 
orçamento, se a lei que tr·~, ta. d:l. solução do pro· 
blem·t d:~ sub 'tituiç?.o do tl'ab::dho é a que estú. 
r·m discu<sà? '1! N(·lla sõ -'cst;;b~l(·cc:m medi !:ts 
tendentes a promover a substituição elo traba
lho escravo ; - eu .icmon:. tro a. inefficacia Jes-

O Sn. Axnr:..-tDE FrG-vEIR.t :- A ausentJia 
me~mod ellas. 

l'l. P,UDE:\TE D:Z l ~ Oll.! .. ES . . • e rec.arno 
a proposta d:~ outras. 

o s:~. A:\DlL~DE FrGUl':IRA: -0 pr(ljecto sobre 
colonisaç~ão di:>jJGnsava e:'te, podia ser até sub
~tituLivo. (A.poiados e a1Jarte.~.) 

O SR. PaunE:s-TE DE )loRAEs:- l\Ias. Sr. 
pt·esidente, o go\'erno, que pl'Omettett CUI'at• 
seriamente do segundo aspecto do problema no 
seu plano de 1iberta((io gr:tdual do:0; escN\'0~; 

O' 

dade de introduzir· no paiz tra.lmlha !ores livres 
quo venham substituir os escravo", o governo, 
in"elizmeut•, logo nos prim(.)iros dias di! sua 
gerencta, mostrou que o seu pensamen o era 
contrariado por ~eus <l.C tos . (.4.poiarlo.~). 

O Sn. FELICIO nos 
Oll) respe1 u a 
m:i.i:> fundos. 

(Ha mHitos out;·os apartes.) 

mas foi 

O Sn. Pn.unEXTJ~ DE 1\-Ior:AES :-Tenham os 
nobres deputados paciencia de ouvir-In·:); pe
ço-lhes penn1ssão para C•)ncluir. 

I O honrado S1•. ex.-ministro da agricultnra 
havia iniciado a exc l~ IIÇã.o de um plano modesto 
e r•t:wavel para introduúr no t~aiz uma grande 
porção de trabalhadore~ europeu~, que consis-

Í<t em pa0 r a pas'3 0 m ) c n a • s-
tn.rlo ••. 

U:~'r Sa. DEPUTADO:- Srm autorização. 

O Sr.. CARXEIRo DA ocu.\. : - ara. 1sso não 
er:~. pr·e~isa autoriza\ão cspcdal. (fia ottttos 
apar!es .) 

O Stt. PttUDl~NTI~ DE :i\IonAI~s a im-
migrantes, que, informado;:; e attrahidos prx 
:'; • ~us parent•!s e com :·•:Ltr·i·;las, q uizessetn vi I" 
p:11'<\ :1q ui . .-\s pro v :de11cia,; r:Lt':\ ro!:<liza,;lu des
se pl.<Itu fo1'a1u d:d.:.~s· lu cer·cn dt• :-:eis ruezns, 
e, por intot·tw'dío do:s pt·osi ieuLes. muito-. e.s
tt·:mgeir·os e.-tabelecidos nas províncias do sul 
do Imperio c 'rueçat·am a sulicita.L· do govct·po 
o p:~.g~mento de passagem pará seus compatl'lO· 
tas e p::wentes, elevando-s) o numero das pas
sa~ens solicitadas a 25 ou 30.000, conforme 
as~everou :i camara o nobre e~-ministro da 
agt·icultura. 

pàrentr>.s dos que esUio d localisados. 30.000 
vat'CillCS ! (Riso). 

O Sr.. PrtUDE:\TB: DE MoR,\.ES : -Pouco im
porta que s~jam todos ll:tl·entes. ou não do.s que 
jú estão c:i, desde gue sCJl!ll laborrosos. 
(..:lp Jiado.o; .) 

Agora. quando, em virtude desse auxilio pe
cuniario P'~rmittirlo pelo governo. comCÇü.Va a 
operar-se o movimento immigratorjo par~ o 
Brazil, o novo ministerio, quo incumbio .. se da 
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missão d~ promover a libertação dos escravos e 
a i:ua substituição por trabalhadores livres, s:rs
pcnd·•u a auto;iza~.ão p~ra o pagamento das 
pass::1.gens promettid:l.,:: l 

O Sn..'~Iomu (111.inistro da agl'icultura):-
• com multo acerto; não 1av1a ver ~para 1sso. 
(Cnt:;am-se outros ap.:u·tes.) 

O SR. PRUDE'-"TE DE !\IoRAES:- Eu não digo 
que o no re nums r J. a 0 r u e 
m:1l em suspender o pagamento de passagens 
dos immigrõlntes, se S. Ex. verificou a impossi.
bilida te legal de fazer a de;;:peza por f:tlta ~e 
•erba no orçamento, ou pol"q ue a verba esti
vesse esgotada. Sr. assim foi, o acto do goyerno 
revela J"(' speito à. l·~i e não põj~ ser censurado. 
{Apoi~ulos .) 

Ma,::, ess:1. razão que ju"tific1. aquelle acto do 
nobre mioistro da ~gricul~ura, não ju~tifica 

O Sn.. 
O S11. 

·n ? l' zs 7 

Conheço tambem o estado do thesouro. 
O SR. PnoDENTE DE l\loRAES • •• iniciado 

por seu antecessor, o nobre ministro, a exemplo 
de seus colleg:1s que jà têm viudo pedir diver
sos credito.", deYia tambem te1· vindo p~dir au
torização par~ continuar o auxilio ~os immi
grantes e honrar a promessa do governo no es
trangeit·o. (.:lpoiados e aparte.~ . ) 

Mas, Sr. presidente, para attrahir ao nosso 
pa1z uma 1mmtg-raçao a un :~.n e e que an o 
precis:~.mos, não lJasta o auxilio pecunia.rio, ô 
mister mais nl.guma. cousa. que não. sei se o 
,., 
le~cr uma legislação accommoclada ós neces
~idades c e::tigencias dos itnmigrantes . (Apoia
dos .) 

Cumpre dar ás ass~mblóas provinciaes com
petencia para legislarem sobre lcca~.i!o de ser
viços, re,·ogando-~e a l·~ i de 15 de Marr,~o de 
18i9, cujo unico pr·cstimo tem sido servir de 
espantalho na Europa para afastar de 11Õs a 
ir:nmigr3.ção, vi.;;to que essa lei não tem reali
dade, não tem sido execut~da, nem mesmo foi 
r egulamentada. (Apoiados.) 

Sendo os serviços. por sua natureza., me
thodo e condições! extremamente variaveis de 
provincia a provincia., não se concebe absurdo 
maior do que estabelecer uma. lei uniforme de 
locação de serviços para todo o Imperio.(Apoir.t-

Para. accommodar a nossa legislação ás j ustas 
ex.igencia.s dos iromigrantes afim de attr:: hil-os 
para o paiz, cumpre decretar a. plena liberdade 
'e igualdade de religião, o c~samento civil, o 
registro civil de nascimentos e obitos, a secu
larisaç&o dos cemi ter ias e finahn~ntc a. gran.l~ 
naturalização. (A.púiados .) 

Estas me:iida i ele viam preceder como preli
minares a reforma do estado servil, mas, uma 
~ez que ainda não foram votaua~. devem s er 
eatabelecid:t s como complementares- do projecto 
~uc s~ propõe a extinguir a. escravidão e sub-

stitnil~a pelo trabalho livre. Sem estas mcclid:l.S. 
a. reforma. do est~do servil s(mi incompleta., não 
pr,~encher:i um de seus fin.:;-a introducção de . 
trabalhadores livre~. (Apúiados.) 

A ·reforma da tran;;:forroação do Lraualho cau-
• ... • • ~ • i 

' . 
isso razão para qUI~ não fe a faça, porque, 
como bem o disse o VisconJe de lnhomirim, as 
o-randes reformas sob~etudo as . ue en\'Olvern 
a e:tpia~ão de grave~ falta<; do passado, não S::l 

operam :sem dores e sr.m peza.res. 
- O sacrificio ó a condi~·ão prLwit!encial de todo 
o pr·ogresso :-pôde-::e at~enual-o, mas não 
evitai-o. (Apoiados, muito bem .. ) ... 

Poi;; bem. senhor·o.:::, concluo fazendo '\"'otos 
para que o ministerio realize a reforma de q~c 
tanto carec~! o paii, spezar d.) s:lcrificio que 
possa iruportar, po1·que é nece,sario que este 
p:tiz sujeite-s'! a condit:ão prov idcncial do pro-
gresso para po <.!r camin ar e rea izar .. "' 
altos destinos. (.4poia(los gerac.=. Muito bem.! 
111 ui to bem ! ) 

O Sa. PrmSID};Nl'E dá pa.ra o dia 5 a segúinte 
ordQm_do dia ~ 

Ptin~eil'a pMte 

U:·g cncia. de 10 minutos ao Sr . Mo.rtim 
F,·ancisco. 

Urgencia de 1/2 hora ~o Sr . Coelho de Al
meida. 

Urgcncia. de 1/2 hora ao Sr. Gaspar Drum-
mon. 

Continuação da 1 a. discus~ão do projec to rel:l.
tivo ao elemeuto servil. 

Seguncla. 2)a1·te 

(A."s 3 bor:~s da tarde ou antes.) 

Contint1açã·> da ia. discussão da prorogaliva. do 
orga.mento. 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas da tarde. 

SESSÃO lm 5 D}: JU:-õl10 DE 1885 

P resiàencia do s~·. Franhlin Doria 

SU~HJ..\RIO.-Leitura -c approva~ão da neta do :l tlo 
r.orrontc.-Ex:t'EUtE:ST&.-0 ::5r. Lcopohlo Cnnha cnYia 
:'a rncsanma. representação. O S r. 1\tae-l>owcl\ Lt· ;~ La 
de assumpto de sua pro\'incia. O Sr . :\lasca.ronhas 
t1·at:L da cst~ada do ~erro D. Pctl r o . ll.-9tt u&~t IIO 

Quoslão de orJc m.-úbscr\'aeücs do Sr. 
Cc!~o Juuior. - Url(cucias • couccdid.:ts aos S l's. 
Coelho do Almeida. o Ga::par Dmrnmond. Os Srs. 
'Uozcrra de Monczcs o José ,\brianno pct.IL'rn um:t. ur· 
gcncia t.IA mci:L hora. Cnnli nua çiTo da i" lliscussão 
do projecto ~~ ~ J. A-18.'5 rsobro o clemanto se rvil). 
Rcquorimentu llo Sr. ~lacicl (Jotlindo o cuccrrumonto 
da d iscussiio. O JHOj ecto ti <lJJ " r(lv:ulo lltll i a dis· 
eu,;são.-Discus,;ã·.l 1lo projoclo n. lo-1~5 (proroga.
tiva do or.:amontol. Di,;eur:)os dos Srs. Coelho Campos 
o Anllradc.Í Figuoira. 

A's i i horas da manhã, acham-se presentes 
os Srs.: Franklin Doria., Affonso Celso Junior, 
Valladat·es, Costa Rodrigues, Chagas, João P e-
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nido, Redriguos Junior. Mascarenhas, Dias 
CarneiJ·o, Ribeiro de Menezes, Martini Fr ·n
cisco, Juvencio Alves, FJ•ederico Borges, Go
mes de C;,stro . .Moreir;l B,·andão, Leandx-o Ma
ci,l, Leitão da Cunha, Augusto Fle•1ry, Silva . . - . 
Silva.' M~frs., Gasp11-r Dru~mond, Coelho de Al: 
meida, S~hutel, Prudente Moraes, Pr:sco Pa
raho. Bento Ramos An lrad p: eira Al-
varo Botelho, Zama, França Carvalho, Carlos 
Peixoto, Alval."o Caminha, .Mac-Dowell, Ratis
boua, B. de Mendonça Sobrinho. Miguel de 
Castt·o, Campos Salles e Joàquhu Pedro. 

Comparecem, depois de aberta. a se~são, os 
S1·s. : Itaqui, Fernandes de Oliveira, Barão d~ 
Anadia, Bulhõe~. i\lano••l Portella, Cruz, Sal
g-ado, Costa Pereirn., l...'lOp)lclo C:mha, Vianna. 
Va.z, . Antonio Pinto, Coelho de Rezenrl~~ José 
Marianno, Sigismnodo. Candido de Oliveira, 
.Mares. Guia., Enfrazio Corr0.ia. Ulysses Vianna, 
Cnmeirv d·t Rocha. Aris1ides Spinola, Padn:t 
F leu ry, Diana, Valdetn.rc>. Fc::licio dos Santos 
c ::iinimbti .Junior. 

Faltam, com t•aus:\ participada, os St·s.: Al
cotorado Junior, Antonio B<1ze1'l'a, Antonio 
Carlo!i, Bal'iio da Leopoldin·J, Bez,1mat, Fran
ci~ o ... o "·. • , o uim a-
\'at·es, l\Io1·eira d l Barros e Vaz de Mello. 

F'a.lt.am, s •m causa participncla, os Srs.: 
Artriaoo Pimeo.tel, Alfredo Ch:wes. Araujo GóGs 
JLm :nr, Curncii'O da Cunha, Cunha LGitã.o, Del
fino Cintra., Oemetrio Bezel'.rn. Ft·anc!sco Be
li,.;trio, H••nrique~, Lacorua \Verncck, !.{:beiro 
tia Luz e Satyro Dias. 

E' lida e apprOVl.\dt.\ a a.t!t!l. da sessão de 3 do 
corrcmt~. 

O Srl. 1° SECRETARIO d:i. conta do seguinte 

EX.PEDIE~TE 

Officios: 
Do Sr~nado, de ns. i8~ i9, 80, 8.1 .e 82, todos 

a a os e ..., o CJrren e, par lCip:ln o riue 
aqnella corpot•açào não póle dar o s..:u com:en-
timento ás seguinte:; pl'oposições: : 
. El~va.ndo à C:ilte!:roria d ~ 2a. entrancia. a co
warca de Marajó no Pará;-luLeirada. 

Idem á. 2.. entrll.ncia, :;s coma.l'cas de Bom 
Jardim, llez~rros ~~ Brejo da Madre de Deus, 
na provinci:L de Pernambuco, e bem assim a 
ele lgarapó-mirim na do Pará. -Inteirada. 

ldetn :i 2:~. enLrancia. as comarcas de Tiro
bainha, na. provincia de Pernambuco c as do 
~ossa Senhora da Graça, S. Miguel e Tu-

barão, na provincia de Santa Catharioa.-In
teira.da. 

Idem :i 3a. entranc;a, a comarca do Pilar, 
actualment.e de s··gunda, Ufl. provincia das 
Ala!!ô ~s.-Inteirada. 

, , 
da Barra, na provincia do Rio de Janeiro.
Inteirada. 

PARECER 

N. 131.~ 1885 

Auxi.!io ao Dr. Augu,sto i'icto,·ino A .. do S. 
Biahe ]Ja1·a impressao do - Diccionm•iCJ Bi
bliogl'o.phico Bra:. ileii'O. 

E' lido e vai a irnprimh• para:entr~r na ordem 
pos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 8.- 1885 

Pen -c'Eo ao mttsico ,·efc,·nu~.do Jotlo Felix 1.ll ar-
tins de .J.llendouçc. -

A commissão rle pen~õcs e ordenados, tendo 
examinado a cópia. do decreto de 23 de Agosto 
de 1l:;84, que concedo pensão ao musico refo!'
tn ado do extincto 2 ' corpo dP. yolu n ta rios dà. 
pn.tria João Felix Martins de :Mendonça, e bem 
assim os dl.cumentos a ella anne:xos, é de pare
cer qu13 se adopte o seguinte proje..:to : 

A a.ssemblea geral resolve : 
.Art. f. o Fica approvada a pensão de 400 rs. 

diarios, concedida, por de~reto de 23 de Ago~to 
de 1884, ao musico refat·mado do extincto 2° 
corpo d~ voluntarios . a patria oão e 1x ar
tina d3 Mendonça, que ficou impossibilitado de 
obter os meios de subsistencia, por ter cegado 
em consequencia de ferimentos rec3biJos em 
combate. 

Art. 2." Esta pensão será paga da data do 
decreto que a concedeu. 

Art. 3~o Revogam-se as disposições em con-
trario. , -· 

S::d:1. das commi..:sões om 5 de Junho de 1885. 
- lldefo nf;o . de .-!1·aujo.- j ollo Penid.o • ._;. 
.4-usus.to J?let).ry. 
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O Sr. Leopoldo Cunha :-A 
Camara occupa-se presentemente d,3 um assum
pto C11ja conYeni.encia se acha prejulgada na 
opinião nacional. 

Das palavras proferidas pelo honrado presi-

' O' ' 
Ne:;tas cundições, pode-se dizr.r,s~rn medo de 

ert·ar.quc os nossos lavradores ji não cogitam, 
· ;\ n:- )ensam em nnn r · 
·eJetnento escravo: do qurJ elles cogitatn, no que 
clles pensam pr•-senteruente é nos meios de 
out.ercm ~ süu turno a lil;erdade que os is."n
te des-.:e jugo one-roso a que se acham eon !em
nados, \·ondo qu'~ to lo; os fructo;;; do seu traba
lho. todo o r esultalo do,:; seu~ esforços são con
sumidos no pessdo onns da. exportação dos seus 
p1·oductos. Tenho aqui erH miro~ um·>t rr·pr•~sen
Lação ~Jue ha. pouco me foi enviada por aru gran
de n•.mero de fazend ·iros, est~~b0l(Jcido.;; no ex-
tenso va e o -üo oce na m1nba prllvillcia. 
Este;; agl'icul tores enc.-ttninharam-se pa1·a e~sas 
inho::pitas regiões attrahido~ pela promes~:1. 

• 

lhes acéna\':L, bem como a toda a ru·ovincia, alli 
am pregaram :l\'ultad:Js capi taes na. acq uisiçã.o 
do t·-'rras e na fund 1ç::To de est~~bclecimentos 
rura.e.;:;. 
Hoj~ que cs-,es esta.bel·'c!mentos prosper:·m, 

hoje Ll ue a eu: tnra do C l-I fé tem tido a !li um 
Ülci'<!m~mto Uto not,1vd qun.nto o p':)rmittem as 
GxceHentes condiçõe::; de solo e do clima, ess s 
1:-J.vrador•'~ acham-se completamente ti·anl!a.Jos. 
JOS:;O nssim J.izer. O café. ne é alli o rinci 'a.l 
genero de e:s: portrtçã·), chega ao mercaJo u~>sta 
capital com plet!:lmcnte dcteriot·ado. 

Vi ha poncos di 1s em ut;1a casa commer?ial, 

qu:..>lificalo como geuero de pri!lle.ira. quali
dad"'. 

Este facto é determinado pela excessi\·a c.le
mo1·:..1. no transrorte das met·cadorias até ao mer
cado drsta capital. 

Este tran,;;porle é feit) por emb:ncn.ções á 
véla que p·~rman ·cem carregadas n~ bart·a. do 
Rio Doce q uatt·o. cinco e até :;eis mezes á espera 
de uma occasião favoravel em que possam 
LJ·an,; 101· a. ba.rt•a 0 seguir viag•}m, o or 
crrto não succe er1a si a 1 wuvcss~ um rn
bocador; neCf!l:'Sidade Cf't;• que repetirbs vezes 
lem ~ido objecto dq rcprcsent:~ções.qur~r do com-

tarde viria FÕl-os e:11 contacto com o porto da. sultado n.lgum. 
C'lpital, attr~dú!t1S ainda p•das faciliJ:•d· s de Ne:-;tns condit;ües. aindn. muito ant~::.: de vul
comm•mieat;:io qno lh~?s pt·o:>O!'ciona•·ia a linha g-ariza.ch) o acto d::L rescisão do contr·acto da 
de :ta\·eg-a•:iio da. comp:lnhiH E~pírito Santo e estrada da VictMia a .t\atidd:de, n,,~to ({liA eu 
Car:n·ella~, su!J\'I~ncionada pel•J Estado. nih ce~sar··· i dP. proflig:H' e par:t cuja. conJemna-

No começo \·nporesdessa companhia conse,;:-ui· uaç:1o não encontro p~tlavrns c1ue bastem, 
ram,mm,pot· a bana do Rio Do .. ~ro; mns logo de- (aJ•OirrdosJ, rorc1ue foi inciuditicavel a. injus
poi:- reconheceu-se que, estando elles obl'i'!ados ri1;a. <.'OIIHnettid:-L para com a minha IJI'OV'Íucia, 
a out.!"as 0scalas mais oo Norte, escalas que de- muito a11Les desse acto, digo, r<:uniram-~e, em 
P'!ndi:>.rn 1!0 estabel0c ·meato do porto, isto é, de- numero avultado, esses fazt>ndeiros, .como a 
p~ndi:uu d:l formação das marês, os vapor0S qne. Camat·a ver.i, c dir·igit·am aos poderes puhlicos 
tinham de entrar no R'o Doce. en!.:ODtr:..mdo esta petição, p~ra que : lhes proporcionassmn 
qualquet· obstaculo, eram forçados ::t pros~"guir l lln m'lio qualqnllr que facilitass13 a expot'tação 
na saa viagr!m, la.,rran !o os commn.nda.nt''S seu de seus prodnc:tos. 
protesto c conduzindo passageiros e mercad•)- Enví1ndo á mesa esta. representação, que 
rias para outros po~tos, c muitas vezes de re- lflrei, para qne seja inserida no j~rnal da casa, 

Foi por este motivo que :).Ui ficaram burlad:•s 
tod:.ts as tenta. ti vas dos immigran tos norte
americano-. r1uc, por occasião .la guerra dos 
Estados-Unidos, procur>~ram essa regi:'io, não 
obstante serem o que se pói.P. chamar em toda a 
extensão àa. palavra, immig-rantes e ::;pontaneos, 
por·1ue ellcs vinham por si. independentement~ 
do p~g-amcnto de pass~gr·ns, independentc
mGnte de qualquer auxilio por parte elo Estado; 
e o qne é 'oais :linda, vinham sllppridos dos 
meios necess:irios prra. as suas primeiras des
pezas. Pois bem; essa immigração que o go-

.. 
e muito espeá1lmenle do nobre ministt·o- d:~. 
agri c:rrltura. 

Sei perfeitamente: qui} o nobre ministro 
da ngricultura mio pôde já ejàatlendora esta 

= reclamac,~ão, porque o contracto p:~.ra a navega
ção entre esta c:tpi tal e os portos da província 
do Espir!to Santo não póde ser alterado no 
sentido ele melhor:\r.as communicações para o 
Rio Doce. s~m um certo augmento de despoza. 

A praticaglltn ·h barra do Rio Doce não dovo 
ser feita por Yapores obrigados a outras escalas ; 
deve ser feita. directaroente, afim de que os na-
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vros possam es;)erar as condições favoraveis 
para entrarem e sahirem sem perigo. 

Em virtude de reclama9õcs bem fundadas d:1. 
propria companhia, das camaras municipae;:;~ e 
da p~pulação da !~rovincia, e~ virtude de recla-

.. 
foi alt<:>rado. mas infelizmente a alteração pro
duziu ainda peiores r<."sultados; porque a es
C,lla directa dos va ores, ue d'ahi at·tem foi 
su shtuida pelas viagens intermediarias entre 
a capital e a b~rra do Rio Doce. viagens que 
são feit::~s por um v~1 por que não se presta a 
esse mister e muito menos ao serviço de reboque 
::~os navios á véla. -

E nem a com;.anhja pódc ser- inculpada por 
ter empregado esse V<t por em tal serviço, por
que ella propria reconheceu que elle não reunia 
as condições desejadacs ; mas emprega.- o, por
quo, pedindo ao govemo meios que compensas-

! ·,; c u. ::;i - u 
em cond;ções favoraveis para fazer es;:e duplo 
servi~~o. isto é. o transportH de passageiros e .· , . . 
Doce e o reboque de navios a véla cuja neC"es
sidade tem sido t<1ntas vezes praticamente 
reconhecida, o governo não poude então atten-
era es a rec am~çao, porque nao es avn. a l

Utado a conceder os favot·es que a companhia 
e:tigia. A companhia pedia nã~ só um pequeno 
augmento de subvenção, como que se lhe dila
bsse o prazo da dur~tção do' contracto, por isso 
que não lho convinha man lar construir um 
vapor especialmente para aquelle fim, quando o 
contr~cto estava a findar-se. 

O digno ministro da agricultura de então, e 
q•te hoje estã á frente da pasta da ju,tiça. não - -
O quo eu pedirei prel':entemenle ao honrado 
Sr. ministro da. agricultur<t é que pr"~cure en
trar em um accõr o m a com anhia no sen-
tido de ver si é po>;sivel favorPccr as commu
nicações com o valle do Rio Doe~. senão pelo 
augmento de subvenção, ao menos augmen
tando o prno do contracto. 

Em todo o C~l$0, estou convencido dP. que o 
honrado Sr. ministro da. a:zricullura não será 
sllrdo a estas consider;Jções. porque. Sr. prc
sldnnte. esvaeceu-se completamente a espc
r:tn~.a que aquelles lavt·.1dores nutrbm quanto á 
estra·la. de ferro_ 

E' crueld:1de não se lhes dar hoje nem uma 
nem outra cousa. . 

E. senhores, si o pensamento que domina o 
actual ministerio é promover a emancipação 
gradual. sem p~rturbação do trabalho, tal qual 
s~ ncha organizado, eu não conh~ço, Sr. pre
sidente nenhuma medida ue mais conduz:\ a 
este patriotico resultado do qnc aque a que 
tende a auxili3r, sem grave onus para o Thc
souro, os elementos de trabalho creados em 
localiJades que offi~recerem vantajosas con
dições de prosperidade. Será. difficil, encon
trar-se out1·a que, sob este ponto de vista,exceda 
ao valle do Rio Doce, qul3 sob tão bons <:u~pi
cios foi procurado ror rssPs cidadãos laborio~os 
os quaes, com pc:za.r o digo, já se vão dei:s:ando 
tomar de certo de~animo. , 

Alguns desses fazendeiros já tinham, Sr. 
presidente, em mente contractar colonos na 

Europa por conta propria. A familia Milagres, 
composta d'cJ homens impo1·tantes e conceitua
dos, que não podem ser estr«)nhos a muitos de 
no~sos cou,~gas representantes da ,,rovincia de 
Minas, pretendia tran~forrnar completamente . . - . -, . 
recu:mdo dessu projecto. porque elles reconhe
cem que só muita dedicação e tenaL:id:-~.d~, só 
a dura necessidade de não auandonarem os in-
teressGs que Já a 1 crearam á cu,-ta dos maio
res sacrificios, os poderá deter em condições 
tão desanimadoras. 

Sr. presidente, enviando á mesa esta repre
sentação, ett espero do honrado Sr. ministro da 
agricultura to:las as providencias para melho
rar a sorte dest.es lavradorrs. Conto que S. Ex., 
pelo meno.;;,procurará habilitar-se,no orçamento 
que tem d·~ SCL' discutido nesta casa, com OS 

meios precisos para a11gmBntar-se a ~ubvenção . . 

seja-me peradttido dirigir uma supplica ao hon
rado Sr. ministt·o da marinha, relativamente á 
companhia de aprendizes m:ninheiros da. minha 
provmcra. 

Ainda agora com pulsando o relatorio apre
sentado pelo honrado representao te da pro
víncia do Maranhão, quando, dirigiu n p·1sta 
dos negocias da marinha, eu encoo tro a esta
tística da força, de que se cornpoem as com
p::tnhias de menor0s nas divers1s províncias. 
Vejo. Sr. presi.dente, que em muitas della!l. o 
qu adt·o dos individnos alistados não chegou 
nem a dons .terços do que l~e,: .P.stava ~ar.cado 

"""' e ' .. 
Sergipe excedett esse quadro de cinco praças; 
entretanto que a província do Espírito Santo 
o excedeu em vinte. Vê-se ahi tnmbem ue essa 
é uma das províncias que m:~.ior numero de 
marinheiros tem remettido para. a nossa. ar
madn. Estou infoL"mado de que esses mari
nheil'o;; têm provario excellentemeute, não só 
por seus habitas e costumes, como tambem por 
sua disposiç.ào natrJral para a vida do mat·. 

Pois, senhores~ o governo, tratando de rcot·
g;tniz:~.r as comranbi;Js de aprendizes mlu·i
nheiros. ao passo que conservou a da provincia 
do Paraná, por exemplo, que contn apenas 14 
menores. quando o seu quadro completo dr:ve 
ser de 30 ; ao passo que conservou a da pro
víncia de. Santa Cathat·ina, que conta 24, q11:1.n
doo numerei :fix:ado é de 40. e as3im em relação 
3. outras, supprimiu a do E!;pirito Santo, man
dando addil-a á. da Bahia ! 

cavel! 
0 SP.. LEOPOLDO CUNHA:- Quem não vê, 

Sr. presidente, que foi este nm acto pouco pen
sado e até injusto 1 E iato qu'lndo, senhores 1 
Quando o proprio governo tratava de mandar 
con~truir um edincio para essa companhia,q u:• n
do se gastavam dezena.s e de~enas de contos de 
reis p:mt se construir e~se edi:ficio. que se acha 
'Prompto. a companhia nell'} :tquartelada. e 
sendo dirigida. por um official di ~ tincto, que 

· caprichav~ em manter a.lli a ordem e a. disei-:~ 
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plina., em ndestrar es~es futuros m~ri_nheiroi>; 
é justa.ment) quando o acto inet>pera.rlo oo go
verno, sem mai"> refiexã:), sem mai;; informa
ções PXtinguG a. companhia de :•prcndizes ma
rinh~ir~s e man~a riue elb sej'l. aódida. á dn 

. 
Dedar·o a V. Ex., Sr. pr·csidente, em nome 

<la 1•rovincia, que, si estl} acto do Sr. ex
ministro da m·trinha revalecer, si não hom·er 
uma medida qu?J r.•stabeleça. a compa·nhh de 
aprendizes nnrinhr>iro~, tal qual alli existia, 
poderão fner seguir à forç:t css~?s menores qtl" 
jã. se acham com pra<:a., separal-os de sun.s fami
lia!:, mas nem um outro podnriio alistar, para ir 
pedir a uma pr·ovincia estranha o ~nsino e a 
aprendizagem, que com tanto proveito culhiam 
em sna tert·a natal. 

E' pre~.:iso que o go\·erno~ sobre todos os 
assumpto:; de qn~ se occup:,_r, qu~r melhorando. 
quer supprtmlPl o o que ex s ~ Cl'·'a o. proce a 
com \'ürd2,iei1·o espírito de justiça. para com 
todas as prodncia$, qu~ não facilite .a umns o 

re~ultam amarg~;; r~cl 1m·tçõe", que não podem 
dei':l::'tl' de r c)pet•tutir desagradavelmente neste 
recinto. 

Ntda mais di.!'ei. 

Peço a V. Ex. que mande reeeber a represé.n
ta~ão que pa;:so a ler (lê) : 

Augustos e dignissim::Js Srs. representantes 
da Nação. 

A essa augusta Cam:u·a recorrem o;; aua.ixo 
as,ignn.los, habitao tes do Rio Doce, m. pro
vincia <lo Espirito Santo, 110 in tu i to de obte1· 

" ,. a .a c ual 'ulO' rua i::; ir a· · 
preside aos actos de~sa augusta. C!!.JUara. 

Sendo a uatr·a do Rio Doce nesta província 
o unico cu.n:J ( ue nos õ~ em conunnnica ~ão 

Silva .Junior, João Maria Moussier. Antonio 
Camillo de Salles, Manoel de Farias e Cas
tro,.l.,ão .lo'é Rocio & Comp •• Paulo dos Santos 
M[trtins, Ernesto 1vhria de Andrade, F'r.mcisco 
Vieira. de C.•rv:tlh•) :Milagre. Eli1.ia:-io Antonio . .... . .. .. 

. 
Silva Calmon •• José da Rocha OliYeira Primo, 
Joaquim Thomaz de Aroorim, Manoel Ferreira 
dos P::ssos Co:::b, Joa . uim Franci~co Pereira 
Grillo, Hicardo :uó~ Duarte, Olympto e ar
v:tlho e Alvim, Victorino Pereira d •) Souz'l, Pio 
Calmon N . da Gama. Pedrinha, José Joaquim 
de Almei·in, José Joaquim dos Santos. Joaquim 
Josó de Amorim e ~ilva, Hazilio Manoel 
S :mtos, C. Gonvêa, Francisco Vieira. Mi!agr•~s 
Junior, José Vie1ra 1\libgres, Apollonio .Vie ira 
:\lil•gr0s, Antonio Penna& Comp .• nPgocian
tes •• João Pinto da Fonseca, Simplicio i\1a•·qu·~ s 
Neves da Silva e Joaquim :Marques Neves da 

Ten~~o concluido. (11! Hi:o be1;1 .) 

com o Rio dJ hnei ro e os mais portos desta 
pt·ovinci:-1 .• o unicü por on te importamos e cx
porbmos todos os productos de nosso~ tr. ' b•lhos O Sr. :1\Iac-Do""\.Yell nit·) se demo
e de graPd·~ parte da p:·ovinciL de .?~limts Gc- rar:."L n:L t!·iblln:'l: pediu a palavra sómente para 
rans, acont~ce que não temos aili nrn v~po1• faZ~'l' uma reclamação relati\·a a negocios, quo 
~p•·opria.do p:lra aquella bar·ra, por isso que int0re•s:un à p:-ovincit que tem a honra d~J re-
3lli fic:.~m a~ nossas rnct·cadori:~s mezes P tll- tWeseutar. 
pr:~za•hs. deprcc 'n.ndo-sc elo ju-:to \'nlor, (•nu- Hu. 1)o.uc·,!; dias, recb.motl sobre a alteraçi'io 
sando-uos gravl"s pr<>jui:f.,,s o sério• dosanimos •LL ord~w puulicl\ na villa de Sourl". N:'io o 
:iq uelles 4 ue n •~!:'te torrão de tnnta. ubcrdadc de- sor,.,rr·nde. que, até agora peln menos, não 
soj:1 m se ·~stn. ly~lecer. lh ! '.·onstn qttc o go-verno haja tomado a mini-

.·\.nimadis ,.;imos os abaixo :tssign:tdos r·m qu'~ 111:\ providenc:a a r·~speitn : jà e:;;t:i a.cos:ulllano 
VV . E Ex. porão tc)rtno a e•t"S m:tlcs. c! 4 ~ 1c a isto ; repre11enta uma. província na qual é o 
vêm P·'r este pedir· a subve-nção pa ra am v:t or maior 0rnpenho da situnçlio liberal fazer e n
de con;;tra L·ção e calado ;:,propt·ia.:lo, para q ue ft·aqnerer o p: rtido conserva:or . (Apoindos 
em qualquer mare pos--~ alli en trar, ~endo que da rlr.:pul r;çlio CO;'lServadova do Parú.) 
t r) ue duas veze• or IDI}Z na uella bat·ra . de- A•"ora, )orém, é for ado n v ir à tribuna ara 
vendo tambem pre.;lar-St3 para o reboque dos reclamar a. at.ten<_:ão do governo !iObre a perso?
navio;; alli existentes. · guição que estão soffrendo ·os amigos do or.(-

Conscios de que esse acto influirã para o dm· naque lla. província. 
bem, uo estado economi,~o d:a. província do Es- No Jo J·nal dv C mnm,c1·cio, !(~"· ha di:•s, um 
pirito Santo, attr:thindo p:tra. esta ubt'!nima artigo em que s·~ dizia. que haviam sido pro
zona o estrangc•iro e o nadonal laboriosos q uc nrmciad•>SI no~ <l rts. 1G7 e 102 do Co.Jig o Cri
concorreJ·ão riirectam~nto para o engrandeci- minl'l e no a•·tig-o da lei da reforma eleitoral 
mento do C!< tudo. c confiados n11. justi ça e :"abe- q u'1 t 1·aLt1 da.quelles que concorrem para a com
dar ia que exornam css:-. augusL<t Camar::~..- po~i.;:.ão de me'<a;;; eleitorar.s illegitimas. os ci
E. R. l\I. da.dãus Miguel de Azevedo Aflon"o.José Lu-

Linhal'e;;, 20 de Dezembro de 18S4, H3n- cia.no do Carmo Barriga., Antonio Lu~io de Sam
rique Masc;r.renb.as, Francisco Ferreira da I paio, Rufino Pinto da Luz, João Lopes da 
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Cunha. Sobrinho e Domingos Valontr; Bar
reto. 
. Si, por~P.ntur,t, o pensamr~nlo que dictoo a. 
1nstaura1;ao de tal pt•ocesso tiJsse d·1r fiel C!(ecu
cã.o á lei o orauor :.;eria o rimea·o a vit· dJ. 

Toda e" ta demora não podia nem póde ser con· 
si.lera.da sen:1o co:!JO umjogo elei.tor~~.I, para. ver 
qus.l S'3ria o procedimento dos d~nuneiados, aue 
s~o í_~idadãos n11Ülo distinctos, mombros do p~r
tldO conservador. 

t~i~u~a applaudír e.louvar as autQrida !cs ju
dlcLat"tas, embora le1g~s. •laquelle tcrm:.• ; mas 
no Pará tem-se tl3.do, iofdizrnen te. falsifica-

- J •• • • lo • -

em 29 d~ Dezembro de 1881, que o orador tev~ 
occasião de d~monstrar na legislatura. passa.d1, 
reclamanJo em vão, durante quasi todo um 
quatl"iennio, que fossem punidos os autoras 
desse crime ; como as c1ue postcrionuentc tive
ra.rn lug:l.l· na parochia Jo l\lojú, na de Igarap0-
mirirn e em Monte Alegre,. ao passo que a;; 
auturid,l<Je,, têm d<!scurado absolutamente 
esses ptocesso:, .porq~e ,iã.o in li~iados como 

convencÚo da criminaliJa.de de se;:s amigos de 
Mazagão, apezar de~sa. desigualdade na applica
~- • · 1 ' 'l ir· a · · ·· c u r -
cessaram· os ciiadãos,- cujos nomes 11c::.bs. 
de declinat· pcrant~ a Ca.mara: e que pe1·tencem 
á. mencionada parot.:hia, termo e comarca de 
Macapâ ; mas não é assim, nem tal p rocesso 
podia ser form:1do. 

O prmcipio fundamental da. accusação é que 
foi alterada a acta. de uma eleição municipal, 
a que no unno p ·~ssado alli se proce.:ieu, escre
vendo-se, em vez de 3 ho1·as, 8 ho1·as da tm·de, 

ara. dar lon-ar ã. annullação do processo elei-
toral. 

A autoridade julliciaria competente, reco
nh;cendo, poré?J~ a procedencia dossa irrcg~-

toral. 
Ora, parece ao orador que, em t:•es con 'lições, 

não era licito in tentar p rocedimcnto criminal, 
desde que, pela annulbção da eleição, foi re
conhecido qne não se d·~ra falsidade. 

Si não fosse isto b~stante para mostrar os 
bons desejos à:lquellas a.utoridadei> interina-:, 
bastaria considerar que, não s~ti~fei tos da pu
nição comminada pelo art. 102, que trata cs
pecia.lm~nte da falsificação do adas clcitora.os. 
applicararn contr~L o principio- non bis in 
trlcm-conjunctamente a. di~posição pessoal do 
art. iôi, pelo mesmo facto ; e, o que ó ma.is, 
par-a. a :.~cumulat• penalidade, consideraram, como 
crime de concorrer para formar mesas ele i to
ra.es illeg-itimas~ a circ?-mstn.nci::t. aliú.s irre-
t:> , ~ -
mesarios, s ·~rn esperar-se até. às 2 horas da 
tarde. 

E' isto precisamt;nte o que conc:;ta àos docu
mentos que o orador tem em seu poder. 

Instaurado este processo desde Agostq~ rt:~ 
anno passa~lo, só a!.!'ot·a ~ que a formação dá 
culpa terminou · pelo despacho de llrontmeia, 
segundo o o1·ador leu no Jontal do Coínmer
cio . 

(Occttpa a cadei1·a da presidencia o S}· • . Ma-
ciel, 2') vice-presidente.) . 

Os Sns. LEITÃO DA CUNH.\ E Cnuz:-Apo:ado. 

O SR. :\IA?- ~ow!tLr:•. ~ont~nua.ndo, diz que, 

as outra:; do lmper:o (não apoiados e apw·tes), 
a administração juJiciaria está. em comple:ta. 
in ter in i ln.de. 

Pede ao governo que abra 11ma excep(;ão·a 
esse empenho que ba em eliminar os conser
vad~re:" do ~ara. _ao .menos no que respeita á 
adrmntstraç<tO da JUSttça, para c1ue todos sejam 
kats.dos com a m~sma igualdade perante a lei. 

O SR.:. Swr~lruxoo Goxç.tLV'E'> :-:\Ias os lo-

justificar ~ mterinida.de como r~gra c sim como 
excr>pção. 

Devt:, pot·ém, para obviar uma objccção que 
sa e po e uppor, et: arar que nao vem re
clamar do governo providencias em rebção ao 
processo judiciario depois da pl'onuncia, por
que este é tratado perante um poder indepen
deo te, e scguir:i seu:; tramit:)s ; mas S. Ex. 
sabe p~rfeitam•.mte qual a influencia do go
verno perante essas autoridades que desgraça
damente ainda não pude1\an1 désapparecr.r da 
nossa. organiz •ção judieiaria: refere-se aos 
supplentes int ~rinos, que, na maior partr., são . . .. . 

o ' , , o 
par·a que e~sas autoridade;; mantenham na. 
esphera de suas legilimas attribuições. 

~ : :-t de ue os seus c rt·eli,.,.ionarios 
pronunciados encontr:.uão justiça :1fina l, pc
ran.te o tribunal superior ; mas isto não basta, 
porque, si se póde esperar justiça tardia, não é 
inditfe,·.•nt·~ su}·itat· o cidadão a todus os tra
mites de um processo judicial'io e ao~ incem
modos que ellc traz :~ quem é ourigado a acom
pa.nhal-o . 

Joi o orador all11diu a outros factos graves de 
desordern e de viol•ção de leis na. provincia do 
Pará; m::ts, como então disse, quando tiver 
opportunidade de tratar especialmente da admi
nistração do;; negocias da justiça., mostr,Lrã qual 
é o o.;;tado. anoma.lo a quo tem chegado aq uella. 
província, com referencia a. este assumpto. 

Ao concluir, aproveitando o en;,ejn, ainda pe
dira ao nobre minh:tro da justiça que veja si é 

os;;ivol )elos meios a.o alcance do g-ovemo, 
fazer com que a. pr·esidencta da provmcra o 
Pará remetta ao jniz de direito de Gurupá os 
papeis concernentes á su;;p~onsão do~ vereado
res, aún1 de serem r~sponsanilisados. (Apartes.) 

Ora, é preci"o que, por uma vez, cesse seme-
lhante estado de cousas. 

Peza. ao or•1dor vir i t ribuna. fazer reclama
ções desta ot•dem. Parece-lhl'l que hoje. q<itmdo 
e~bmos nest~ preconizado syslema. d:>. legitima 
repre~entação nacional.não h;l 1nais attonuação 
para. a. pratica da.quclles meios de coacção elei
toral empregado• no antigo regimen~ e que 
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é preciso deixar aos cidadãos eleitores toda a 
sua liberdade. 

Na p::rseguiçã:o judicial dos seus corl'eli
gionarios de ~lazagüo niio hn. senão uma vorda
deira ca?aJ~, C11ja ~ri_g-cm vei:1 do es:-s.!cretario 
l o 
candidato á deputação e, depois d) nu~ falb:\
rem o:> m·3bs .:e obt~t· votos, procura hoje tinw 

:·f, r·.· d s us a \' r a i . 
Ter,i. occasião dr~ d ~uunciar i~ualmeute i 

Camnra. os abusos que se estão dando n:~ su:1 
pro\•incia acerca ·!a distrib11ição d~ terrenos do
volntos, a-pretexto de leg-itimações de poss!~ e 
co o tra as r1isposi <;Ões do decreto d11 187 4 q 11e 
regala. a vendt~ de tenas pnbli.cas nas pro
vincias do Pará. Amazonas e ~lato Grosso. 

Nfio se póde Í;\zer idéa. do que alli vai. Um 
avi;;o do nobre ministro dajustiça, quando no 
:!\-Iinisterio da Agdcultura, deu logar, por fa.lsa 
1nterpretaçao, a este a llSO. • nss1m que se 
deril.lll immensas terras a Luiz dos Santo~, 
chef~ liber.tl tlo Mazagãn, porque se consi-

• .. .. o -

·.... .. ~ 

maltas, ex.trac<;ão do lei te de serioguei1·as sil
vestres ; e, d:•sta fôrma, n:1da mais f:tcil do 
c ue fazer Jo:t ões de verdadeii'Os t~rritorios 
considet·ando uma grande àrea cultivada com 
cutm ig-ual em terrenos devo!utos. 

S:.~bre este assumpto, entretanto, o orador 
volbrã em outra occasião. O que o trouxe 
<~.gora á tribuna foi, porém. unicam'}nte pe :!it· 
a attenç:Io do nobre mi nist1·o da j l1Stiça pa1·a 
o estado lastimoso da administração da justiça 
no J?.orá. 

Sabe que está nomeól.do outro pr~sidente l)ttJ'a 
aq uclla. pt·ovi ;teia. e S ' l abstém por is~o. d~ en-
rat· 01 1 raçoes acCI'Ca a a mm1s I'açao 

do seu :Lntecessor . Espera quG o no;·o prGsi
dentc, de quem. tem. ~oas infor.mnçõe~, . ~tpezar . .~ . 
provincia com j u"stiça e to!e:-ancia. EsJiet·a-o 
tambc:u porque o nobre presidente do con
selho inspira-llFl pessoalmente confiança neste 
ponto, pelos seus precedentes, embora d~v;L 
dizer que, do ministerio actuaL já viu ministro 
cabalando em verificação de poderes, no re
cinto dcst1 Camar.l. 

O Sr. Mascarenhas:- Sr. pre
sidente~ o anno p~1ssado o director do prolonga
mento da Estrad.L de Ferro D. Pedro II, apre
sentou a idéa de uma modificação na bitola 
dessa. esti."ada. Esta propost:J. serviu de motivo 
para que o Sr. ministro da agricultura de! então 
susprmdesse va.rins contracto~ do prolonga
mento de Itabira do CRmpo a S:Lbar:.\.. Os hon
rados senadores mineiros protestaram contra 
esse a.cto o r. mtmstro da agricu tura, e 
apresentaram um additivo ;~.o orçamento, addi
ti.vo que, segundo me consta, fJi r·etirado a 
pedido do govet·no. Entretanto, a E;;trada de 
Fer·ro D. Pedro li não póde, rl·! .mo lo al ~·um, 
parar no ponto em qu·; se acha. Depois de 
haver <:~.ti."aV•' s;;ado as zonas ricas da ruatt\. de 
Minas, '· lla te\'e de atravess:l.r umas 12 oi1 15 
leguas de terrenos mais ou menos pobres, e dG 
pouca. exportação . 

Agora, porém, que ella se acha perto de uma 
. zona pl"oductiva e de muita exportação, seria 

uma cousa desastrosa. suspender-se o scrvi~o do 
prolongamento. (Apoiados.) 

Estr·anhei mnito ver na proposta d~ dc,-peza 
apre:::cnt:u.la pelo ministerio passado, na bbcl
b G. o prolongLmento da E.sti."ada de Ferro 

. ' . 
cnssão fica. adi:1da, por ter podido a palavra. o 
Sr. Andrade Figueira, o seguint·~ 

REQTJERI:.\lE~'IO 

Estmda de Fe)'}'O D. Ped1·u li 

. l pre o?n e suspcn er o ~erv1ço 
rido prolongamento . 

UI.- Si pretende ordenar a mudauça da ui
tola da mesma estrada, no seguimento da con
s t1·u cçi'to • 

Sa.h das S~'SSÕ~s. 5 de Junho de 1885. -Nas
caNJiihas.-.lf)ãO Penido.-J u.~tiniano Ch,_cgas. 
- ...-llvm·o Botelho.- B~n•:rlic to Vallat.lw·es. 
- Ba;-ros Cobra.-Jfontando;l.-D. deVas-
concellos. - S oa1·es.- C ar/ os Affo n .-.:o.
Gados Peixoto.- jtffonso Cel;;o ./u,âcJ"r.
.:.1[ ares Gt,ia.- Ribci1·o da L!!.: .-Felicio dos 
Santos. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. l\lartiiU. Fra.ncisco:
Corrc;;:pondendo á b ·nevolencia da casa quando 
me concedeu a urgencia por mim requerida, 
não ablls :rei da sua paciencia, occup:indo ape
nas por poucos minutos a sua a.ttenção. 

O nobre depn ta do pelo 5' d istri c to de minha 
provincb, na sessão de ante-hontem, voltou ao 
assumpto t•elativo a administração da justiça 
n a comarca de Botucatú, e fez graves accusa
ções ao juiz municipal dessa localidade. 
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· Tenho a. informar :i Camar<t de que esse juiz 
municipal, a 11edido de um conservador impor
tante, o Sr. Freitas Henriq ues. e por esse a p~
dido de dou:; membros da deputação liberal. foi, 
sendo aliás consct·va.dor, mandado para ess~ lo-

me confesso mais velho que o .nobre àeputaio, 
qne, quando o poder judiciario se ucha nas con
dições en.1 que o vemos no nosso paiz, deYemos 
ter o maior interesse em poup:u·-lhc accusaçõe.'> 
que não possamos justificar com dncumentos, 

ca 1· :1 ~. m n. esta o na a mm1stra~ao c a. 
justi.;-a no termo de Xiririca, onde p3.S!3'ava por 
ier opiniões republicanas. 

. · x. repe 1u oa os que e v1era.m a ~<!;ir e, 
não apresentando prova algum:>. de su:ts affir
mações. 

Já vê V. Ex. que a opini .... 
viduo não teve influencia parJ. suas nomea
ções. 

Creio mesmo quo em Botucatü jú pertenceu 
ao partido do nobra del_Jutado, j:t auxiliou os 
aeus amigos políticos. · 

O Su.. DUARTE DE AzEVEDO:- Não, senhor. 
O ~u.. 1\.LulTDI Fn.ANc·sco:-E:s:pliquemos os 

factos. Eu sntt de uma fl•anqueza proverlJial. 
Na occa;;ião em que o juiz de direito era 

nosso, nn es ·e passar para o no re <- , 
o juiz municipal cstaYa de accôrdo com os 
amigos do noure deputado. S. E~., portanto, . . - . .. .. . 
um juiz de diréito i; mais influente do que um 
juiz municipal. S. Ex .• portanto, não só lucrou 
na tr·oca, como nada tom a receiar da adminis-
traçao !l JUS tç.a em o ucatu, po1·que em n~ 
pessoa do juiz de direito um auxiliar. 

O SR. DuARTE DE AzEn=.:oo:-.MeLl ~u::s:ili:n·, 
não. 

O SR. M.mTr:o.r FrtANCrsco:-Ea não iruero 
dir.er e não -posso acreditar que o nobre depu
tado vã pedir injustiças, mas Gm todo o ca.so o 
juir. dn direito lhe é sympathico. Jà teve com
:migo boas relações; mas hoje acha. melhores as 

S Ex 
O Sn.. DaARTE DE A;.;EYEoo:-Mas é liberal. 

O Sn.. l\LmTDI Frr.-~..xcrsco:- E' possivel Q uc 
• ()" ,. . 4. • 

O SR. DuAr.TE AzEVEDO:- Elle não tra
balhou. 

O Sn. 1\hn.-rni FnA~Cisco:- Pela restricyão 
impo,;;ta 30 :11agistrado, elle só pódo manifestar 
o . :::eu trab~lho pelo seu yoto e os seus con
selhos ; c estes deu-os ao nol.)l'e dopntado e nos 
seus amigo~ de quem S. E~. o que:· indicar 
como adversa rio. Seu amor á idéa liberal é 
noüwelmcntc platonico. 

Em to.lo o caso o meu honrauo colleg::. est:i 
tomado do um terror injustificavel qtmnto i 
admia.istt·açi'lo da justiçg em Botucatu. 

E' possivel que o juiz munic:ipil t·ixess~ 
praticado algum c::ccesso: mas S. Ex. não o 
prOYOU. 

El?- todo caso, qmmdo tal excesso tivesse sitlo 

ções. 
O Sn.. MARTDI FrtA::->ctsco:- Qu::nto ao d·;

scjo de S. Ex. ~;sclarecer-se .sobrr: a ~druinis
tL·ação da. justiça em Botucatú ou ''m out,.o 
qualquer loga.r, estou do perf·~ito accórdo co:-:1 
S. Ex., tanto que yotarci pelo seu re~lut:ri
meuto. 

Quanlo á questão entre o escrivão de orphã·~s 
e o juit. muD:it:ipal de BotuL:atú, si bem não 

das drcum;;ttncias expo;;tns pel() nobP depu
tado que a impo•ic;ão da pena co:·:eccional. :1. 

. 'x referiu-se é conse nencia. üe fait? • 
praticada pelo escr-ivão de orphão.; cu1 a•:dicnci~. 
Si não foi pr;lti.cada em <'cto de ::.ndícn.:ia, o 
juiz cvmrnett·~u urn excesso. 

L'~ 

bem conhecem o asst~mpto. 
A pena. correccional é uma ron·~essl:o feit:1. 

aos juizes contra os officiaes que com c·lle ser
vem para rnl!nter a or·dem nas audionci:ls. 

Pergunto: nito será perfeitamente ai'pli·~nxel 
a pena a um escrivão, que em audienci~1. desre:-!
peité o juiz '~ 

A lei quando classificou :1s alt:·ibuiçÕ•2S do;; 
juizes estabelecett uma parte crimin:ü e ... 

em audienci:3.. 

O Sn.. M_A~TDI FnA::->Cr~co:-J t;lg,:~ qnc o .. noke 
. ' 

por sua conta qualquer inexactitlão ; mas é 
éco de informações suspeitas por sua n:1 tu reza ; 
porque l1rovém d~ individuos Cttt0 htt~m. com 
c~ses out!'os, a respeito dos lfUUes S. E:s::. ;tpre
sen.ton queixas e rechtmações. 

Assim, digo : Yenham os cscb.:·,~cim {\lltos. 

Continüo a sustenlar, e com bor1s fu nua
mentes, ~~ thcori:1. de que tem e,1bimento 
no casou applica~·ão de penas r.:orrecciona~'" 
poi." parte d? ,ju~z. Assi.m . é, desde •1U '} ? act'.l 
de dest·espelto e co:lllnettldo na s.·.:drcncla .pelo 
officiat de jusli~·a., tomando osta c:qw•;:;;.•:.:í.o uo 
seu sentido mais amplo, como aliás exp1ic::t J, 

razão da lei. 
O SR. Ou ARTE DE AzEvJ~oo: -?d:is não !üi . . . 

pr· 1ca o, encon rarl:l. reacçao por par e <o 
juiz de di.rcito, que tem mais extensas attri- O Sn.. 1L\l'i.1"Dl FJ.u:scisco:- Si. :1TI.o fi i cv~·,;-
buições do que o jüiz mup.icipal. mettido 0m auJi::mcia, não ród: b:.Tr ra zão 

Restabelecida a questão em suas ,.·erdadeiras que j ustifiqu:} a applic~çàv cb p::na correc
condições, direi, como ha pouco bem disse o cionaL 
nobre deputado pelo Para: « estn. qncstão é do SL". pres:dent·.~ , é com todo o cuid:t lo q: e 
podM .judieiario o o poder jndici(l.rio ha de tt·~ns ruitto este\;; informações :iC:tmar:,, p .;:-<r.te , 
solvel-a. » em e:1sos destes, por maiot· que scj:J. a con-

Quanto aos boatos que o nobre deputado fiança que um individuo me mcrc~a, quet·o ve~. 
trouxe para a tribuna a respeito da administra- segundo so di;r,, o prato no J.,rn.r.co, qu·:1·o :1. 

ção da justiça em Minao; Geraes por esse jtt~z prova document:1l. · / 
municipal, devo dizer aS. E~., por isso que l R0conheço, pois, que o rcqn06men:o d .~·;c 

. v. r.:-34 -
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ser appro:">·ado para termos essas inform~'- 1 O Sr. Affonso Celso ~.Tl:..nior 
ções. 'I (1'' $ecretario), obtendo a pal:wra pela ordem, 

Sr. presid•.'nte, <levo dizor t1ue o nobre de- diz que a rechm:1ção <JUC acaba de ser ft~ita, 
put:1do. não tem razão desconíbnd') d:< justiça. do : relativamente ao re·1 uerimento do nobre d~pu-
~. Paulo . i tado por S. Paulo, não procede . . 

O Sr .. DL'dlTi.: DE .\ZEYEDO: g· um hori'O!' ! 1 E' \'Crd~ule que o robre deputado Sr ~Jartim 
• 0 ~ 'I r~ c-· 1. •

1
· F1·ancisco pediu a p·da.vra. qna.ndo foi p,se rc-

::-rt. _, .\U.TDI · r..\~cr:;co :-;:,t 1a uma pro- . d · t 1 t' fi · · l · · t - d · . · <jllCt'mtento :tprosent:t· o, r• por a mo tvo cou nncu cm.:iue a :tt mtms rayao ~l JU,ttça corra 1 11 ,. 1 · 1 c• 1·~ 1· e 
• • ... • , ; • ~. , . • ,· • ,, •' :1(1ta.< n, n1as em segulL:t ('1. ·.:s::. c 1sse os -

. . ." ""u' n e 
S. Paulo. r.\pm·tc.o:.J 0 N- - d ' d 

Os nobr~s dupma~los com est::t~ obsel'\·açõe,;; i « : ·ao ~1ueren °t w~Jnor.~r ~ lts~n;e~ 0e~~~ 
obriza:::-me :1. outr:ts 'lue t'U n:lo que,·ia :tpre- qulet·Julelln o. o Pl:e enl,;n;. at ar r.ep: am r .~ 

.... · so JI'u e e. requc1ro ·v mmu os ap nas ,.(~ u -
senta:· · · 1- ·a -

T ·1· .·lo . 
1
) .0 .1· 1c1· ,;~ s 1:.., 'o um es- gcncw., p~tt·a azet· comn ,eraçoes goraes em re-eml."l.\tt U,L l\1 :tu.., .• dl• 1 -

Pirit) d~; :tol•3raneh in1 que os carg-os de im- açpno no as<.:umpto:. )> • ,, 1 _ . .-
d. · - 1 d · · or conseqt~enc1.l l)llt cc.•: ao ora.r.or '!''e n.w me w.t; cnnh:lr~ça sao occu p H os pot· a ,·et·sar·tos . . _ • . 

') · t d TI p · · l · e occ;: sta• 1Cle a pproYa:· o req uel'lmen to, pOI''l': c, 
no<;Sr'8 . '- w"pec t)l' o l•'souro rovttl<'Ja e . b . S E t~·nha fallado -obrr' o >:cu 'tS-
conserv:tlfl!". embo1·a mod.;mdo ; o promotor pu- em 01 a "'· ~ · ' ·. ·· . _- ·..,. . 
blico da c:lpiial 0 c:m,;;erV:l<lor ec<\l.J:•!ista activo .. su:npt:1, comludo p1·evalec~ a dlsp~SlÇ'HO . .-t·C~l-

• l 

serv:tr ' ssc8 o m:mdnr pa..::"eiar tcdos os nossos 
empregado..:: de confianç:1. 

Estão 110 sou direito. n:'io o contesto · nós é 
'1ue nao proc···demo~ com ju:w c acel'to. pol."
que os carg:n,; oi c contb.nç 1 ::ó deYem ser dados 
aos u1embros do partido tlue domina. (H a ~tlil 
aparte.) 

Isto f o:. no 2o !~eriodo da sitn:1 ç:io conser,·a
dora, c1uanL!O o partido e~tava dividido em dou.s 
grupos. E' um facto muito natural. 

.As!"im, Sr. prc~id·::- nte, 0n peço pat·a o ,juiz 
municipal de Botnca tli. uma. simpl~'S concessão. 
q~1e. ~1li:'ts se fa:r. a todos, qne "~ lhe respeite o 

1 

Venham jnformações completas a respeito do 
seu pt·c~e~5~1ento, c pelos documont s bavc-

En nã(• cJ,;;;ejav:t tomar t~ 1~1po á Camara., e 
colloc:1do 1·m nmn. posi\·ão especial, como os 
nobres de-puta.dc:s vôrn,nesta c:' sn, quasi <1ueem 
unidatle. pot·qu·~ o meu collega o St·. conse
lheiro Moreira de I3al'ros tem c st:~.do incom
moJado, c até n:'Lo est<i presente, pois sem dtt
vidu desempcnharh com muito mais talento e 
proficionci:1. a missão de r1uc mo incumbi. (.·\pa;·
tes. J 

D0mai~. isto 0 uma (fUestão que já seguiu 
o:::. seus tramites nos tribunaes judiciarios. 

Vou terminar. Pcç0 desculpa ::i. Camara de im
portunai- :: algumas vezes, porr1 ne é meu oc\'er 
rcclam:1.r quando os ne.!.l'ocios de minh: provin
cia me par'ecom incxactamentc cxpo::.tos, o d•) 
occupar su:t pt·eciosa. attenção com factos f) d:J
talhos mais 1r0 rios dfl sr:! rem ventilados Je-
ra.nte os tl'lhun:1es de ju2tiça. ou mesmo por:mle 
as 3.ssemb1é:ts provincia.e::;, onde mais larga.
menlo se pótle discutir semelhante questão. 

Limito-n:e a esta~ observações. (J! ttito bem.) 
O Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavra o 

Sr. Coelho de Almeid~ . 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA E OUTROS SRS. DE
p;;T,\DOS fa.z ~'m reclamações, por en tenderem 
que 3.0 di~curso do St·. Martim Franci~co de
ve-se seguir a vot:1 ção rlo re11uerirr.ento do Sr. 
Duarte de Az~vedo. 

ronque ue~istin. da pal:tvrn. 
O Sn. ~\FFO:SSO C:-:1.so J u:srort (1° sec,·etm·io) 

quo tal f.tcto se deu, acta qne foi hoje appr?
yad:t, di:r. 'lue S . Ex. (p:tla,•ras textnaes) pedru 
a palavra apenas para fazet· coasidei·açiJcs con
c-:rnente,:; ao nssum pto. 

O Sr •. .:\xDE.ADE F tGUEIUA:- P~1ra tratar do 
req uerirnen to. 

O Sn . .AFFONSO CELSO JuNIOR (1° secteta
l'io) ob;;erva qu~~- do aSI'i~mpto e nito do ;·e
, uc1'ime;1 to. 

odanto, ü •l opmt<~O quo nao em proc -
dencia as ob:>crvaçõos <.los nobres deputados c 
que o req~orimento ainda tem do sor discutido 

O Sn .. D::,mTE DE Azr.nmo:- Mas como, si 
ning-uem mais pediu a palrtvt·a ·~ 

O Sn. ~\~m:u.nE Frt.tüEtnA:- E qu:•nlo o de
pulado, qnc pe<Eu :~ pahn:1, dechra que já 
Jiscu lin o requerimento 1 

O Sn. PnEs: oE:1\TJo~:- Conforme cone:; ta d:t 
actã, o Sr. detJnlado ~l:irtim Frnncisco obto~c 
urgcncia p:tra tratar: do :t!',;sumpto .do rc~luerl
meuto e não para 'hscuttl-o. As~un po1s, op
portunamente se continuara n~L Jiscussão do 
requorimen to : 

Tem a }?ala,·ra o Sr. Coei:: o de Almcid<\. 

O Sr. Coelho de Ahneid.a.:
Sr. prcsiden t.:•. no do_semp1mho do ard~o dever 

• f • • 

·" "4 , 

dos ~rs . Deputados r0.~umir, tanto 'luanto me 
pcrmiUit· o uss1:mpto de que vou tratar, as ob
!<ervaçõ.:s que venho ofl'ercccr à sua alta con
sideraç:1o, procurando assim corresponder ú 
extt·ema bcnevolencia, com que a m,..sma Ca
mara mo distinguiu. 

A noticin, senhores, trunsmittid1 pelo tele
gr:tpho a uma das folhas <liaria~ de~ta. capital, 
de haver sido preso em Campos o chefe dos 
abolicionistas, motivou a interpellação dirigida, 
na ~es::ão d e) 1 u <lo corrent~', pelos honrados de-
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pulados pelo 3° ~istriclo da cô1·te e pelo zo de I livn~, a.dt;littindo; tanto na cultura das terras, 
t:crnambuco ~1o lllust1·e Sr. ministro d:J. jus-~ como nos trabtlhos das fa.ui·ieas, lavradores c 
t1ça. . operarias livres, nacionacs e estran~>e:ros. 

Foram, p3rcm, t~o _ inju-:tas e apaix.onad:u; A-quantidade dos proJ.nctos ,1ue c~port:\mos e 
alg1111i:lS das propos1çoes do honra...Jo depubrio dos gcnr~ro' quo imp:>rlatnos annu:klmcnte, é 

or Pr·1·nambuco, ue, :1 p'!Zfll' de p:>der refu- das mais avultadas Jos po1·tos tlo Imp•: I<o, maior 
ta -as VlCtorlOSUJ?Iente na·tue ~ sessã?, t 1 ~e a o qnr~ 1 e a gumas e noss \S provmc1•1s ; e 
calma lli'!CeSStrla par.:. _ounl-as slleocwso, tanto b~Lsta para quf) o illustre d"putado, a 
a~uanlanclo esta ~·ppoi·tuntda.~e. em qu0, mu- quem respondo, possa avaliar a iruportant~ 

~ -
' . 

e>.p:r:wa, pudess'! vir restabelece:- a verdacle 
do:;; facto;; c d0fcnd.0r os meu-; iUu~tt·es con
tet·rancos de tão injustas at';:uiçues . 

O Sn. CosTA Pm'tEiru.:-Seru duvidt que 
não a;; merecem. 

OS:~. Com,no DE AL::IIEIDA:- Qllem r.uviu 
o t leu o àiscurso uo nobre dnpulado p()lo 2o dis
lricto de Pet·nambuco, e não conhece o muni
citlio de Campos, f:m't cl:l.quella tr!rra :'!.mais 
u::!s!::raPada idéa, considerando-a t·•'sidencia. de 
malfeito:-es c de facinoras. 

:Dias. senhores, a ,•crd~ldo é b~m diversn 
do que affirmou o illustre depalado; pois que , .. . . . .. 

o..c. ..; • .:: •.I 

Camp ~ s é nm dos mais v:t.~ tos, ma.is ricos. ma i~ 
populosos, mais Hore~ce n t l}s e i1l11Strados da 

· ·a i d .hn '!ir . '.-l )Oi rulo s . 

Si 0 honra:lo deputado ll\e cotlceder n honra 
da visiLn. l[lle annunciou dr~. tribuna, ba de vc
rifit.:ar que os campistr..5:~ consagrados qnasi 
cxclusiv:•mente :.1.os tr:1.1Jalhos da agi·icultnr:t, 
tem c:onqnistado, antes por sous proprios esfor
ços e sacrificios, do que pela protccção imme
diata e directa. dos -podm·es publicos, a elevada 
posiçito c1ne, com justiça, occupa o rutwi:!ipio 
de Campos entt·e os mais adiantauos e civili~ 
zados do lm )e rio. 

O SR. Jo :;J~ l\L\urAN:s-o:- Não du-ddo do 
juizo que V. Ex. oxtem:1. ; mas por ahi imag:no 
o 11e se x<s~arà em outros munici ios ue não 
são 1 ão culto;;. 

O Sn.. CoELHO D'Pl AL::IIEIDA : - E' assim, se~ 
nhore;:, que graças :t uberdade do solo, ú ener
gia c p·' rsevcro.tnça dos seu;: habitante "· sem 
auxil:o di1·ccto do Estado ou da. provincia, a 
inir.iativ:t particular do;: ln.vt•ador,•s campistas 
melho:-ou consideravelmente a. cultut·n da. t 'l rra, 
pcb :>.pplicação dos mais ~perf)içoados insLru· 
mr~ntos ar:: torios ; tra.nsfvrmou os \'Clhos 
e an Ligos e11gon ho.~ em vasta-; fabricas, Yet·
dadci:·os e::; ta.bel0cimentos industt•iaes, em 
que se introduziram os Ill;lÍS moderno;; c apr.r
fl!iço:\tlos processo;;; e appa.rclhos de f:tbricagiio. 
Graças ainda i iu iciativa pa.t•ticular, navega
mos a vapor os nos.;os rios; :.1imentamo• não 
menos d ·~ L1·es estrada.; d·~ Í•'rro, uma. d 1s quacs 
a nas ·~ za ela ""arantia. de ·ur,)~ do Estado a 
quem nli:ls F~ cst:i in;lemni:t.anao do pequeno 
cnc:trgo ele sun protcc~iio ~ mantemo~ um:t das 
mai.;; i 1nrn rt::mte:; n:wrgaçõ ~s da. cabotagem 
nacional, a véla e a vapor; possuímos não me~ 
no' de tt·, •s estabcleciml'lntos bancarias, eendo 
dous de depo~itos e descontos e um exclusiva
mente de depositos, que <'~::tcedcm todo~ de 
6.0)0 : 000.~. ascnndcndo o capital banca.rio 
á cerl! fl. de 3.000 :000$. N:io p :~ucos la\'radoi'es 
l)l'Ot!Ul'il.m alli realizar, á cu::.t;~. de pac1ente,:; 
csfOI\!O~, a substituição do trabalho escravo pelo 

dous municipir:s do meu di::;tr·icto p::~ra ;J rcn la 
ger ·1 e provin,·ia.l. 

E para s~r agra.davel ao coração .]o ·no
Lr·~ deputado e aos s:;u~ acrysolac.lo::; senti~ 
m·~_ntos de aboliciouist·:>., posso affi~·m:~r que 
alb so contam pot· c:;ntcnas as ltb ··J·ta.çi3es 
conferirlus annllnlmenv~ pel1 lib::Jrali !ale par
tic,Jlar. c mais de um f1zendr~iro .i:i libertou 
em ma~sn todos os •-:eus es~ravos. eom a condi
·.ão de s !rvi~:Js lO r t1·ns anncs a -ena-; ! 

A fól'ma por qu r) em C:i!npo~ se 10. rc:1 tzado 
a. manu · ~dssão elos t!SC~::wo' pr'l:1. quota du fun.Io 
d~> e_mun-,ipação ofl'··I·ece ma.is .uma pronl dos 

laç:J:o d ·~nclle ~1unicipio. Ess:1~ IÚ)C!rbç~es, 
que têrn os:C·'did,), em cada rlistt·ibuir;~o, de 
ti"t:\lS th '100 es ·ra\'OS, < n~si cxcln~ivnmcnL~ da 
bsoura, :;e LÕm feito at6 hoje S('!U \[lle nenhum 
dos pro;_~rieLarios de c cravos ti\·esse rel!orridv 
ao arbitralllento judicial par<'l. a inrlrJmnização 
(Io va.lo:· d~stes , apezn.r de prejudicados. To
dos, sem uma só cxcepção, se tr5m re
signado ao n.rbitrament.o feito extraj udi
ei·tltnl)nto pelo collectot• gera.l, de :tccõrdo 
com os proprictario;; ; c devo ainda affirmar ao 
honrado dcp:1tado por Pernaml.Juco qn0 a mó
dia i! os ~r~ços 1~or que alli se . tem. realizado 
aque : ~ . 
mt;dia do pi'·~ço wn::tl dolle:::, como S. Ex. po· 
derà f~cil. c promptamento verificai' .110 The-. 

Finalmente, senhores, a bvoura d•' Campos, 
como ha di~l.S, mui bem record:wa o 
nobro deputado pela Thhia, niio póde 
S '~r susp~ita tle obsccada r•:sistcncin a uma 
reforma, que é pre,onlcnH•nle legitim:~. c 
sinccr.• aspir.tção de todos os brazilciro . .;; , desde 
que clla sub~cro~·eu um docultlenlo que tanto 
honra os sou-; sentim·'ntos hum::mit:1rios e 
a !lia.abdos, como é css·.1 r••pt·csonlaçtio que 
dirigiu :t C:unara. d•lS Srs. DcptH:tdo . .;;. 

J:i ve, portanto, o nvbre deputado que uma 
população, cuja iniciatiya c euergia cooperam 
a.;sim p:Ha o engrandodmcnto c pro.;;pc ridadc 
nacional. n:io pólo S:)r dom i n:l.'la pelos !';Onti
m~':ltos (le selva.got·ia c clcsbuma.nL!adc que tão 
injnstamento lhe foram :1ttribnidos: por.,uc 
essa~ Ctmquistas do tr;~ b:dho o da. indnslri:l. 
!lão poc em sor rca tza.r ;t,; B!Uao pc m~ no t ;; 

el f'! \'::trlos SPntim:mLo> da liberda.,Je. (:1Jlo iarlos.) 
Mn.s, senhores, ó verd:ode que, h:1 pouco mais 

de anno. a pacifica e laborio~a população ch ci
dade de Campos c "cu municipio tem sido vi
ctima. dos mais graves n.lLGntados, as•-im nas 
suas pessoa•, como nos s~us b·m;;, isto é, nos 
seus escravos . ( .-1 poiados.) 

Tenho ouviclo 1·epetir, á. S:\ciedade, que c ga
binete ô de J1mbo \WCSlO\\ o grande servi~o de 
trazer p::~.ra a decisão calma e refiectidtl. dos . 
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conselhos da nação, a. discussão do momentoso ] scenas de violencia c desordem pr;tticadas em 
problem:1, que encontrara nas ruas e praças C:lmpos, e mal se compreh2t1dem o.o; gravis
publicas. O illas tr:1do d1.'put1do pelo 3" districto si mos attenbdos e !';u~cessos de que foram 
da curte rep~ ti u-nos este n.sserto. na. sessão de victimas os lavradores mais ro;:pei ttweis da
i-· do corr(lnte, ne;:tas palavras (lê) : quelle municipio, por pat·Le da. p1·opn.ganda 

• . R• I'! ·1 ' 
.... u ~ . - ~ . . ., 

anno p~!!S:lclo pot· diante, o que ;:e cha.:mwa pt·o
pag:<ndn. :: bolicionista, essa que se dizia feita 
nas ru:-~s e ra ,as ublic:•s cessou como or 
encan_to, em vista do projecto apresentado relo 
nlinist·~rio G do .Tnnl10. )) 

.Ao ilh:;,.;trc cicbdão que pre;:idiu aq:1ellc ga
binete, etn·i, n:o. 11ltima ve:. 'lnc comparecera a 
e'.'ta casa. invocar esse faclo. como um dos titu
los mais ":;lot·iosos de sua polÜi·~a! 

nbs. s"\nho:·e~. o que l)IJSSO :~.sc:egU!'at• ::i. Ca-
111'11':1, com a sincorid:~de c lealdade que lhe 
elevo, i: ·1e pode set· que a.:;sim tivesse succc
dido nesta Y::>.«tC~. c.~pital e 0.111 outt·os pontos do 
mpcrio . 111:'.'> nao _o mu · ipi u au 1 • 

onde os f::-.c tos se pas!:nram por fôru1a bem di
, .. ,,rsa, como vou succintamento expor. " . . 
r:m Campn,: tem dua;; ph::.se;; bem di:::tb~ctJs: 
~' prinr:Í~1 iO ella reCOri'I~U :tO r:·oc:'SSO e..:tr1-tuid0 
11:1. lei de 28 de S::·tcmbro c seu regulam0nto 
li!:tra p:·omovtw ~ 1 cr;.a.~::o t •) escravos. · 
certo (tliO :>o pratic:u·an1 Cllli'io os mai;; gt·a
"C'=' abusos contra os proprietnrio ~ . .Assim foi 
que. ~"i :::1 :IClo o :tt·oitt·amcnto jHdicial d·J valor do 
liõerla:1·!o ··~C<·dia ao insignifrcant:.1 pt·rço d(\
po;;it::do em jnizo, os curadores appella\·am 
para. n Rr~bç:io do di;;tricto; c \·icf:!-Yers:t, 
qu:tndc os :-:~~·n~:or(~s dos escravos se sentiam pL'0-
jurlic:Jcbs j·elo arbitt·amr;;nto, por su:c vez, rccor
riat:1 d!'!L! J,!',r:t o lm·smo tr~bu:t:li. Quando. 

1 ~ ..... - e" ~ ' ·· ··~ ._ 
ft-agan .. !o os direitos do" proprietarios, cstes 
l~;io cr.con tr:l'.':O.m mais os c:;cra\'os. qu•) a pro
)!'\~'~'and::t tinha feito desa) nu·ecr•r : de sortn 

l!ue, o.indn. boje. ha n.lli mu:tos proprielar!os 
que con linuam pri yaclos elos s0rviço,; dos seus 
cscJ·avo..: e <10 valor do pr·>ç~ll dcl!es. Tudas rstas 
violr)ncirJ.s soifrer;~m e st:pportaram os lan·ado
r.: s c propri"tarios, l'Oro ~ maior rcsignaçiio. A 
EHli tos ~mig-•; s procm·ci acons:ühar esse pr:Jcc
c1 i 1n •'Ilt 1 de tolf'ranci!l. e l)l'udrmcin,, lembt·anc1o
l:lr• . .:: , ul.Sm d~ outt';1S considerações, a de que 
s :: r .:•si;nas"em á idéa de (1ue a cspolin.ç:'lo que 
;;oTriam seda em toilo caso :1proveitacla pelos 
iufclizcs, ·~ uj:L liberl!çilo Gt'it muitas vezes o 
prcte-s:lct de c:speculaç:lo. 

O Sr... \'A LLADAm:s: -Era um mau conselho. 
O Sn. C rfF.L!JO DE ~\L:'oiEID,~:- E' JlOI'r}UI) V. Ex. 

r~Go conhr: cl) as condições cspcciacs ·~m que se 
acha :l 'JI:clle. mu~icipio c c1s gTaYes riscos a 
! . .. "' . 

despeito :le sua prudencia ....• !\Tas, scnhot·r:s, 
ftpr:znr dcs~ ·· -. alnH;r,s e ,·iolcncias, qu0 alli se 
rcpr:tiar:l qunei di:~.riam r• nt0; a propaganda, ao 
menos n~"~sa sua primeir:~. pbas0. r ecorria ús 
fom1Ul:1s lcQ"at:s, embora procurasse illudir a 
Jr.i c nnlliíicar ús r•·cm·sos c gay·ant.ias r1ue 
0lb prescreve. rlUCl" em favor da:liberJadc, 
rl11er em favor da propried:vlc. Chego, J10rém, 
agora. :i. ;;•~guncla pha.se, qun.nclo a p!'OjJaganda 
r-; e tornott ~narchista, descendo ás rnas e pra
ças public:~.s . São realmente i!ldcscriptivcis as 

quo p:tt•a isso concorreram, em grande parte, as 
autorida.les polici:tes, não unicamente pela 
desidia, ma;; pontue animar~m. protegeram e 
:1coroçoaram :1. propagan a, com a qaa a gumas 
dcllas collaboraram directamente, sobt·etudo no 
domínio do gabinete G àe .Junho; pelo q uc as 
considero como principalmente respon!!a.vcis 
por tacs excessos e attentados ! 

O Sn. EuFIL\sro CoRREIA :-Apoiado ; ellas 
são sempre n.s ro~ponsaveis. 

O Sn. BEZEtlR.\. DE ME:\EZES :-Peço a pa
lavt·a. 

plica isto'? 

O Sn. ::\1.\.c .. DowEr.r. :-E' conforme . . 

estou adstricto ao tempo da urgenci~, que 1110 

foi benevolamente concedida pela Cam:tra. 

Sr. prcaidente, :o.utorid~1.de;; policiucs houve, 
qne :tpprehendendo nas ruA;.; da cid:tde escra
vos evadidos das fa.zencl.-ts, os iam levar á pt·o
paganda par:• que es:a r.Jquores;;e contr::. os 
respectivos senhores . Fizeram·se então cot·
pos de d~c,licto com peritos cspeciaos ou acl 
h?c; inic~a1·arn-:<e inqt~eri~os, tado no e:s:cl.u-

·~stes lhes et·ilo rcslitnidoS, medi~mto o p:tga..:. 
llli.!IÜO de uma conta í·espeitavel, <}llC o e:;crivão 
ua policia lhes npr: s..:lnt:wa, clccLt·audo com a 
maiot· franqueza que tinha d.J rcpat·tir a im
portancin. exigi <la com a a utot·idad~ policial ! 

Qun.ndo :1. pt•or•ag:~.nch apparccia pa:·n. Loma!.' 
contn. dos osCJ':L\'O", acoutal-os c ,..u ·~ tt·nhil-o~ 
assim á poss'l legiLim:L dos senhores, rccrJJlho
cia-s '~ I O[JI'trdtt pela policia. Fu1·:u11 Laos I orp•t;s 
pregados pelos cumpliccs e collt boJ·adorcs ua 
propag·a.nd:J- qu0 :t iHduziram a. c•na1· em C:un
pos as denominadas l;a:;tilhas •.. (fi,, (/iDcr.~o.>: 
apm·tcs.) São vct·da~eiro!:l homisios do esct·a
yos ; uma c:;pecio do~ asylos do Cearú, de r1ue 
nos fallou aqui ha. ponco;; dias o illllslt·:v1o d~
putudo pelo H·> districto de minha p1·ovincia. 

• • • - .7 

fazrmclas Oll ;ituaçües ·v~Íhas C• :tband~·n~das, 
situachs, não nos sertues do \'asto municipio rle 
Campos, mas n. p•Hlca distancia dn, cidade (:is 
bat·bas d:l policia) cottvertidas Clll couto de 
escravos! 

Appt•oximo.nclo-sc, porém, a quadra eleitoral. 
alguns eleitut·es líberacs, :fazendeil'os, que j:i 
tinham t:~.mbem escravo.;; homisiados na,; IJasti
lhas aboliciunistas,declararam abertaruent•J que 
se abst~l'iam de concorrer ás urna~, P'll'•!ue nit•J 
queriam contribuir par,t .? poiar nm governo 
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que mantinha em CamflOS taes autoridades po-
liciaes. . 

Sob a press~o desta ameaçil, foi procurado o 
ch~fe da propaganda, a q ucm os homens da si-

uaçao zeram a propos a ~ contmuar e a 
impunemente n!l. sua obra de demolição, me
diante a condição de restituir' aos fazendeil"os . . 
não apprehender d'ahi em diante, senão escra
vos de conservadores. (.:iprwtcs.) 

Senho:-e~, n. despeito de todos os attentados c 
\"iolencias, perpetrados pela. propagand 1, devo 
fazer esta justiça ao seu chefe: elle recusou 
percmptot·iamonte a proposta, declarando que 
não tinham dL·s h:1nde;ra politica, e que con
tin uaJ·iam a atacar indistinctamentc os l::wr:l
ct)res, lib~t·acs e conscl'vadorcs. 

O Sn.. Jost l\hnL\NNo:-Ahi esta a t·esposta. 

O Sa. CoELHO DE AL:'IIEID.\:-Foi então ue 
a po tc1a, so a press:io os mtet·csse'3 c etto
raes, atacon a primeira bastilha, a do BreJo 
q;·a;_erle. situada a pouco mais de meia lli)l':l 

a.;;' .~....... .; . 
pelo 2° disc-:icto do Espirito Santo, que o!'a se 
senb ::i minha csquorJa, conhece tão bom como 
cu, n:\ qnn.l !>O achav:.m ncoutados m:üs de SO 
escravos d~ JiYCl'.,os fazr:mdciros ! 

1\Ias a propaganda, que dispnnl1a de valio
sos auxiliares c cm:nplice.;; entre alg-umas das 
nutoridarlc::-; polici:\es, foi logo avisada ; de sor
te que, quando alli chegou o snbsti.tuto do de
l~gado, acompanhado de fo1·ça polici.:\1, apenas 

O SR. CoEUIO DE AL:\IErnA:- Jà foi demitti
do pelo presidente da província. 

O SR. EUFRAsro CoRRErA :- Grr:.ças a Deus! 

Sr. C A :\n:l A : - Senhores · 6 
preciso dizer a verdade. A prJpnganda anar
chista viveu desassombrada em Campos, pra
ticou tolos esses excessos e att0.ntauo5. _a. que 

, . ' 
em vez de rept·imil-o;;, nlgnm:J.s dellas a :: ni-
ma\·am e oncorajM·am; pot·que :ts princip:fes 
victim·ls eram então conservadores ! Eu pro
prio, Sr. pt·esiden te, vi algun' desses homens, 
actualmeute pt·onunciados em Campc·s, no gru
po de 16 ou 18 cavalleiro~, armados de cla
vinolos o rcvolvcrs, atrave5satem em pl0no 
di::l. as princ.:ipaes runs c praças tla cidade. pas
sarem impunemente por frente da g-uarda da 

1 • ~ ~ ~ ,· ) r i c ~ 

uwstravam inuiiferentes, senão os apphudiam, 
porque esse grupo de cavnllciros a.nnados iam 
:i caça de esc1·avos de fazendeiros, que eram 
conset'Vil.C ores . 

Si os nob1·es doputados, quo me fãze:m a 
honra do om·ir, visitaTem a cidade de Campos, 
~ ·-

qunsi todos os eclificios publicos e p~•rticu1n.res 
e .. ;;criptos, em le tt~as ga.rrafac,:::, os mais aifron
tosos c injUt·iosos cpithetos. dil·ig-idos aos la
vradores daquelle importan~e municipio ! 

E a. poEcia foi sempre indifferente a todos 
esses desa.c::~otos, p1·aticados pelos an~rchistas. 

Mas agor:.1. iniciaram-se os pror.:cssos crimes, 
depois dos long-os sotfrim.entos e violcnt!ias 
feita~ aos la\·rarlores; c os illu:"õtres deputado~, 

o ' • "" "" 
mandou prep·u·ar uma bastilha só pr~.ra. homisio dc fezn. <la voz des:\utorizada do orado!' (lnttitos 
de esct·~wos de conservadores. Felizmente j:i. nao cpoia,fos); seu :~dversario politieo. Mas o 
foi dem i ttido. (ll,oartcs .) facto, que tant3. estt·anheza causou aos il!ustres 

Todos estes ractos sa:o_ de notorieda·b publi- deputa·los· intcrpellanles, tem sua explicação 
ca em Campos, o mmtos dclles SI) acham na.tural, e n5.n pó·le com justiça ser attribuido 
reg-istra los na impi'IJma l r;cal. á re;.:ponsabilidacb elos actuars ministros. A 

l\In.s, Sr. prrsidente, q nl'lr V. Ex:. ver n.té elevada. posição politica dos offendidos só.agora 
onde desceu o nivd moral do Jll'Íncipio dn. au- despertou a acção das autot·idades polici~es. 
toi"idade policial na.qu.~lle numicipio ~ Assim, Sr. pt·e;;id,mte, iniciar:un-se os pro-

Eu não c i la. rei senão um facto, que posso de- cesso::;, porque a. propaganda, fiel n.o S~'>U pro
monstrat• com o testemunho insuspeito c res- gr-amrna, atacon as fazendas o apprehcnd u 
pcitnrcl · do illnstrado magistrado, quo alli escravos do um chef.) liberal da frcguezia de 
exerce o e::trgo de juiz do direito. Gu::~.rulho,; e rlo sobdelcgado da Je S. Gonçalo. 

Em uma •. las noitl}s, em que ns familas e o Ha mais de :o>.nno se prn.ticam impunemente 
eommercio ,h cid3.i.lo se viram obrigados a fe- t:tes a.ttentados em Camr-os; ha mais de anno 
cha:· a.'~ portas _de su:-s casa~, atterrados pelas a populaçã'J da cid:1de c do município vive dcs-

'P. ·~ ad a :n r .:1 u- as::ocen-adn. c inc uieta, in ·uriada e exposta :is 
blicas, o substituto do subdelegado de policia maiores violencias. (.1jJa?·tc.~·.) 
em c::s:ercicio pt·ocurou aquelle digno juiz . Mas, senhores, é que até agot·a, l"·~pito, as 
Quand~ este desceu Jo sobrado, em que reside, victimas do taes a.ttentados se contavam prin
ao s ·:m escriptorio, situado no pavimento ter- cipalmente no parti~o co~servador, e nen~u~~a 
rco, j:i encontrou ahi sentada esr;a autoridade das summidades da slluaçao naquelle mumczp10 
policial , que pediu ao seu escrivão que ou- havia recebido em seos estabelecimentos, como 
v3ssn a'l observações do illustre magistrado, agora, a visita ela propaganda armada. 
porque ellc snbdelcg-ado se achava muito in- Ouvi, Sr. presidente, daquell~ ba.nca:la .a 
commodado. Tal et•a o sou estado de cmbria- obser:vação de que eu censurava. o Sl' . ' prest-
g-ucz ! _ dente da provinci3. do Rio ••. 

O Sn. EuFr..Asro Con.REIA :~-Esse sujeito I O Sá. JosE' MAn.t.tN~O :-Eu ref(~ri-me a.o 
ainda é autoridadG ~ nobre deptltado por Minas c não a V.: E:s:. 
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O Sn. CoELHO DE ADIEID\ :-Srnhores. não 
està <'m miulu. i:ritcnç:io ~e:J.su!"ar o illusti·e ad
ministrador de m!nha. pr.)vincia, a q nem espe
ci:tlucnte o~ município;; d·~ meu di:;;tr"icto de,·em 
r,'ler::~ntcs ser:v.iços. Mas .s. Ex:. é tambe:n 

' J ' '" 

::em o sentir, e seguramente s0m o qu,;rer, a 
0sse e,::pirito ou sentiru0nto p·1rtid :rio, qu'} f~tz 

resumir exag-e;·:,(b' oa sus•)eit<s as informa-
ções dos adY •'t·sat·io~, e acraditar !>inc·c.ras e 
Y·.~nltdeir:;s a.; dos amigos e cor;·eligiorrar!os. 
(!l11 t!ivers •s npa.·tes.) 

EsLou J'e:•c:índo a.::;ora o que j:i tive O'cas:ão 
de ctizer per<tnte a 2" c.)mmisg io d ~ inqucrito, 
por occasiiio do proc'sso d:1. verificação de po
deres. lt~Ht·o-m "\ e;;pecialnu;:lt•' a r·s;;as aulot·i
d:ld·::.:: poli,~iac~, algumas das qn:\I'S já têm sido 
dcm!ttida' v ~lo hotua:lo Sr. c~:~ario Alvim. 

E ' cG1:tn qtn S. E-.;., melhor infvrmado. llào 

pre succ:'dido em Campos. 
O Sn . CoSTA PERI~Ir.A: - !:;;-:o em tu1o 

O ~n. CoELHO DE At:IIEID.\. : - St•. presi
dent·~ . "".io qne V. Ex. me esta ad\·ertindo de 
qLlC O tempo que me ft,i C<mcedido CBl<Í. CSg"Ota
c.lo ; mas ... 

Ar.Gvxs Sns. DEPl.iTADos:-Ainda não estã es
got-~do. 

O Sr.. CuEI.IWDE :\r.:.rn:m.\:-Eu Linha ainda 
al.;utn:1S OU·<Cr\'llt,:ÕCS a fazer. 'l por is~o p:·ocu• 
rar ·i !' · !S~unil-as . ~-

0 illust1·e <i ·putadn J'ül' Pet·nn.rnbucu }'t<!ten
deu ju-<titicar o~ ex:es~os e violew~ias da. pro
paga!td 1, perguntando -no•: <<Desejo r1uo m-1 
dig.t!;t yu:~.l foi o 1•>;cra.vo que por o ·1tro meio 
jà pô·l•! litigar sua libe ;·d •d.·~. c rp1nl foi 11 pr·n
motor, :~. auturi.tad~, ernfim, que veiu em auxi
lio d·' ~>scravo h 

usso resjJun er ao tonr· :r o ep11 ' o quc ;s 
muil"s esc~avos, cnj 1 liberdade foi promovi la 
em Ca•npos pda propaganda na sua. p1·iu1roira 
pha.se, i•t' ,i, qu~ndo recorr:a ao JH'OCIJsso àa. 
lei de 28 de Sete!tsbro, não ho11vG 11m "'6, ~"U 
o asseguro s )tn roMio d ! coni:~'stação, que fo~l'O 
sub~rahid'l no deposito judicial pelo ~cnhor. 
( ~lpn1·t c ~ .) 

N:lrJ s~ c ,nta ;11Ji um l'Ó ca<;:o, rr·piLo, do pro
prict :rio, rlnpoi-; rh íntim:.do de ordem ou man
dado ju·licial, rr~cusur-sH ou opp·rr-s'! á entre· 
ga c depo.~ i to do escra\'O em juizo. 

Ar.GUX:S Sns. DEPUTADos:- Em lodo o lmpe
rio assim tr'm acontecido. 

O Sn.. R.xnsBONA:- E os proces:::os correm 
com. to oi a a regularid::~.de. 

O ~:1.. CoELHO DE AL:.rEro.\ : - Estou demün-
" .r lH a V ;- - • 
cs~es <'xcossos. olJe,Jec·'ndo a outt·o:,; estímulos 
que n;"io o desespero dn caconlt•:.tr n1 lei e nas 
a.utoridJ.de:5 os me:os regu~·;res d·) promO'i"Cl' as 
lib't·taçõ~s. 

Para ter.nin:1.r o muito q n; teria a dizer · 
sobre o qurJ tem si·lo a. :tdministt·ação policial 
em Campos r. quant•) ella alli t:<>m d·!~~i lo, devo 
refct·ir á C:uu:wa o q '1e occon·cn por occasião 
d:1 eleição g·eral ele !o .:c D;'zembro. -

Co111o é ger<lLnente sabido, d ·pois do coahc-
c1 a e proc ama"'1. a nclor1a <o p.u· 1 o con
servador por fp·andc maioria, quando se con
clliÜuu as actas da cleit;tio, a P· c 2a s •cçües . . . 
~ . 
da. C:llll '.l ra, ediftCÍOS SÍ tn~dOS Cl1l I! ma lll ' 'Slll:l 

praç:t, fot':l. ln as<1alt·.1da,s pot• uma nYdt::t. de ft>
cinora..s c lJandiJos. 'I•~ alli uenct:·::trarn, r:is-
parando as gu.rt·udtas sobr,l os m csanos a 
1a. SC!Ct;ão, c tcntat•aru tanto nessa, C•1mo na 
2" secçi'ío, apoderat·-:;c, á mão armad:t, dos 
livros e paj)eis da l'll•iç;í.o com o manifesto in
Luito de inuLilisal-os. Qaemdirigiu, em pessoa, 
ess ;s sicat·ios, ordrmando-lhes Grn altas voz·:!S 
que atit·assem ~olm! os mes11'ios~ assim comD n::t 
2" soc~ão indicou a pessoa do or:t. Jor á sanh:t de 
um dos ücinot·as. foi o e~eriv:io d:t sulldole· 
ga~ia d~ po~icb, . Jo.sé B~t·nardino de Arilnjo 

O Sr.. Col':Lllo m~ AL:I!EID.\ :-Estou a ter
minar·, Sr. presidente, mas pct;m a V. ·E,_. se 
digne con ·ultar :i Camara si m '! concede mais 
um r1nnrto de hora . (E' r; nnccdirl ·-J 

Pr1•i.,!nder·am ::lg.:mas ia [U"lla f; te•temunhas 
attribuir taes attentados á. desordem travada 
no momento entre ca.pang·a.a, r0siden tes ,.. co
nhecidos naquella cid:1de ; outros. como o pro
prio d ~~JagarJn da policia 'Jm exercício, que 
dirigiu :~quella campanbt, procurou impubl·os 
aos abo!icioni;;tas, C.)m o fim, diziam cllc~, de 
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compromctter o p.•:rtido liberal. A tudo isto { ferencia pela innustrt:t e mú vontade contra a 
responder.1. o deseml>argadot· chefe de policia no !lavoura, até em conselho de seu;; ministr·os. 
seu rrlatorio (lenda) : 1 · - • 

R , b . • <.< Nao me nborrr'ça m:l.Is com o::; seu> lavt·a-
« c~eva. o servar- Cf.ue os :-ttrnt:-tdos pratlca- i dores>> disse um dia suL ma···estade ao Conde 

dos por esses de:;;ordnrrn8 nao pnecem filhos de d ' - - · .;;) t a· t . Tas ann cU:} nao era so nm ::; a t • ma 

.. 
rcsponsabiliJade nos altent;ldos pratlcados. » 

Entrr~tanto, Sr. pr0sidente. o inqyerito dorme, 
ha seguramente quatro mezc~. o sonmo do es-
qn0cun•·1lto em poaer c o 1'. p1·omotor pu lCO 
da conu:rcn., e o c .scriv~io :\.t·aujo Rr.is aind:l. 
não (lncontrou uma autot·idade policial, (iue se 
ani111asse a destituil-o do c111prego! 

Deria. termina;- com um requerimento, para 
que o go\·erno mnnJasse infot·mar o que tem 
impedido o promotor d.~ d'Jnunciar até ho=e os 
indiciados no referido inquerito.... " 

O Srt. ~ EuFrtAs:o CortrtElA : - Si os denun-

O Sn. Jos.E MARIA~NO : -Então V. Ex. està 
de ::ccôt·do commigo. 

' o ) 
dista fr:1nc··1., \)Ot·q ne recon h.eço os elevados 
scn timentos de pa.triotismo do chef..:) da nação. 

:\Ias, qn :mdo assim foss", er:t J.e e;;p:~ rar f•ue 
o illustr;1do cid:dão a quem me rGfir·o, sabe'ria 
re&istir em defesa dos grandes intornsst'S da 
socied:tdf'. A F1·ança :eve o exilio par:~. os erro;; 
de Luiz Philippc·; ma:;; levantou uma est:üua ao 
illustr·J aallio, quo ta11tos scrvi~.~o.s prr.stou :'1 sua 
ag;·icultul.":l •. s .. Ex. cnc(:ntmri:L na grat.i ião de 

O Sr .Gastln-r de Drunnuond: 
-Agradeço á Camara n urgr·nci.a que me con-
ee•-CU na u ·1ma se-;sao. e · 1n. o-a, tve por 
fim- apresentar este 

Rc:1ue1·i mcn to 

« Raqueil'o qna se solicitem do Ministerio da 
Ju~tiç:. informações sobre os f:tctos contr.1. a 
propriedade s·~rvil praticados nas comarcas 
do Reei f0. Rio Formoso e Palmares, cb pro
víncia Je Pel'narobuco. 

Sala das sessõ~s, 5 de Junho de 1885.-
aspar de Dnon.m.onc . 

Compt·ebendo, Sr. presidente, quanto é dif
fi. il minha r;si ão n'este momento. N:1.rrar 

' • ~ - factos com todas a~ circum~tancias que depõem res, nio o L'at·ci ; pot'tl tw confio no zelo 1 do l:oru·ado St·. ministro da justiça, e estou coutrn a propaganda o.bolicionista, dec in;: r os 
certo de que 0 SI'. pr, si dente da proviucia nomes dos seus autor·cs, pedir providencias aos 
não deixará de provUencÍ:\1', romo 0 e:sigem poderes publicas para. garantir a lavoura contra 
os interesso;; da justiça e :.l. moralidale de sua os ataques ~t proprieda·ie servil de que conti
administração. nnamrnte é victima, é dolot·oso, maxiroe 

ouvindo os nobres deputados pelo :)o distri~to . . 
Vou pôr termo a esto desalinha.<lo discurso da côrte c 2o do minha provincia legitimarem 

(nao apoiwlus), manifestando com a maiot· actos identicos. 
franqueza. a coníbnça qu') tenho de que não se Não iniporta. suj~itar-me-ei ao sac1·ificio, 
repeti1·:!o no raiz as scens.c:: quP. tentei descrc- amparado na verdade e no dr:ve1•• 

ver com a maior imparcialidade. E, senhores, o nobrn deputado pt>lo 2o districto, nos asso
porqur} não repetir drJsta. tribuna. uma verdade mos de sua eloquencia. em defes:~ d.a causa de 
que (•st:i na consciench de todos .os que me que é patrono, perguntou-nos quaes os l::vra
houram com sua attenção, a começar pelo il- dores que têm sido pe'rsegúHos e processados e 
lustro deputado por Perna rnbuco ~ A ascenção por iniciativa do poder puhlico em vit·tode de 
do gabinete. G tl.e Maio foi uma desoppressão factos pr·aticaclos contra escr:1vos; S. Ex. 
o accen uou es as pa av ns c 6 -

Senho'l'es, nos longos dias dl3 inquietação e ti.va. a si mesmo. Contr: ~t;~ ndo vivamente a 
desassocego por que passott o l?ait. no Jominio affirmativa do nobre dr.'putado, prometei-lhe 
do gauinete p:.1 ssaJo c especi~~Imcnto o muni- citar fados, e mais ainda, convencei-o de que 
cipio de Ca.mpos, chegllei a a creditar que a la- a acção publica, tão vigilante, tão activn contra. 
voura. estava irremissivehn~nte condemnada a lavoura, só tem sido· inerte, frouxa e .negli
nas altas regiões officiaes. Não ·seria caso novo gent~ contra. os abolicionistas, não digo· bem, 
e desconhecido nos anna.es dos governos li- contra os falsos apo~tolos do abolicionismo 
vrr:s. (apoiado~), contra. aquelles que entenderam e 

Luiz Philippe, como ó sabido, não morria de entendem qu~, para fazer triumphar a , idéa. 
amm·es pela classe dos lavradores de seu pa.iz, salvadoro., é preciso lançarem-se na carreira 
e não perdia occasião de manifesta.t• a sua. pre- ~ertigínosa do ct·ime. (~li uitos apoiados.) ·· 
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Para estes só tem h a v ido toleran~:ia., direi I (leputa.do,:1. quem raspon•lo, a dizct" que a acf>.ão 
mesmo protec('..:io esca.ndalo:,;:a. do Goycrno, _ao publica contra os senhores ele escravos nunca 
passo qt•~ os processos formigam pot· toJ:l. a se fez sentit', c quo esses infelizes solrt·en1 e 
parte contra os hvradores e proprietarios de sofl't·em hot·rorl!s s·~m pt·otecção algum:1 ·~ 
escl'.l\OS. Eu poderis, si o nobre deputado me conco-

Nio citarei Í<lctos oc~or-ridos e:n outras ro- desse liceu .a rderir mais um facto ue o con-
vincias. ruas sim na/1uella. que tenho a honr3. venceria de (1ue na provi ncia de Pernambuco o 
de r0pres<mtar. I falso abolicionismo não tem resp~itado os cn ra

No t·;rmo da Eo;c.tda, nm senhor de 0ngenho ctere.::; :::,ais honestos e mais distinctos, promo-
• • o - o .. • O I _. • • ~ 

sevicias e mortQs praticaJas 
em escr:wo;;. Foi p:·eso preventi varuente, foi 
l)l'Onunc.Ldo; foi subm~l:tido s. julgamento pol" 
dua;:; vezes, e em :l.mbas a.b.~olvido. 

Iguora. o nobre de1mtado este f3.::to de que a 
impren~a tanto se occ:upou ~ 

Pürventura houve inacç.:'io do poder· publico 
na. investigação d~\ v.~rdade contt·a esse la
vrador e proprietario do tet·mo da Esc~ h'? 

o 
invcridicos e falsos ; S. Ex. por c :~rto não 
se julgm·ia com direito a clamar contt·a. as jus
tiç.1s do puiz, por-que prendeu e pr·oeessou esse 
individuo que em C:1mpos assalta proprieda
des agril!olas, · an·••nea-lhes escravos, commette 
toda. sorte de violeucia, no intuito de desorg-n.
niz:u· o trabalho e de organiz:1r a insurreiçlio. 
(.:111o iados.) _ 

Nestas cun:lições, Sr. pt·csidcnte, não sou 
Nã:o ~r. ):·e-id t 1 ,.,. .:- .. t·-~ • ·u~o :t s J ti 

pergunta do nobre d·'put-tdo c muito menos 
aceita Yel a ~u:L restlo;;Lt, p·Jt''lue contra factos 
não ha argun1entos. . . 

'" 1 c ..._ r a 1 • '1 

engenh,_. :\muragi o cidadão José Gomes Fer
rair·n. homem. ~'~'ptnag-cnario,: rcprchendcndo a 

peitosas e qne demonstr·am como vai dcsaptt
rece ndo a for·ça. mor:!! nas fabricas agl'icolas. O 
feito~. ou,·indo as pala.vra.s desre~peitosas do e-s
cravo. c~tstigon-o, c o castigo é pormittido 
pelo no;sso codigo pou·ü. 

Tan Lo ba.ston para. que o escravo fugisse pro
c~raudo homisio . s•.mdo depois do alguns 
dias remctlido a prcsidencia de Pernam
buco, e immcdi:tta.rucnto expediu-se ordem 
p;;ra se~· processado o senhot· do esct·avo, o filho, 
1° OU :,.• supp ClltO O ,)UlZ l'llUlllClpa •) '-lO 

Formo;;•), o feitor, e todos q u;~n~os não a:l::d
liararu a i n~n~ut~d~naçiio d! _um negro au : ~az. O 

O abolicionismo bem enlendido tem ~. s~1:1 
bas0 na religi:io que abra<:-<tmos e nas leis rrue 
)Ossuimos; ella.s romottem c ermittcm a 
remissão dos captivos, mas 
hres, e ningucm a. deseja. 
do que eu. 

ozEs:- anuem nos. 

O Sn.. GAs?.\1':. DE Dr,u;>.mo~n :-Todo~ os netos 
da minha vida d:lo dtsto testemunho;; inequi
\·ocos; arra.ncat·, por·em, violentamente esct·:wos 
rlo p::idet• de quem legitimamente os possue, 
perturbar o trabalho agrícola, estabelecer 
homisio;; e v:llhacouto ~. cmlxwcar s~m consen
timento do sen· drmo csct'.t \OS validos para. a 
proyincht do Ce:tri , onde o direito de proprie
<.hde não cs:i em vig-or. não, Sr. 1n·.~siden te, 
não ereto que 1sto S:).J:l. a o 1ctontsmo; 1sto, em 
UOtn prlrtu.~·uez, cham:1.-se inft':\CÇ[O de deveres, 
viob~ão dJ tlh·citos, abuso de pode'!', fur-to, . . :"" - . ...· . 

( .. ' 
promotui'Í3. pu l·lic 1, foi pr·on:r:1cin.do o feilor, dos pelas nos;;:Ls leis pen~v:s. (J puic!dus c ít!!O 

que trwe de respondet· ao jury, sendo afiua.l apoiwlo$.) 
aiJsolvido. 1lcpois d~ soll't·er prisão, d'!sgoslos c Feito o meu prole.'-tO contra as pl'oposiçües 
de,.:pe;: ~ ~s !! err.Jncas do w•urr) deputado pelo 2' districto de 

O nobre deputttdo ignora. este facto prati- minha pl'ovincb, vou ngo~·a mostt•nt·-lbe o 
cado contra liberaes. seus correligíonarios reverso d~-. moda.lha, isto é, VOl.l. mosl:·nt·-lhe que 
naqnella localidade, f teto qac tambem foi pu- os falsos ab:'llicionist:ts campcam impunement·~. 
IJ!icndo pela imprensa~ rm.Lticam dcs:~;..somLrados os mu.i•.~:·e• cr·í:ncs 

Por ,·entut'.l. h::werin. in:1.cçi1o do podet· p11- contr3. a prop:-ie·la !e c :L ordem public:: , :;-em 
blico 11:1. inYostigação desse facto'? Não, St·. que o governo se colloq·i(~ na altur~1 '·J'lC lho 
prcstden tc. hoLtve, pBlo contr;u·io, perseg-uição C•)mpctc, c c·:n que devem estar :t autoridade c 
proposital, no intuito de d:tr satisfação aos a lei. (JI!titos.a11oi.:uios.) 
::l.iJoli ·~ io::listas, qu~ deplot·avam a infeliz sort3 Sr. pt·csidt! n Le, sahe V. E~:., sn.bc o p~!z 
do insolente capti\'O. inteir;;, ooo o ministorio ô de .Junho ado-

Logo. não teve razão de sct· a pergunta do pt•)u co:nÔ s11u p1·ogrJ.mma a libei·tn.ç:lo dos 
nobro deputado, e 111uito menos n.coit:J.Vel é a escravos sexn.gcnarios, sem indcmni:.r.açi:ío dos 

• . , . . · ri • • r• • • • : r. ad lli • a 
Ko termo da Escada, por orna noticia vaga, prapost'L minístel'i~l, o o potler moderador- dis

dc qu n. no r;ngenho de jii'Opt'Íecladc 1l•) um::~. res- solveu-a appellat1-!o · para a naçãtJ. O nobt•e 
peitavel senhora viuva se havia enterrado na ex-p1·csidente do conselho, annuncian,lo pré
bag-a·:e:ra um escravo! o drllcgado ou subdcle- viamentc este acto ch competencia pl"ivativa do 
~pdo, com apparato de fot'<;a,invadi~' a proprin.- Imperador, garanti3. neste recinto a rn:•is res
cinde. commcltcu toda sorte de tropelias, conh~- tricta imparcialiadadc no pleito eleitr;r;.1l: essa 
cendo-se nfinal (1ue tul notici:t niio passava d·~ affirmativa, por0m, foi l'eccbida. com garr;a
nm r)m 1,ustc perverso, disfarç~tdo sob o patro- ' lh:.vias, signal evidente de que nenhum cr.3dito 
cinio do abolicionismo. ! me:-ecia a. palavra do chef~ daquellc gabinete. 

Poi-., i vi~>ta destes factos e do outros muitos ! .:\. Cnmara teve razão quando não quíz tornar 
quo (~u podcri:~ citar, ar1·oja-sc ainda o nobre l ao sério a protnes;;a. do cx-pt·esiúeute do con-
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~e lho, porque S. Ex.. fez o contt·ario do que 
promettera.. (.-tp.1iados e n-To apoiados.) 

A ft·audc, a falsificação, a violencia a cor
rupção official, o assassinato, (oram em' minha 
provincia Ó3 meios emprega~os _pelos agentes 

o 1c o 1a as urnas. 
(Apoiados, 11c"io (lpoir;~dos c l'eclamaçües.) 

Sr. presidente, V. Ex. e o paiz sabem que . . . . . ' 
ministeri~> G de Junho, o os 0sforços ·herculeos 
que em.pragou para faz~r vingar es;;a eandida
t~n·•L são de triste notorieJade. (.Apoiados, 'tlão 
apoiucbs.) D nt-se a esse c:mdidato um presi
dente, com insLl'ucções para achar rasoavcis e 
prati('avms todos os meio~ de victorias. 

O Sn.. ZA.:IL\: -Nunca ninguem pleiteou 
mais brilhantemente uma eleição do que o 
Sr. Nabnco. (li a out ;·os opa1·tes.) 

._n . GASP.ut UU:'Ir:..ro::-;n :-Deixem os no
bres depnta.lo;; que complete o quadt·o; si 
lhes não n.gradar responcl.am. Narro os facto::: 

' pessoa alguma ; apenas profiigo abusos, :1.<~-
cus;:J crimes e denuncio a política. hypocrita. 
do ""aoinetc transaclo. Não tenho flores ara o 
meu discurso, dci'conheço os atavios da rhetori
ca. ou da vcrbiagem ; apenas s::li dizer a YCt'

dado brusca e rude, como a diz o homem da 
hvoura. 

O paiz sabe que excessos praticou o minis
tcrio ü de .J un.ho p ela vidol'ia do Sr. Na-
buco! · 

O Sn. . CANDrno DE 0Lrv.Enu : -Não c 
es:acto . 

cou::.:a . 

:.x. como 
respouderã outra 

. , .., • ll :L a 
um j~!~-:l opinião publica. Appellernos para 
que ;uga r1ual de nos tem t•azão. ( .ri1)a1'tes .) 

O Sn .. GA~PArt m: DrtU:\!){O:So:-A provincia de 
Pet·nn.mbuc::J e o iD districto t·cpelliam o Sr. Joa
quim Nalmco. Tinh~ ellc idéas adiantadas de
mais para um paiz como o nos.:;o onde o traba
lho a~.;Ticola, repousa nr!o sobre o ln·aço esct·~:
vo, só hntamcnte p~der:i supportar a tt·ansi
ção pal'a. o tt•abalho livre; elle collocara. stia can· 
did:ttur:~ em um distt•icto onde jú havia lançado 
rn.i;:os outt•o candidato que te m a seu favor os 
pr~c~dcnLcs de uma. vida inteira de s~ l'viços ao 
paiz- já. cns~nando~ já administrando- illus
tração e estima. publica. para s~r preferido. 
(Apoiarlos. ) 

Pa.ra. destt·uir esta ordem de cousas o mini,;;-
~ 10 < • un o so po 1a c cgar a um re-

sult .. do sa tisfatorio, consignando um presi
dent•.! ao Sr. Nabuco. (Apoiados, n ·io 
apoiado.-: .) 

Não qu,~ro externar-o conceito que formo do 
cx-pre.;;ide:lle d e Pel"na.mbuco, o S. Sancho· Pi
mentel; repiLit·ei apenas o que disse o Sr. Vis
conde dn Tabatinga, pernamlmca.no distincto. 
agricultor ab:tstado, e parente mu.ito proximo 
do nobre ministt·o da marinha; 

"O Sr. Sancho Pimentel veiu.' a Pernambuco 
fazer eleições • ., -

v. r. -3:J 

O Sn.. SrGrs:\IUNoo:-Onde estão as palayras 
do Visconde de Tabntinga '1 

O Sa. GASP.m DE Duu:II.:IIOND:-Li-:' s no dis
curso de um rnembt·o da Assembléa Proyincial 

ollicial, os manejos, as remoçõ ·s de Õfficiaes 
que eram eleitores, o alliciaruento. a. co:·rupção. 
a perseguição, O prc CeSSO, e, por ultimo. o 3.l'""U~ 
me n to d::Jcisi v o de S .• Tos'.~. · o 

O Su . JosÉ MAn.r.-..x::>:o:-0.;; cmpreg-:Hlos pn· 
blicos que eram conservadores votaraiú contr.\ 
o Sr. Nabuco, e là estão em seus logares. 

O Sn. . GASPAR DE Dn.umiO::>:D:- lst·) pare
ceu inutil depois qu.) a derrota. do Sr. Nabnco 
ornou~se 1 nevlta. v e . 

O prc.;:ident:} da provinch consentiu, em 
a:.:to de dosesl?cro, no ntorlicinio h:1vido na . ,. ,. . .. 

• ' .. <' 

um grupo de desorJei1·os ll t'mado~ de rewo!
vers, facas e <:<~ ce tes, se dirigi:-~. para aquella. 
igreja, afim de i.nntilisar a victoria. roda:na-
a o can 1 ato conservador. 
S. Ex. em YC!Z de d:1r p~ovidcncias promptas 

0 efiicaze:::, tendentes a evtlar os desatin')s. tor.; 
nou-sc insensível ou p erplexo!! Ordenóu a 
ida ao logar onde taes factos ee ll!'aticavam 
do chefe. de poli.cia, commandante ttas ::rt'!las e 
força publica. 

Em balJe tudo isto por,1ue, qu:1.ndo 1:\ chega
ram,os crimes estavam commettidos c a eleição 
inutilisada ! 

1 

Nabuco !! 

U:..r Sn.. DJ~PUTADJ:- Isto nÃo é e:s:acto. 

!1. AS!',\It DE RU:.:IDIOND:- U:.!O 
ir~tciro que lhe responda. 

Emquanto, Sr. presidente, caLes fact~s se 
passavam na cidale do Recife, um gr-upo que se 
ha.via reunido n:1. freguezi:t da Varzea accom
m~Jtte o engenho S.Jcão, propriedttde c rcsidcn
cia do ven,'lra.ndo Sr. barão de Muribcca,arromba 
compat·timentos e dependencia.c; do mes;fiO en
genho, apodera-se de um escravo retido por 
faltas commettidas, subleva. os demais escravos, 
e tlit·ige-se em triumpho para a cidade do Re
cife, indo estacionar na frente do palacio da 
prcsidcncia !! 

E esse attentado nenhuma repressão teve, 
nenhuma providencia foi tomada pelo chefe de 
policia,ap ~~zar de préviamente avisado, l imi tan
do-se a det~r os escravos, depois d3 consentir . . . ~ ' . . . 

nistas e p:•rtidistas do Sr. Nabuco. 
Sr. presid,mte, si ainda continuasse 'D.o po

der o ministerio ü de Junho, não me occup~ria: 
dLlstes factos ; seria tempo perdido,. porqué:o: 
primeiro res;,onsavel po::- ellcs n ão. tinha. :() di- : 
reito de punir os c:;eus agent2s e cumplices·; _ ~ 
( Apoiados. ) . ;.: " ~.- . · .~:~: ~· · 

Querem os nobres deputados a ·proval · Leiiún~;, 
o relatorio do .Exm. minis~ro dajuR~iça •. ::S~<l~~;;; 
narra o fac to ou o morttcinio --, de:- g~, JoscLde~;;; 
forma que a l'csponc:;abilidado .-.pertence':'ás~-:vi;~ 

. -. . .. -' . --·:_· ·_:·-~~~;~~~~-:~±~~;~·:.· 
_, __ · - : -~,; -;:~"' .... ~~~·;:::~:~~-
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ctimn·:. S. Ex. nem ao menos nos dt~U <•onhe
cimento J.o quo fez o abolicioni.,mo no 0.ngenho 
S. Jorro. Este simples facto prov:~. qu::tnto o 
g-abin·~tc pa"sado :-:e achava compromr'ttido com 
o falso aholicioni~mo. (.1/Joiwlo.~.) 

r. pres10en ·'· os e ezas r o a so a >O tcto
nismo encontram-se ainda no 7o di,-tricto de 
minha provi ncin.. Co~sim: ~.~ se1i digr~.o repre-

•• (\ 1 ... 

não wi 11 á tribn na em auxilio dos seus arui!.!·os 
libernes de Serinhd.em, qne ost~o sendo victi
m:-ldo~. 

St·. ['1'• s:d·'nte. o termo de Set·inhti.em ... 
O Sr... BEz r:rtRA m~ :\1E:-;F.7.ES : - Sednh{lom 

tom um:1 bon. hi!':iOt'i:.1. no p1ssa.do. 
O Sn. G.\.,P.\l: DE Dn.u:mro:o;o: - ... que ,1 c

mon~t t~a a nr>g-lig-cncia c frou:;:idão do governo, 
e nada. m~is. 

1 em um jorn.t < .') min 1:.\ proYin ·i:.L que 
alli uma tastilha, c.nd' se O\'Culinm !:cravos, 
d'ond~ são rcmcttilo;; para o C•~a:á. 

alludo : 
~· do Dim·i0 de Punrtii~bw:o, do 10 de Maio 

« Continue o m:l.jOl' Pr·isciano a lançar mão 
de todos os meios para a propaganda do :<ou 
abolicioni:::mo. F,,~·a das matfl.s do SGu engenho 
va.lhacou to de escravos fugidos (B r!s ti llvc), 
m:~ado f':eduzil-os n:-ts senzalas e embarque-os 
p:.ira o Coa.r:i. Emfim, levante contr~ os agri
cultores a .:ampanha do insulto, da. calumnb e 
da diílamaçrro. }> 

O Sn.. Josi: ~L\nu~xo :-Não é ex.acto. 
O Sa . GASPAR or: Dr,r;:.Droxr,:-Não é cxacto o 

que estou lendo'? Attenda o nobre depntarlo 
c ue quem assirn escl."eveu é liberal como 
' • • X:. 

O Su •• JosE ?IL-\1.\.IAX~~J:-Que importa ? Está 
em dircrg··ncia. 

O Sr:. G.I.SPAr, DE Dn:.::mro~n:-Nilo ar.oiado; 
na ultima eleição acnmp:.mhou o nobre deputado 
pelo 7° di,tricto, ir:l0ntificou-se eom os seus 
inter.: ~s ... s e!eito1·nes c a, ·pbudiu as suas id1;as 
sobre a quc~ tão ser>il, e:xp:.stas em sua cir
cubr. 

O Sr.. S :Grs~rr;xoo : - E' verdade; é lllcu 
amigo, ruas é divcrger.tc. 

O :'n. 13ASPAR DE Du.u:mxoNo:-N•1o, mil vm:es 
não ! :-i:io é diver;;ent·~ . pr~ to contt·ario, pensa 
e quer· medidas m:ds promptas do qui} as pro
postas para •~ cx.tiucção do elemento servil. . . . ' . 

(' 

o project0, prog-rarnrna~ hnnr!eira ou cmbll}mn. 
do ministerio 6 d•! .Junho. 

Dir,,i á. Camara elo;; Srs . Deputados c1ne o 
Sr.coron•1l Fr·a ncisr·o !\lanonl df! Souz::t Olh·cira 
é um not~LYCl agt•Í<~ultr,r em minha. pr·o\·incia ; 
é um el•·rnento de ordem; ó um car~1dcr l"al e 
probo, <! •uo cidadãodistinctfl pnr 'l't:ll•JUOr f•);I"ma 
que o .i ulg .~em . Ch,, fc do az•Ja LUJ ilia. iropor
t:mte no município de Sel'inh ~ et1r. o coron~l 
Souza e Olivr: ira tem OCC!lpado todaH a~ rosi
ções otii•; iac;; no or.minio lib~>r:,l. o, seja-mn 
licita a franrtueza dl) dizcl-o : é urnà ga.-

rantir. contt•a n.s Yiolencin.s aos seus adversa
nos. 

O Sn.. Jos;.; 1\L\.Ruxxo :- Perfeitam•:nte ; 
mas é inin1igo pes:;oal do Sr·. Prisciano, (1uc,. 
e não lllt.mOS horwilm h nra•:h C di:::tind . 

O SR. G-ASPAR DE Dn.m~:~wxo: -0 nob;·c depu
ta<l<.• l•.:va a <J.Uestiio plt'a terreno J.iYe1·so. 

N:io uz em duvi.l& nem articulei ;al:wrtl. 
contra os cGnceito:s qnc n. S. Ex:. :Gerece o Sr. 
Prist:iano~ pelo contl·a1·io. :,i não fos•e a teimr•sia 
de s:uts opiniões, o ::l.fct-ro a esso mal entendido 
abolic)onismo, eu o applalllliria. l\Ias o n:::bre 
dcpuhdo n?io tem razão para atfirmar 'L! I C o co
ronel Manoel F'r:mcisco de Souza 01ivcirn. é ini
tnigo pessoal do Sr . Prisciano. pcio eont:·ario,
viviam em rebções :1mis:.osas e só hn voueo 
tetupo app:wccet·:wl estl'emecimento:::, P''Ja sus
peüa do St·. Prisci::u~o, rio que f::ctos que. se 
eram, em sua prnprte a , o corone · r;t!lCl:;L: · 

l\lanoel, podendo, nàt) o hnpcdiu. ( JI,, ttiil 

azwí·te.) 

• I ' o 
o fac to tle se enviarem esct'a'\os alheios pl}.ra o 
Ceat'à., t:ontra a vontade de seu dono. 

. . 
elles vão par::~. o Conr:i como vieram da Costa 
d"Africa. (ila out,·os apm·tcs.j 

O Sn. GASPAR D!': Dr.v:.mo:om:-P:tra que tanta 
celeuma contl'a :. verberaçtro do falf>o tluolicio
nismo. 
, Atllt·mo :\OS nobi·es rtepu ta:! os que eu sou :tbo
licionista (oh ! oh !) como são lodos os brazi· 
leiros, mas abolicioni;;ta que deseja a extinc
ção do r~lemcmto servil, .ref'p_eitando os direitos 

não se 

O SR. GAsr> .. I .. R DE DRu:.-.r:~ro:-;o :-V. E,.. é in
justo interpt·etando minhas inten~ões . So·r abo
licionista por fac ws e não po1· pabnns. 

Q•lero a alJolição como se deve} querer·, não 
pos'>O portanto adtnittit· que, para cons0guir-se 
ral tlc< i~leratH m, sn invadam as prorl'iedades 
rnraes, se ~~rrancjue111 illegalm•-•nte os C·:cravos 
do pod" r dos H'u;; senhores por quo isto seri 
rP-tluzir á mísoría a classe que alimenta a wnior 
fonte de rir1u :·za nacional. (Apoirtá•.is. ) 

nma consid~raçiio ; o abolicionista. d -·ve manter 
a lei de 28 de s~tembro como di~se o illustrc 
chefe da J:•inoria, o não fazer m~is no.da. 

(Cn tsam-se outr os apm·tc:; .) 

O Sli. PnEsroE~TE : - Attenção. 
O Su.. G-.\SI•An DF. Dnu:-.1:-.Io~o-: Tanta bulha 

f.!OltJ motivo e ::-em necessidade. Ante~ de dez 
annoa, St•. pre~idente. o elemento servil estará 
cxLincto no paiz. ainda mesmQ que nenhum 
r·~ .. a;o se adianto á \oi de 28 d(, ~etembrQ de 
1871 . 
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Q;:; tres f:.~ctor dessa e~tincção são ~'Sconhe
cidos, cn.da qual mais f,:.rte, cada qual mais po
deroso. 

iniciativa particular, o fundo de ernancipa~ão . 

VozEs : -Oh! Oh! 

{!Ia out1·os a]lartcs.) 

o Sn.. C.u:::\EIRO DA RoeriA : - E;;sa r~~:ctor' 
o da morte, ning-uem quer. 

O Su. GASPAR DE Drm:...nro::-m:-Qner qneiram 
qu-:r não, r:lle ha de so1· o mais poderoso auxi
liar da e~tincçito do elementos ' rvil. 

o Sr.. .. JosÉ ?\lAgiAN~O: - P:u·.t lá e.;;;;;a au:J
liçH:o l1eb. morte. (Jliso.) 

o.uras da liberdade : são os ingenuos dn lei de 
2.:; de S~tembro de 11371. Este~. sim. reclamam 
a protccção à,) poder publi(~o. ·nfifit J,:; que não 
entrem para a :.ssociação b:·azileira., aos 21 an
nos, com~ entes p0rvertido_s _no ::l~~~nduoo e n~ 

o o 
escravidão. Sr. presldénle. já que fallci do 
que se p:t~sa no t i!rmo de Serinhiern, rAerirei 
alrrumas violenci;:;; continuamente n:·.dic.:.Ldas 
contr~1. a propriecLldc >;er1•il rw.quelh impor-
tante zona ag-l'icola do Imperio. . 

O Sn. SrGIS:"IIU:\DO : - Violencia~< 1u5s não 
praticadas pelas autoridade;; publicas. 

O Sn.. GASP,\R DE D:\umro:-;n :- ~\. ~>utori
.laJf' até enlão não podia ter a ::ção :rlgup1a 
contr<~ os ~.;x:·ge!·os •! excesso' do abolicio
nismo. V. Ex:., corno f! U , conhr·ce o termo J.e 
Serinháem e ~t:; :;u:.:s . utorldad ·s: o 'l ue po-

• • • '!. • 

lição li•i mcr·o en.~·uno d·~ p:tl:n'!'a. (C; .. 1.~::rtiH-:'i] os logar·:s d: polid~. p:'•l':l n:-;o f:'C i:1t.li~porem 
OIM;·o.' ap Tl;tcs, q 1~c Íi•tr:rro;;;íJe;n n onufo;·. 0 com os s ·tts propr·ios p~rentes e am i gos ·~ 

., r , i rt. · tr' r.r s t m clida r val c eu e Jroàuúu o c f-

V . ,. . . D ·,·e · f~llar 0 orador . feir.o que se ·~speyava, porque o estr.!ll:ecimeuto 
o :r. ,,..,. - e t.~ ·'' " • d . - í.. ) d l J. d 1" • G rr~: at;.o ~:5 S(.ltll[H'e ICOU. l e cga O e ).!0 1-

0 811.. GASP:\.H DE Dnu:"IDIO:\D - F.u des•'.JO. cia ,:ctualrnente;! uru cir.b .. tão pacilic() , rnole-
\. 1 ~ . :""'\' 1.. 

termine o m"n discu1·so. elo acompanha '"'- modcra~io e crite:-io ao 
O Sn. Pn.E': <DF.:-;-rg ·-H r.-·clamei a :!Ltençii:o. 1 actu:il delegado. O i'ri:w~iro é parente Jo Sr. 

p,, ç.-, ans nobres deputtdos q•:c não int'errrnnpa.lli ! m~ijor Ptisc!ano, ha pouco lerubr<.~do pelo nobre 
0 or;H!or. d·~pu ta do pelo 2° districto de Per:uunbueo. 

O Sn. GASPA;t DE Drn,;:-.nroNo:-A completa Gs :SRs. SIGIS::IIUNDO E .JosÉ 1\L\.RIA~xo dão 
extincç:io d:) elem~ uto ,·er·.·il em no•so p1iz apar·t··;:;. 
se ha de r·~alizat· antes dn 10 annos com os b 11 - 0 SR. GASPAR DE DnmDIOND :-Para que me 
neficos effeitos da lei de z..; de Setr> mbro de collcc.:m ne~te dilemma : eu n~:h disse que 
'1871. ErfJbO!'ll. assim pense, não ~orei eu. Sr. •lrima do C<Wttcter do Sr. m~!or Pre:;:ci.mo; 
P ·'• :SH ente, 'iuem se oppon 1<\ ~ !1~5 ::;, : al • t:r~iam-1u·~ us nol; res J eput.atlos (aço delle a 
projedo do 0 0\'C!'llO: ~eit~s as mdls.p'lns:wcts mais digno conceito ; apenas indico a teimosi,a 
c mcnlhs, que prectp:tara sem duv1da seme- com l(Uij l'ostuma impôt· stns opiniões e o o.rdor . . . . . . 

a 
O SR . .los1~ :,LHUAN~o : - Venh:un a febr·e F~1ço ainda ttllld con!1 ss~io: estou comren~ido 

amat·elh~ e o cb.ol<.:t·a, c está feit:t. a auulição. que 0 Sr. Pn'l='Ci:•no nfio usu :·rue o.~ sot'VlÇOS 
(HifaJ'ida rlc.) dos e!'cravns alheios qne e;t;lo nas mattas dos 

o SR. P ~: ESIDJ~~TE: -Altenção. O nobre Je· seus engenhos. j,;to faz-l~e muita honra; s~-
put:L ln rpreil·a co:ttinuar. mente o liU•~ 1ró ic s0;r moLnro de. reparo e nao 

O SR. G ASPATI DF. Dnu:...t:-.r o~n:-Nem ao menos cmpt·,·g-ar elh.l os mews mce•sarws p:~.r:t que 
wos r~cravos \'Ol<om ao poder· de seus senhores, 

co ::sent~m f1UC cu conclua. !! . . n :~ ·J S" trata ~l:; r.migraúos, lt·ab-se de negros 
o SR . Jos1t. ~lARI.I.NNO : - Foi o prunc1ro ; 111 g-idos. 

ap:•r·Le 'I t•B d ,~ J • . , . I o anno p:~.ss ~do ou atr·a.z .,do, mandou-se uma 
o : :; ~. I~A"I'All ~E · Dnmnto:-;o :-Eu o ouv.1 ; força ao engenho do Sr. Pr.·s:.::ano. 

perfr!itam•.n te; a fnbre ~- ' : ta r··~! ~;1 0 o· cholcra Não sei os rno:.i vos que determinaram e::;se 
s~r\'em a v. E"S:. par:t Lu•to. (luso.) . _ acto da au!:ot'idade policial: nã~ posso diz.e!, 

Dizi <~ eu, Sr.- pres!d•J tlt"; ~ue a cxtmcçao 1o por cons'!'luencia, si foi lr~gal ou lllegal a dllt-
ele111ento scr\'11 ha de venhcat·-s,~ a :1 tes dG LO I gencia. . . . 
:wnos. . . • . ! Não esLava então no lagar, se1 , porem, que o 

Aceito o pr. OJecto. ll t~ nn:usterL~ de 6 tia Maw, 'i Sr. Pr3scianr> e-.tava ausente de sua prOiJrie
co1n ;;!gumao: :~~strw;o·'s~ vota~<J~ por ~llo: 1?:1~- d~:~d v , e quo ao s:tb.er do facto q?ei~ara-se ~o 
que, :Sr. ~restdent•! , ,o meu de~;e,J? peb a? -•llç~o 1 de~embar·gador .Jose Manoel de l•rett.1s, cnt~o 
cornplot.~ e Lão :~ ~·den.~ . -que con~tderarel 0 . ~ta presidiHJte de t'er·nambuco, c que ~ara .R_:o 
mais f.~ltz .!e wutha vHl t ~quclL em que tn:er i?ormo~o foi mandada uma forç~~. i dtspostçaa 
certeza de 'lue ~o m~~u p:nz, na t ·rra ':r~ Sant~ da{ ,1elle senhor . . 
Orttz, não hli- ma1s Ul.n só escravo. (M'tttLo bem, , ~isa infot·mação que tive. (Apa1·tes.) 
apoiaclo.<; c npal·les ·) _ d I Respondam os nobres deputados em face do 

Não ó I?St•l .res_tc ~' geraça~. e~crava que . e: 1
1 ue rd'i.ro ue for a moral podem ter ·. as auto· 

mand.a ~s s~~~e:;~1~o;r~~e~~;;:~~\ad~ fs~:u: 
1 
;id~ de~o;_pdli~iaos ~~ .se~iohaem para _impedirem ·-:.~ 

a geraç_ o~. t do é acluelln. que nasceu sob as os desviOs do abohclomsmo. . .. 
pulo:;a ao 1:1S a , .• . • . =.~ 
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O Sn. JosJ.~ MAnU.NNO di um aparte. 
O Sn. GAsPAn DH Dnu:\DIO::-iD :-Y. E:t. não 

póde falhr sobre e::>tes negocios, não conhe::e 
aqudb. localidade ; talvez dahi sahisse muito 
crbn\a, c fórm.o hoj~ os s~us conceitos no facto 

• ~L ' 4 0 C ., 

os seus amigos, os seus correligionarios. parn. 
um dos c:1cfes dos libera~s do termo de Sr~ri
nhaem! 

O Sn.. SrGis:.ruNno:- Muiio obrig-ad0! l 
O Sr.. G.uP.\rt DE Dnu:-.r:uo:m:- Sr. p~csi

dente, lam·'nto profunclamente o ter ele oc
CUl,Jat-me do factos de,;ta or:icm, ma.;: ó força 
nue o f:1ça po; que represento um , distrido 
êssencblrncnte agrícola de Perm:nbuco. 

licioni~mo. O coro.nel Oliv<'ir,l pôrle. não sei 
como, apz·e3entar viro o são o c;;cr:wo que ::.:c 
dizb as,a.;:sinado, conduzindo-o á presença do 
j:1iz de direito interino do Rio Formeso. O 
escravo foi rt!conhe·~ido por di~·orsas pessoa~, 
entre ellas o d :legado de policia, capitão Carlos 
.Jo.sé d•' Siqueit·a. militar distincto c um dos 
nossosl.n·:wos da guerra elo Paraguay.(:lptwte.,·.) 
E o S:·. capitão Carlos de Siqueü·a, além de 
homt:m do bem, era amigo larticular do 
:)r. Pr1sci:mo. 

Reconhec.:ida a identidade do escravo c feitn 
a. precisa \·istori~1. conheceu-se que o es~ravo 
nem Sl\"H:w.c 'J n.na $1 o. 

identicos, que se têm dado na comat·ca de Pãl-
mares. -

Não m9 darei ao trabalh0 de dizer porpa
lavras minhas quae!l foram e!:!te.;; f:J.ctos; lerei 
b Camara os textos das cartas que recebi da-

Engenho Boa. Sorte-Agua Preta, 5 de .Abril· 
de i8.S5.-1llm. Sr.-Rogo :1 V. S. que pelas co
lumnas do or()'~o do n sso artid ham · · -
tenção vara o procedimento. que aqui t~ve o 
Dr. Pedro Affonso Ferreira,antes de partir p:zra 
a côrte •... manuon por sua gente seduzi:." es
cr:;. vos do engenho de um no;;so antigo. e toílos 
occultos em numero de 5. mas mattas uo en
genlío Jap:1randuba, e depois de dous m '7.Ci, 
deu-lhes-passe-pa1·n. o Ceará, felizmente es
tes escravo.'> foram agarrn.dos na Escada e de
clararam tudo.- _1lexai1d1"ino Fen·eiN~ de 
Lu na. 

;), 

o Dr. Pedro Ailonso 
de escravos que dos 

Escacla e confessaram tudo. 

O Sa. ÜLYSSES Vr.\~:s-A : -0 Dr. Pedro Af
fonso foi contendor de V. Ex. 

O Sa. G.\SPAR DE DumoroND:-Que importa 1 
O nobre d~putado não vê que apenas li cartas 
de pessoas conccitnadas n•1. localidade? Não ve 
mais quo apen:lS transmitto :i Ca.mara o que se 
me mandou dizer, para. que désse pu!;licj,lade 
c o governo proviuencia.sse ·~ (H a um apa;·te.) 

u :s · 
nome ao eleitorado do 8 · distdcto. declarando-se 
sectario dtt lei de 28 de Setombr.o de lSii, li-. . -

S. Ex.~ porém, mais tarde, modificou suas 
Com pt·ovas tão irrefrn.gn.Yois ~; it·respon · opiniõ~s. tot·nor1-se frn.nco abolicionisb mi

diY.;is veiu o coí·ouel Francisco l\hnoel rle nisteri:.ll, merecendo o decidido apoio do nobre 
Souza Olh· .. !i ra ú imprens;1 o defend~u-se \·an- depu:ado pelo 2·) districto. (Cnc;am-se apa.;·u:s.) 
tajoaa e c::tlJalmcnt·'. Aceito as questões no tcr'l'cno em que a..:: 

N:Io se deu p 'r vencido o Sr . P'risciano; quizerern collocat· ; até mesmo a do pal!1abote 
o!l.eroc•:u M pnblico a sua replica. contestando negr.~iro,apprehendido nas aguas de Serinh:tém. 
a idcnticlacl•) rio cscr::n-o aprcsent:1do, e:nbora Si mou pac e men iz·mão foram victimas inno
por tal morlo puzcsse em duvida a pahwra cen tr.:~, sa;:rificacbs :is p:~ixões políticas do 
honr~cla <~o s~:.-u prs rticular amigo ca_Pitão C:1rlos tempo, cllos lograram sahir immaculados Je~te 
de SlrJuena, c offereccss~ concettos menos triste acontecimento cabendo-lhes a dorb. do 
.i nstos C(ollt~·a o j ui;. de direito interino e pro- . bavnrem arrancado' do captiveiro, .~ que os-
motor pubhco d~ comarc1 • tavam condemnados, 162 africanos. 

O Sa. Jo!''l·: l\L\RIANNO:-A identidade foi O Sn.. JosE MARIA::cw:-V. Ex. està alian-
compl·:tarüente contestada. tando dcfeza~ . 

St· . presidentr. eu não est(lu diriginJo 
accusnçües a co.:te ou âquellc cicbdão, n :1 rro 
:JpC!UI.S O~ facto~ COlllO eJle;; Se det•am, como 
o,- n:-~rra.t·am o.;; jomacs que s·} publicam 
Pro minha r:r•winl·i:l, para pedir M governo guo 
não ccn•inta l{UI~ se prejudique por taes meios 
n. um agricultor distincto, rcspeiwdor da léi, 
b.:,1..-..tu la!)·•ri ' O e h•mestissimo. (~t1,oiados.) 

Tratei, :'r.- president-:-, da comarca do Rio 
Formoso, roferi f:lctos que alli so estilo prati· 
tando c com pelar mGu you rofcrit• factos 

O SR. G.-\SPAR DE DRu:mro:s-o:-V. :Ex. pediu 
re a. onos e annaes aque '1. época pat·a se la
bilitar no estudo d·~,;~a ingloria ob:·a, de, ac
cusar aos que me foram caros, e que morreram 
impondo-me o dcvo1· de defender a memoria 
honrada com que passa1·am ':i historia. 

O SR. Jos:E l\IARI.\.NN:) : - Q•_tem lhe clis ~e 
is to 1 

O Sr:.. G.\sP.m DE Dr.u.:-.nro:s-o:- Informaram
me, e sô toquei neste incidente para que V. Ex. 
se prGpare dcvidam~nt~ c . niTo des::mimc d3. 
nobre empreza. (H a um. aparte. ) 
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Não desejei e nem desejo. A maior parté dos 
que figuraram nessa inf.Jliz e criminosa jor
nada, dormem o somno eterno, e eu rejeitarei 
sempre a missão de perturbador d:1 paz dos 
sepl!lc~lros. 

e ~ ·... • , ... , 
perseguições e a perda total de sua fortuna, 
por tere;:m prestado tüo t·ele'\"anta serviço à h u-
1 • • • 'I ·t ' 

Trinta. annos são passados ; a verdade ain.rla 
não foi dita em sua integridade c nudez histo
rica.. C_nrv[•nd~-me a _dô:·cs e desgo;;tos, não 

u r 1 •- r 1 < z - , 
obrig:.~r. (Ha um aparte.) 

Dcsculpe-mD V_ Ex., ~r. presitlente, esta 
pequeua digressão; ha maguas que nunca _se 
esq ueeem. Eu porém, l'catm·ei o :fio da. dls
cussão. 

Para r1ue se não diga que ::tYa.ncei propos~
ções inex.actas, quando disse que o Dr. Pedro 
Affonso fora can1!idato, dizendo-;';e propugnador 
da lei etc 28 de Setembro de :l.Si1, eu lerei um 

• • • O'. • 

torado. 
(( A lei de 28 de Setembro consagrou o prin

ci )iO da libertação gradual dos escravos me-
<.la.nte m ;: emmzação. e a.ccor, o com esse sys
tema já me manifestei, com a maior fr~nqur.za, 
em um discnr:';o qne fiz distl'ibuir n.os Srs. clei
torc; dPste di:';trictO.)'> 

Or:.~., o pensamento do ministerio 6 de Junho 
er:t a lib:)rtação sem indcmnização. (NeTo apoi
ado.~ e apcH·tes.) Dos sex:~.g~narios a lei de 28 
de Setembro de i871 não exceptua id~des. 

Lo"'o o Dr. Pedro Ail'onso n~o foi candidalo 
com ~ pens:tmento ministerial, ou modificou 
1\uas idéas m:lis tarde, p:<ra merecer o apoio do 
nobi'e deputado, que i·ealmente só não chegou 
para fazcl-o reconhecer. · 

A' margem esse incidentG, o que é facto, se
gundo dizem as cartas, é que alli tambem ha. 
nma Bastilha. 

~ ' c.. ~ 
Í<lctos são narrados, e com autorização para se
rem 1mblicados. 

o SR •. JosÉ nLUtL\.X:XO:- Asseguro ao nobre 
deputado que está se tornando óco d1) uma 
caluronia, inventad::t. quando o Sr. Peclro Af
fonso est:wa ausente, c sua senhora á. testa do 
estabelecimento . .::-.ão recuar&m diante de cousa 
nlguma ; não rcspcit::~.ram, como não respeita
ram o Visc?n?e .do Rio Br<"mco, z:o _que ?lle ti-

" ' ' ..... .. ~ 
tar:os referem factos praticados na presença do 
Sr. Pedt•o Affonso e não na. ausencia. 

São estes Sr. r~sidente os m~ios em regados 
na miaha provincia pela propagan a dos a sos 
abolicionistas. 

O Sn . . Tos É MAnL\.xxo:- Então està se tor
nando cumplice de uma intriga, e eu indicando 
a ~ua generosidade. 

O Sn.. GAsPAR DE Dn.u:.Dwxn:-Não preciso e 
regeito, para m0 dirigir. das regras do gene
rosiclade do nobt•() deputa .lo. Sei tel-a quando 
devo ter e com quero a merece. (Apoiados.) 

~ . ,. .. : . 
dever fazet• chegar as suas queixas à Camara. 
n.os poderea pu blicos do Estado. ( :1poiaclos.) 

Se nada conseg-uir. não importa ; saiba a 
mm ~~ provmc1a, sa1 a o ' tstr1c o que n::!O 
descnrei do cumprimento dos meu~ dcyeres, 
qualqna 11ue fosse o rigor das circums_tancias. 

O Sn. JosE' MAnB.Nxo: -Não é tal obri
gaçfio ; tomv a respon~abilidade das denuncias 
que trou~~erem fundamento. · 

O SR. GASPAR DE Dn.u:lr:o.roxn.- Neste ponto 
não c~do a palma a V. Ex.; não aceito as regras 
d•::! proce ler de que usa o nobre deputndo. 

O Sn.. JosE· l\Lmu.Nxo: -Eu sou muito 
moço para ser m::lstre de V. E:;:., estou protes
tando apenas. 

O SR. JosE 1\I.\mAN~O: -V. Ex. discute uma 
11essoa que aqui não póde responder-lhe. 

o SR. GAsl•An DE Dn.U!\CIIOND:-Sempre a in- .. 

O SR. PnESIDENTE: - O nobre deputado já 
declarou quo responderia ao seu collega, peço 
que não oointerrompa. 

,~.~PA DE D U!\DIO~"'D:-Póde rotestar-
!US IÇa· 'u nao tscu 0 ~ '" · - tantas e qu::t.nt·:lS vezes quizet·, não ma incem
dou um aparte d~ V. Ex., indico factos, leio modarà. Quero n.penas que minhas palavras 
opiniões e obr::. do meu contendor, mas nem de · ·a 1 c a· 
leye me occu1)0 tle sua llessoa que não esta em sejam o~v1• as p_e a. amara, e que 0 meu lS-

curso seJ:l. mser1do nos annaes, para que a todo 
discuss\ro • , tempo a provincia. e o districto qna represento? 
· O Sr.. . JosE 1-IA.nrANXO:- O que dis~e é que tenham a certeza de que no desempenho do hon-

. o Dr. Pedro Affonso não mudou de opinião. raso mandato que me confiou, eu n~o olhei a 
o 'sR. GAsP.\R DE Dnu::lt)IONo:-Mas V. Ex. af- considerações de outra ordem que nao fos~em 

firmava o oi' cartas que o Dr. Pedro Affonso era as do'bem ~ublico_; _ . • .. . . ; • . . · : · .•• 
alJolicionist::~., igual ao Sr . Joaquim Nabuco. Saiba a mmha proVInCJa que relate1 a Camara · 
<li a wn apa1·te .) que, como signal de regosijo pela victoria elei•: 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1548- PÃjgina 21 de 35 

278 Sessüo em 5 de Junho de 18€5 

tor .. l elo nobre deputado pelo 2° di.;tricto. um com::.. su~ palavr:•. pedir remedio para o estado 
grupo :n·mn.do pelas intluencias da localidade inf1~líz e financeit·o da nos~a proYinci'l. estado 
e agent:·s da. pol cia, se dirigira ao E1genho para: que S. Ex. tanto concorreu. insp1I:~do nor 
s .. João. pr )prie.lade do B:tr!io de 1\Inrib ~C3., a Ullla fal-:~ gloria e que foi o res ul tn.do do a c to 
til'<~ r \:iol mtamcnt \ os escr:wos o conduúl-os inconstitucional da suspensão dos impo:;tos pro-

Vlllc~:~.es so 1·e .o 1s as merca. onas entra as e 
<:on ~um ida;; m. provi ncia. 

O Sn .. JosE' .M.\RL~:-:No d:i um a.pn.!'Le. 
~n.. :JSE ! AinAxxo : - 'or:tm arr~1.11..:a os L O Sn.. ASPA R DE D::U)Dl.1XD :- :\;i o venha 

d? ~roeo c le.-a los à presen~;a flo eh"'fc de PO\ .pe.lir o cu 11primento da lei :lo uo'm~ mini~tro 
lLcw. ·· ld:tjustiç:1.. ·p:wa Í<Jctos que estão sujei"os á 

O St\. V ,\LLADAr,Es:- Proc!:;dimento illegal. a,:,reciação e jul~nment ·dos trt!mns.o~ do p'liz. 
As (•sphe;·as rios pod0re:;; executi\••J c judicinrio 
são distinctas. -0 '::In. (~ASPA R DE 0RDI:-.10XD:-Con heça a C L

mara ··st·~s f:Leio;; e saiba (lue ficat· .m 1mpnne:.:; Ofl 

assaltanLes tlo Engenho d.~ S. Joã·) (.:1par.:es.) 

o ;-:R. G.\~P,\l't DE Dm;~moxD: - N~-i.o rornnllO 
acct~::.a,~õ ·s, nc.:rro os f:lctos c:n dcfes::t d;:. ··llss·· 
<l,fl"I'i,~o a. a q t J • -

tante. (íla wn rtjl(u·t~.) 
O Sr.. \",\l.l .. \.D.\.RE~ :- Espens~em :1. ordem 

l o~ • 

O SR. J. 'SE' :l\1.-\.IUAXXO : - lsto de orde:n le- ' 
gal j<i. ,. chap:t. 

~\ão concc)J·ra S. Ex.. 11:\l':t abater a nos;;:.::t ma
gistratura. qae cal'ece (le independenci::t o flUe 
ji cstà t:1o :w~~sal 1da pdo p·)dCl' •:xecutivo. 
D •i:\.'~ ue os tribunaes se 1WOUllllciem com 
a ma~ima libcl'dade sobre os f:Jclos que se de
ram na ci !a.d3 de C:lmpos, pun~nd:.J ou absol
vendo :'qu:;lies que fo:-cm Ci'~minosos ou in-

O SR. JosE 1Luux~·:r~w dá nm ap ·rte. 

O S:s.. GAsPArt DF. Dnu:\I~ro:-;o:-P,·o;edi diver-
O :--;:~. \' ALUDAnr.s:- ~>'per-assem a acç:w :t samentc. ~:"io pe i ;:o nobre mm1stro c:uc se 

justi<:.a (!a uH,~I'08 Of)Cti'lcs.) inv .. ,lvesse na ~lpi.~ciação c julga:uGclto ·los 
o S:t. GASPAR DE Dnu:.nroxo :-Bem 0 sú: 0 , faclos criminosoa que referi. ma", ~im~ que 

fals:><; apostolos ·Jo al:lolicioni~mo :-:1' dil'igem pela intet·viesse, par.~ qu·~ f<)SS'lll a;n·eciad•)s 11 ju~
r.rop!'i::t v<?ntade. s~m respeito ~o direito e :1 lei. ~ado~. pelo l1'J~er. :omt:'l\ent~. ob-;e·Nadas n-
Nã , lllt'! dtz ·~m non:hl.des (:hJotaio,) "oro,.unent.e a ... le1- do : •a.z. 

Creio, Sr. pl'esident ·. ~1Íe a ho:;a rsta es- Fiqne o no1•re di·put.ldo con,·cncido de que 
Q:ot ,d:L, e (ltt deYo e(Jncb:ir. I não o imitar.~i. p~dindo a S. E:\.. clerncncia, 
~ Ti:J.ns;nitti, :1.s •:nei~:ts da 1:w~u:a. _coat ,~a os p~>rt1~e <dle .n1o 1h' a pode coaceder. C!e~en
drsr .~:-am0ntos dJs !al~o~ aboltclOnJs:; ls, t tB. c1a so od·~ ter o lo:ler ID·1der.tdor, a.mmst1an-
pol" ta·~,; rne:o,;; perl u rham c c•om prome_ttem a do, perdo:1ndo ou mi not·ando a.s pena.;; aos con.
cau;::;:~ s:.~.nt<~ da r·~:uissão dos ·~aptivo~. dernna.do;::;. Ao nobre depu lado ui.t·ei fiualn~cnte 

Pe·h·c :_ em. ~:o:t•C ch :n.n:n··a ao nobre nli- ab:mdone esse falso a; ·o.lici_on:sm:) (riso), c 
• ( • .. :>' ~ ' • ... c- I ~ 4. .. 

vHlam·-·nt·~ :1. repet·~:w :e;s•l- •••cto~: 0 eump:·.( ·mos, arr;-uwand••-a ·iO e~tado anom::tlo a qne se 
o sr•1 :· : ~ot·oso dc\'"e~ f'i._; não consentir ess:=~. irn- :1-cha reduzida. l:lnto pela prepotencia elo mi
pull :da le ,)I)S crim! o:-;J5. ni <ter·io de:; d~ .):,lho, cowo pelo cil'eito rlesas-

:\:1r. irnite o :-:o!):-e mini.;;t.ro :1.0 seu ant(l- lr:-~do. p1·odnt:ido pcbs theol'ias d.-J;; falso~ :tbo
ces:;or. uue deis.vu cv:·ret· toàus r~st•!S fados n. licioni,;f..:'l.S dos quaes S. Ex . se tem t•Jrnado 
m~1· ~é d:~ sorte, e . ne111 si q ••er d~u c. ·nhe.::i- eco. 
Ine~lto . d.-:ll.:s ao parlam~nLo em se u re:::..-~· L~vante·se S. Ex. . à altur:l. d·) seu palt·iotis-
tor!ll · · . . . . mn e rio d ,ve1· e n:n h L trau dh~l r n:1. .c;anta 

~-0 "\ 10 ' '~.reranç:u; no 1llllllSt,,r~q G d·) ~~a1?; cau,:a da nossfl. provinc~a . .t\tl~nrla rt ' ''~ o.; li
\'eJ• .\ 'i' C ::H iin lo-f) () \'é llCI'Wdo !'r. CII!IS•31-LOir'O so:·l~ ·iros não comprehendern esta;; '"l'<lD. rc~ 
Sara&\'3 .. o..qur~lb lll ~ c mo: que. exe :utando _are- iclé;-s e a..; cnnfund ·m. N:i.-J aceite su '" J~tl ;wras 
form ~t e e1tnr<d: po_:- •·Le p1·omov1 ,a, mo~tron p)r, 111(\ :;..s~Cimelham--;o ás ílorcs b,;1ç:Hl ,s sobre 
~ - zl s:w. ••xecuç ;o a J~al 1~de do 5 '" 1·1 c tr:lcL ·r. os c;~tdavl'!r :.•s das c uae~ o p::rfumo fica sempra 
tazen lo r.~ali1;ar P?i. i let•J;' • o. 'r"-': as'$~gut•av .1 c:n impt•egul-l.d•) com o

1
halito do sepabhro. (Muito 

sun. p::davrn: Bto e, a m:u..; llltt.!I r:t lrupar,·:alJ- beín, mtâio /)em.) ·· 
dad c . (A o,a,l.os .) 

mo\·e. c-om de iic:;(,'ã•) :1 reform~ sen·il. nã~ h~~1c 
con c; •n ti r qur~ o movim~nto :. n~rchico do t:ll-3o 
abolicionismo carninhe,pert!lrbau lo o trabalho, 
o~l;~ wiondo :t pro:1riedad ~e oond; ccn abrma.. e 
os agricultores ··tue proc~ram gQ.1·antias no 
pnrl~r ;. 11bl i c.o. 

S. Ex. não ha d•' con~entir que se enthro
nise o crime, se chame heroismo o nss !]to, 
vi1·tnde-a invasão·~ d~~struição da propri0dade 
alheia . 
·· Di< e i ao . nobre d·!putado 1ielo 2o districto : 
abandone a vereda. qu13 segue e venh·t an.t ~s 

cnssão adiad.1, pot· ter n12did 1 dida a palwra 
o S1·. Bez·)!'ra de Meàozes. o seguinte 

l~equerime.ito 

Reclur:-iro qu' ::-:c sc•licitem do Minist~rio ~a. 
.J ustiça informaçues ;;;obr•>- os f<~ctos contra a 
proprie lllde servil p:·alícados n:.~s comarcas 
do H.ccife. Rio F'orn.loso r~ Palmares, da provín
cia de Pernambuco: 

Sala das sesslíes,;) de Junho de Ü385.-Gr.ts-
z1a1· Dn,onmond. ., 
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O Sr. l3ezerra. de Menezes 
requer e a Cam:~ra concede nr.gencia de'::30 mi
nutos, para, na !';Cssão de segunda-feira, res
pondet· ao nobre. deputa<lo l)elo 6° district~.:· do 
Rio de Janeiro. · 

O Sr .• J"QSé 1\.!a..riann.o (pda. o1·
dem): -Fui nominnlment"J chamado ú tribuna, 
não só pPlo meu illustre comprovinciano, como 
pe o 1 usLre r0presentame o ()'l 1~tncto do 
Rio de Janeiro. Corre-me. pois, o dev_er de pro
duzir •• minha defeza.. Peço a V. Ex. que con- . 
sult·~ a casa si m~ concede, no primeit·o ·lia de 

. ~essão, :)O minutos de ui·gencia., para prorluzir a 
'mi.nha defeza. 

VozES: -Não foi ac~us::clo. 

E' approvado o requerimrnto. 

i;,. DISCUSSÃO DO Pi.'..OJECTO ~. 1. A- 1885, SOB,lE O 

ELZ:.\IJl::\'TO SE'~ \· IL 

O SR. l\L\CI.JJ:L (pela ordíni,) : - Requeiro o 
encerramento da dis-~uss:lo. 

E' approvado o requerimento de encerra
menio da t:~. discussão. 

Procede-se á vota~ão do ro'eclo n. 1 A-
85, sobt·e l':. cxtincção gra·iual do elemento 

ser.vil, om t:~ d~scu,~ão. 
-E' :1pprovado. 

Pas;;a o projocto :i za. discuss:!o. 

CO::-:TI::-:UAÇÃO DA ia. DiSCUSSÃO SOBRE A PROROGA.

TIY A D() OitÇA)IE~TO · 

O SR. ULYSSE8 Vu~xA (pela oí·dem,) requer 
o encerramento da P discus,ão sobre o pro)cto 

e prorogattva 1 o orçamt:'nto. 

O SR. A~DRADE FrGUEnu:- Só túi discutido 
um dia, o requerimento nã:_, jJóde ter lagar. 

O SR. ULYSSES VrA~NA:- Esteve na ordem 
do dia de duas sC'ssões. 

O Sa. PRESIDENTE:- Só se tratou do as
sumpto deste projecto em uma sessão, de ma
neira quo continttn. a discus,.ão. 

O regimento diz, no art. 17G, qne a 1:~.·e 
3a. discus:::ões não sm·ão en~?0rradas havendo 
quem t~nha a. palavra. e que so tenha tratado da 
ruateri:L em duns ses:sües. Dosdr~ que só se tra
tou d~L m:it!~ria em 11ma sessilo, não posso acei
tar o requorimemto de encet·r.1mento. 

Tem a palavra o Sr. Sigismundo Gonçalves. 

O Sr... S;Grs:-.m::-:no Go~l/AI.VES:- Desisto da 
palavt•a. 

O Sn. PaE,..IDENTE:- Tem a palavra o 

O SR. CA:uFos SALI.J~s:-Tambem desisto. 

O Sr .. Coelho e Cainpos:- Sr. 
presidente, dr..~vo muito á Ca:uara dos Sr~. Depu-

: taCos, confio assuz ·em seu patriotismo para que 
tenha necessidade de en(!ar'ecet· alguns· momen
tos sua l>eo.evolencia., em discuseão1 como esta, 
que envolve graves interc~se~ do Estado . 

Sénhor. s, a minha. p1·esença. nesta .tribana 
represt:mta, symbolisa uma dedica ção e esforço, 
c um acto ~-e justiça. e hombridade. 

Dedicação e e~forço de minha provincia:que, 
o a nno findo, dis-tinguiu-me com duas eleições, 
na segunda d:1s quae.;;; supemu difficn!dades, 
transpcJz ba.t·ranc<is porv,~utura. intra.n,;mon ta
veis, pelos manejos e indQcencias do go\'Grno. 

usllça e 10m )rl a 0 a amara o;; I' S. e
pulados não encampando, profiiganrlo, condem
nando essas variacbs tramoi:..s com que se me 

- ·' .. ) 

locou;..me a benr. voh:ncia de minh:J. provinda. 

o rcspecti v o orçamento. 
Tomado~ porem, o r)J'ojecto sob outros as

pectos ; con;:iderada a lettra, que ainda vigora, 
de lei das leis, da constituição do Imperio. •1ue 
como um pt·otesto ao menos, nunca d·we ser 
ol vi. !ada ; apt·eciadt'LS as causas dotermi nan tes 
da f!l.lta a que, pelo projecto, se procura occor
rcr. 0 :.ts atfinida.des que as prendem a politica 
e administração do Estado, largos horizontes se 
a r'ern a n s a. n. recia:·ã 

Não me opponho ao projecto, presto-lhe o 
mon apoio, como medida governa.ml"ntal; não 
será. nunc:~. or mou voto uo se exercet·ã a 
d1ctn.c u.rtt no ps.1z, a ta e uma Cl e que 
det·ivn a obt·ig-ação do contt·ibuinte, e sem a 
qual est-L não e:s:.istr, ou é imposta. p"lo ar
bítrio. 

Eis por que, votando a prorogativa, façc-a 
acompanhar de um protesto. 

_ Lavt·o o meu f)l'Otesto, porque .sou conser
vaJor dos preceitos liberaes da. constituição, e 
não foi ainda revogad:L a disposição que manda 
fixar annualmento a recr: ita o dr ·spt•z:~. do Es
tado, salvo si prev:decess '3 o desu::o, sophisma 
que não subsiste em um regimori de lei os-
cripta. . _ . . 

Data de 1843 a tnfracç:1o constttuctonal , por 
prorogativas de or~amentos. Aquell·~s wcsmos, 
que vil·:· m nella a brecha da dictadura., nos 
antewuraes da lei obtiveram não menos de tres 

' 
Desde então tem s!do esta a pratica ou antes 

o peccado original da administi·ação de :Hnbos 
o:; partiJ.os. Assim, nos tão falla.dos r1 uartoze 
annos de 1819 a l8ü3, quatro prorogati ~as.; no 
quinL1uennio progrG$!\iÍsta du;1s e uma le1 bten
nal. A mes:ua. pr.l.tica~e 18G8 a .18i~: N?s nl
timos sete annos e me1o de dom1naçao lllJeral 
có fo1·am votados tres ot·ç;s mentos re guiares. 

Ao todo 21 prorogativas com a presenL~ nc 
decut·so de 42 annos, afóra os orçamentos b1en
naes. 
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A que, pois, se reduz o preceito constitttcio
nal, si lhe tem sido contraria a pt·atica, que lhe 
devera. ser or..tculo ou interprete fiel ·~ 

Onde o ,·icio e :l origem do mal~ 
E' a pt·atica inconstitucional, ou a constitui-

:- • . 'l 

Sr. presidente, outro foi o constitucionalis
mo dos no,sos ant·~passa los, que, em sua fé pa.
t:-iotica. re\•cbyaw o mais religioso r.;.speito :i 
e1 un- amen a • 

Nii:o ha noticb. de uma prorogati,·a de orc;.:t
menlo no primeiro reinado, nem ti'ío ponco no 
tempo da regcncia. 

O SR.· Lot:.m.ENÇO ~E ALBUQUERQUE di nm 
aparte. 

O Sn.. CoELHO E CA)IPos:- O aparte do no
bre dcptltado não r.;soh·e a duvida : a insígni
fi.cancia dos orçamo~ltos primitivos, como ~rgu-

. ""' ' ' oram ai.nda relath•amente grandes os orç!amen-
tos no dece::tnio seguinte á maioridade, e pot· 
cutro lado or .:1.mento!;, como os uê temos, tên::. 
sido votadr .. s em uma só sessão ! (A.pctrtes .) 

Importantissimos são os budgets de Ingh.· 
terra e outras n~ções, de proporções colos.~aes, 

j. • 

" """ ..,;;, .. 
eu,como se :1ch:1. simplificada a sua organização 
e e~podira e facil a sua dis~ussio. (.4.pcn·tes.) 

To ios sabemos [\S cousas como se passam : ha 
s~ssões em que o tempo chega.; em outras não. 
O anuo p<tssado, de 103 dhs uteis, não houYe 
s~ssã.o em 3 L .. 

Ac .::-esça-se a isto ,_ organização defeituosa. 
dos orça.m~ntos, c a cx:tensa discussão que sob1·c 
est<:ls s) faz D s~ teL'<i. tudo explicado. 

o culpa.do deste e~pediente a.nomalo, de que ora 
se lança. mão em falt<l da lei orç.amen
ta.ria ~-· 

· rec1sare1 tZet· o q uc o o..: ~a Clll : go-
\"Crno e princip:1lluente elle, qu~. além tla-; 
que,:tiJc;.: agitad(l...; na. u!tirna -;esi;?iO da leg-i;;;l::l.-. 
:ura, fi}Z ~~;,~..;aJ·--;c Clll J!Ul'~ pet•d::~, a 11lC:O:ll1a 

se~i-:ão ox.t1·aordinaria., por ellc convocada. 
r~tpoiarlos.) . 

De qu~ru a culpa'? Preci~:1rei àizel-o 1 
Não fQi o governo qur:l et·igiu em nccos.;idade 

g'O\'eJ·na!rlonral a t1·ica, a. chicana, a pareJe, .a 
cabala. a tra. rrwi~t ell'líirn, rneios to1·tuo~o.-:, im
proprios de qualquer horHern f;CJ'io, e ainda 
rnai:"; do governo, que 6 orgão da autoridade pu
blica~ (.:\poiarlos.) JS'ão foran1 os ~eu;; a.migos 
que, em alta e .;cala G JWOpo~italmentc, f..tllaratn 
ás l';e~;.;õ~~ ·~ (Apnl't(JS.) 

Não foi devido ao govcmo, e !'ió:nente a elle, 
que não fora.:n n'Hileada.; as COII1111Í;;..:ões, entt·e 

• ,o;; r I' . 111 , 1 ~ 1 • .' ' J -

parado o;;; elertJCJJto-. de rnodo a. ser vota·la a 
lei c:n tornpo '1 (Apoiados da lJancwla con.<~~l·
dul·a.) 

Con~l'!qucneia .lc tanta<; faltas, a tri..;te e il
legal n~ce;;;,;;idade da prorogaLiva ! 

E q tw or~arnan to vamos JWOrogn.r, Sr. pre
~itlente '~ u 'r•i orçarnento deficiente, manco, do 
confi<;são de todo ~, que leva. em scn bojo o va.'·õÍO 
de urt'l a.v11ltado tleficit, c COIII dispo:;;iç~õe).; por 
ventura ínappli~:weis ao exercício a qM fõe 
dl3stina '1 . : 

Tudo, todos esses meios ortuosoo:, que eu 
nunca de~culparei a um governo, tudo para co
lher-stl a supposta 1wesa que t·,1nto;;; cuidado:'> lhe 
mereceu, tanto• esforços e censuras lhe cu~tou, 
por sua inten-enção no pleito eleitoral ; afira 

..... .. . . .· ) . -a· u • 

alvo encantado de seus sonho8, quando não 
pas::::ou de ur·rla tnir3.gem seductora que, q ua.nto 
mais lhea~cnava. mais lhe fugia e c arrastava. 
a:J,; 1)arape1 s a :-.H , 1 

o precipitou. (Apoiados.) 
Nà•) ha quetll o ignore, csti no cspirito pu

blico, sabe o paiz o modo por g ue se houve o 
ministerio (j de Junho, na consulta fe~ta á n<~
ção. 

Qu:v2squcr que sejam os defeitos da lei de 9 
de Jan~iro, sejam quaes forem os retoques de 
que precise para o seu regular funcciona
mento, foi tirad~ a pr~\·~. da. effic~cia. dos seus 

... - ~ 

OlJOl'Ou-se um phcnou1eno nunca visto e de 
lisongeiras esperanças: a nação, pela vez pri
meii.-s., sacudiu as faixas de sua tL·ndiccion9.l 
ttltella,- fulnánando, p01: s ~}Üs repre~entantes, o 
tGt11erario, o insensato que se quiz Íll!p·Jr :i sua 
vontade soberana. 

O Sn.. ANÕRAOE FrGUErrtA:- Apoiado. 

O Sn. CoELHO E CA::.\IPoa:- Não tomarei o 
delh's 

venho occupar·mQ; ~lirnito-me a um:t simples 
o bs c L'vo.ção . 

Imagine-se, por momento, d~ quanto é ~apaz, 
o que por c ern nnn a provmcta m p ~ 

desabusado, que, ellt cut•lpt·imento do ordens 
positiv:.1.s dCl um minist •rio cssencialrnentc\pat•
tidario, se atira desas~ornura.du na lnta, pondJ 
em rnovimento o seu funcc:iona!ismo, tt•ans
igindo, por· tolos os modos, nos seu:; e nos ar
r:~.iacs adversos~ corrompendo, co:l'lprimindo. 
recompensando, am0aç·1ndo e castigando- lut:~ 
assim trn. va.da dia a dia, sotn tréguas, palmo a 
pal1r1o, desesperada., infct·nal- eis~ em sua. 
syntl;lese, o pl•)itO do .(o districto de rninha pro-
vir..:.!:â·. : 

Conf1'3SSO O. m.inhn. ingenuidade: não antevi 
as difficuldades, os sacrificios da luta . Suppu
nha já passado o tempo, depois de 1881, de ex
pot·-se um governo, com tama.nho de~em~araço; 
acreditM·~ que, pelo ~~no:;, se guarJ3.r1am as 
' . 

.Mas qual! L~mbrá.-sa V. E:t., Sr. presidente. 
dessa gargalha. b ~'spont':lnoa, extensa c já ho,je 
historica. com quo a opposic;ão recebeu as .segu
ranças dn neuLralidade do nobre cx-pres1dentc 
do :ons~lho no pleito eleitoral '1 · 

O honrado chefe do gabinete tomou-s~ de 
espanto, empa.llidcccu, l't:!clamou. A hílarida.de 
continuou. 

Era !'-:Ígnificalivo: a. fó1·m~ humo1•lstica. co
br.ia um íundo julticioso; essa. hihn•ida:l~ tra
duzia um conceito profun_do, calcado s~bre pre-
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-cedente-> conhecidos e factos anteriores que os 
1)osteriür0s vieram confirmar <lo sobejo. 

Es:'>a confi.t·mação, em relação ao mcn dis
tricto, :':C acha auLhcnticad:t po:.- do11s documen
tos, que o :;;eu autor difficilmente podrmi con
testar, E' o primeit·o, u.m teleg-ram:n:;. vor jnter--

8e liam esta~ pab.vras :-mande o papelol"ia-, 
isto ú, o diploma ao candidato official venei:lo. 

O S::. SzGrs::'lru:-:no :-E como teve V. Ex. 
cOJ.}hecimenlo dclles '~ 

O Sn. CoELHO E CA:IIPO" :-Com c-ertoza nfio 
os vi, nem podia tel-os visto. Posso, entt·etanto, 
assegurar ao nobre de.putado rrue, si o nob1·c 
-ex-pt·csirlrmte do conselho contestat·. invo
·carei. em .contral'ÍO o te.-;ternunbo de pe::-..:on." 

O Sn. Smts:Hcrxoo :~Mas V. Ex. deve prova1· 
de:--:de já. 

OEr.uo E ÜA:IIPos :-Ten. 10 10. Ltos de 
muito cOir.cdirnento 0. discrição pal':t que faça 
.a.ccu,;n.çõe;:: aercas, iufunJ:td:tS, :>:em pro\·as. 

.· O St~. A:>:DIUDE FwumnA : - T,-·nham o 
tele:;r•1.pho á nossa. disposi~,~:1o c verão a prova 
uuthentica. (Aparte.).) 

O Srt: CoELIIO J~ CA:.\IPo.-: ; - Asscgul'O ao 
nobrG ilcpulado pot• Pernamhuco que nffit'lila
ram-me a. e:ú:-:tencia de ta e;;: tclegt·:unm'"" pc ,_ 
soai> do m:.\is alto com~eito. (.-lpw·te.~ .) 

Deso.:a a.::-:evúação que ~e me fez, po:-::"-:0 de~de 
't'í. dat· nma rova ao noure de 1u Lado c ue me 
intert·ompe ; dou o te:-:tem·tnho de dou~ illu:-:
tr·~s d·Jputado.; cs Sr,.;. Bar:io do Guahy e Leandr 
:Maciel, p·.t ra que declat•em si merecem to,Jo o 
eoneeito .1~ pc, ~Ms •1ue SS. EE.\ .. 
:ref..riratu a c~h:teach J.e tac'-: tologt·amwas. · 

O Srt. SrGt:'lLUXDo:- O riu'} -'C fica ... ao n.= 
do ó 'i ttC a pt·ova não .ó nenhuma. 

O Sn. C •ELuo 1-~ CA:.\!Pos: - Não estão pr<)
scnte..; o-: clous honrados deputado:-: a qm~m me 
rcfil'o: atn~mo r•ntretanto que pc-< ... O:t do tanto 
-ct·itPri'l corno cu ou o nob1·e d1~putad' leu 11m 
dc:'·u•s Lclegrammas em m.:Io do pre,.;idente d~ 
provinda. 

Não e.-.:tr:Jnho a incJ•eclulidrtde do nobre depu
trdo; S. Ex. neg"- por pal:.wra:-: o que talvez 
e.;;t·~ja no ~eu e.-:piriw. 

O Su . Stcr,:)Jü::-o;no : - Não. :-:enhor ; ou 
não :icr.::dito, po:'11uc o facto é t:xtraorúin.-~rii:J. 

O Sn .• ANDRADE Fwu:~:tL\. :- Nã0 tem na-
:\ e 1:x raur mar1o scn o e~.:c gove1·no. 

(A1wl'tes .) 
O S ;: • Co Euro E CA :-.rt>Js : - O hont·ado de

putado por Pcm::unbuco é como S. Th,)mr; : 
quet· vc1· pn.t·a. Cf'ei.". Por tal fórrna. S. Ex. nüo 
ha do cret· nada, de "de rtue t'!stcmunhos valio
sos n:i:o valem .~em o sou vi,o;ual. K..;taroo." en-
tendidu:-:, prm;egLl it·ei. . 

Ahi, Sr·. pr;~"iucnte. a explicação ·ae~sa lo!l
ga súril"l de da;:proposiLos elo actual delegado do 
governo mn minha província, durante a C.l

V. I.- aG 

uala eleítot·al, na-junta apuralora c ainda. com
plementarmente depoi~. 

Reina a maior anarchia na ~dmini,tr:J.ç:Io, 
rlcl;ate-se a provinc<t em complcLo desg-ovemo; 
o que mo,.:trat·ei reclJinando ~~o governo contra 
es,;c e-<tado d: causas, ue não r<'J.lfl continus.r. 

Ante:-: di:-:to, sêj:t-ll1G permittido levanta:· uma 
qne-:tão ;::implesmente :-;ocial, ma..: de con,..:e
quenc!a,..; pratic;l:-:. P?r ":'e7.e:-: (lcl.Htr.i.h e nunc.a 

N l ~ I toral. 

I E' licito ao governo a intervenção no pleito 
eleitoral? 

Por outra: qual o car;lcter da a.lministração 
publica nn.luta. dos partidos? 

E' clla um partido ? E' um podet' '? E' uma 
entidade rnixta, partido c poder ? 

Di7. um pu_blic~sta not.'l\'el que esla tcrcnira 
j' J• .,. • • . • l .. .. (\. 

· optieis~o derna~indo ingenuo fundar na :tlme
gação de si mesmo um principio ele dit·e:to pu
blico. de que det·iva a ctl'e~tiv.~ ,:i,•i::;ão dos llO
d:·res e a cons·:qtwnte g;:trantia do; dii'eit'JS .-

St~bscl'evo :t dot dna.. 
E', poi:-<, :1 :1àmintstr:v;iio,-parí.i li) ou pod ~ t· ·~ 

Si mo partido. a liça lhG é ~·bet•tn.. Si um podet· 
lhe <h,·c s~r intf!i:·:~ment" :wdad:t. 

I) 

Om, ~i:~ :úhninistrnção incnr.be ma:ntct• :1. 

ot·dcm pelo livro e~ercicio dos dircit"s :·; cnvol
\'1:!-:t na aren:1 eloiroral é lant;at• :1. sna cspadn 
de H:·cno em ttlll<L das conch:ts do;; dir·citos c 
interesses 0111 lut:-~, n q~te m1it'nHmte, em um 
p:ti-t. centt•alis~tdo, ó dccidit• do pl·, ito. 

O Sn. Dz.\s C.\ u~a:mo:- ~ü t'l'-•Lic;l, o go
\ ' Ct'IJO dcn~ a.l>st··t·-.;e. 

OS':. CoEr.no li: C.DrPos:-!\las, si em v~:t. de 
absl-•r-se, in t· ~ n··~m ; si em ve:t. de g-:t :·anLit• o.~ 
dit·eitos. pe:·Lu1·ba.-u~; si a vontade nacion:ü quer 
s:rJ'Cr[l:il' a su:1.. qual :i rc prc~são po;;•i\·e;I! qunl 
a sua r·espons ddidatle ·~E' n. q11e~:ão. 

Uissc, h~\ dias, um il~ustre de;:utado por 
i\lin::t'-' qnc a t'Pspomn.biiidade maio; e!llca7. ó <L 

mor:1.l ,c,·a.ntc ::1. o JÍni:i.o. 
J\ht.-; , ondo e ~ :.:<t O[Hill:To : ~uem :1 r •: prc

sent.a ·~ 
O pn.l'larncnlo. qrr:wdo f..ÚU!'<.t do g"O\''!i'!lO, c:11 

boa. fé, não 1 ódc I' CP ~c ~~~ utn!-: ,, n:lo lJÔ(h ser 
jui7. . A irn prcn ~IL, i nfclizment , , dit. r o:· \'"7.0:'. 
o p:-ó e o contra. A pi'Ova tcmol-:l 11:1 ult:ma 
pha~o cw~ qttC a 1nuiol'i <~ do~; ,jo~nacs •!:t cú1·Lc. 
apuixon:td<L pot· 11 m.t ídêa Jo tpc ~ ; u p;11111!.a :•er 
•·eprnsenla:J l·~ n mitli-tui'Ío G de .Junho, o tlc
f.:nJia. mesmo no.;; !'íCU; u1ai:-: co:!,lcmn ~.\· ci -~ 
exce•,o~; . 
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Ao tempo em que a impt·en.;a das provincias 
l.Jrad:L\'~ conti':t o;;; I)Xce;:so~ e fraud·~s. :1. da 
côrte ~ndeos<W:l. o grande miuist~>rio. 

O Sn. MAc-DowEu.·- E1:am os ingle:;es. 

O Sn. Co1-:uro E C.-~.:.-.rPos:-Pótle be1ll s'!r, por 
t:onr:t <ia ll11pr.·ns:• < :l co• ·e; m:ts e a unr::we 
que ,...ó in[Jfl':;es a dirigi.;~"m. 

Si _falha a . respons;• bilidade mot·al, a legal 
... 

Existem tu~ l·is patriit'• delicb>;.:: eleitorn.e;;;, 
temo.;; wuit~" di~posiçõr's a resp~ito. 

O SR. i~L\.c-Dow::;t.L:-Em demasia. 
O Sn. CoELHO E CA:\IP0:5:·- ::."~ão lm, porém, 

propriamente um dclido c:lrrLcteristico da in
terv•'IH,:ão positiva J.o go1·erno. 

Con \' it·ia e~:a.b~lecel-o 1 Sim, re.~ponde :\Ir. 
Hello. poi'tine, 'iuando dilücil a prova, por in
apprehen:-:ivei.;; pm· Ye:-e:;_o!; weios do inflnen-

O Sn. l\hc DowELr. : - Est.o Sr. Prisco é 
credor ue mui tos agra.decimen tos ... 

O SR. CoELHO 1..: CA:\IPOS : -Com taes juizes 
que nenhuma garantia offerec!~m, escapam á 
reo:ponsabidade de suas desem·~l t?-L'as ~s autor i-

pt·cnHI. administra"ão -o goyes·no? Qu') espe
rança<; ou ;;a.ranti:1s nos restam? O b~Hn ou m:lll 

humor do g;n-erno ? A t•esislencb. do cid~\clão, 
violcn ta. a miJo armada, si q uherMtl '? 

O Sa. ~L\c-DowELL:- ::.\ão d pot• ahi; não 
sata d~• escola. 

O Sn.. CoELHO E CA:IIPos:-Esto:: nelb;a dou
tt·ina é cos·t·cct.:; a resistencia ao abuso~~ a de
fez.: do direito. 

Sr. pre~idente, supponho, acredito 
que fallo a um gevemo de bom humor. 

· al?n~ da hone:-:;tidarl~ que ~econheço a_os 
~ < 

qu~ n{io CI'··io, poi::-: iJ:lstam as l :·is que 
;;;em ex.•'cuçiio . .;eriu. inutil, porque o principio 
dn. r•'sp:·nsa:Jil!d:1.de cntt·e nós equh·ale a zeJ'O. 

, :-peit..~vel,o Sr. con..:elheiro s~ll':l.i\'<), C[UO tantc:l..:; 
pt·ovas t"rll da io d·) sua ~~le\'a\ão de vistas e 

e ,1n:111 o.,; cnuncws ~ontra pr•.'Sl en e::; e 
pro\·incias. já mais de cem, perto do duzentas, 
qual .~ que pro..:edeu ~ 

Cita-se apJnas o ca:-;o de um vice:-p:·csi.lentiJ 
do Pi;why. 

Ü:\r SR. DEPuTADO : - Et·a con:'er\·a.lor. 
O Sn . CoEr.no E C.DIPOS:- N~o vem ao t'aso 

o seu panido. Falia- se de!;se caso uni co, cuj:t 
pena fl)i n. suspensão por tres mczes do emprego 

•• • \ · - ' •l .. t... , 
O S!t. ·· Dr.\.s CAR~EIRO : E isto por sct· o 

vice-pr:'sitlcnte u:u caractct· franC<l c sin-

O Sr'... CüELHO E C.\:.'ttP0~: - Qtlal a responsn
bilid~vle !:o•sh·el par;t certos mag-istt·ados, qu(~, 
sem o decüro de sua missão jud!ci:'d, ••ncarrc
gam-se de co:t1mi~sõ~s eln:tornr·s, envolvcm-.•e 
nn. cabal.:, fa.:t.enHw corrrtores. cotno, t•ntrc 
outl·t·~. o juiz do dir•!ito da. CJmarca em que 
rcsid<) ? 

Ainda e,;per., por t:'letcs ngr:l.llecer :~o~r.P:·isco 
Par:tizo o ps·csente 'lne fez :1. minha coHwt·c:•, 
rQmo\·cnrto pn.:-a. alli, a pedi.io de um ennJidato, 
um jniz filho do lo!:!'s.r, alli cr r•ado, corn famili:t, 
afl'eiçõe~ c d0:-:affeições, j:i ha Lempo chefe de 
partido e politico d'!"a.busado. 

O Sn. SIG!S:ilü~DO: -Que :;ó cheg-ou depois 
da ele\t,~ão. 

errou o alvo : chegou depois da cl,~iç:Io o juiz 
de direito da Vill:J. Nova, do qual naJa tenho a 
dizet· ; rnas eu me refiro a um St· .. Toão ele Al
meida Lopes. juiz de direito da C:•pella, alli 
colloca,lo para fins exclusivamente partidarios. · 
corno terei occas: ão de prova.l-o. 

O SR. SrGts:.'tiUNDO : - Deste nadu. sei. 
O St~. COELHo E CA:\IPos:-E eu sei muito, e 

por isso consinta que eu prosiga,: antecipando 
desde agot'.l. os meus agradecimentos ao Sr. 
Prisco, 

scnti:uent u m • e · 7 

q u1: me inspira todo homem de bem. 
. ·Deixo de hvio factos eleito:-ae"l, juize:1 caba
listas. funccionarios tiesafrontados, "-S corru
pções e ::-:uuornos otficiaes,remoç~ões e demis~ões 
acintosas e qu::t.nlas outras tropelias do governo 
de minha pt·ovincia. 

Dessa longa serie ele factos, mendonarei ape
!l!l."--d.-Jus, que têr11 impressionado profunda
menlo o espirito publico na P.rovincia e sobre 

E• un.1 delles o de!:c:1.Sall1ento, ~ssin.1 di-

moçiio da sua cadoi ra n :l vi !la da Ca pclla. o ode 
,·. p1·ofessor o seu m:1.l'ido.para outra cadeira no 
Aquid(lban, log.Lr 1le muito menos importancia, 
a soto leguas da Capella. · 

E' t:m par morigerado, df:' conduct:1 excmphl.l." 
c1uc oxorc:n. s:ltisfactoriument ~ os seus dC\'1:res 
profi~s : onaes, desposado ha tres :.nnos,com dous 
tilhinhu;., e sobrl' o qual nunca se levantou 
r1u::hp1cr recbmaçiio ou c~" nsurri. 

So•: do logn.r; conh,~~,·o-o e dou o meu t~'Rte
munho de cavalheiro o rept·e::;entant~ da. naçiro 
que nenhuma razão d~ interesse publico detet·
minou ess;~ s3pa.r·ação dolorosa. 

Por que n. remoção ~ 
E' que o profes~or. irmão de um clinico ha

bilissir~? e meu amigo, a pedido dest~, commet-

Por outt·o lado si pretendia. a. Cl::ilcit·a para 
reeomp ··nsar serviços elei toraes p:-estados sob 
o,sa condição. · 

.E· um facto indigna.dor, que tem escan:la.li
sado os c-ostullles ainda puro~ na provincia. Só 
podia praticai-os um homem sem coJ•ação, ou 
desconhe~edor da delicadeza dos sentimentos 
conj::ga.cs. Só uma. politic::r. me.;;quinha, e>:Lreita 
aldeã, ridicula seria capaz de taes miserias. 

U:'II. SR. Dll:PUTADo-:-Os selvagens têm mais 
docilidud~. 

., 
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O SR. COELHO E CA:I~P?S: -Eu oi e dirijo n. um 
governo de hon·~ens se riOs que não pnctuarão 
co:n. taes. fuchtcos; que elle.~ syndiquem e 
prov1den:.:tem~ como o caso ··xige. 

Outr.OJ facto, Sr. presi ]ente, a. demissão do 
r. 1 e:s:an · r e e es e · enezes. cx.-prolllotor 

da. ·comar·ca d~l Capella. 

l\Jo,·o probi•.loso, intelli gen.te, modet·ado, teve . -
• • .. ç:... "; ,. 

Jt;tlzes com que_m serVlu, e t.ant? m_ostrava apre
Ctal-o o pre•ndente da ·pronncta que , me 
me c.onsta, vromo\•ia-lhc u:n juiz::~.do m~mi-
cipal. · 

Nunca se eQvolvetl em política n:-:. sua co
roare 1 ; nem ao menos era eleit•.r alli · mas em 
Larangeiras, do 1" districto; tendo da' lo o seu 
voto a candid 1 to seu amigo, que tinha n. e!fdção 
do presi lent~. 

'q • . 
. .L em bra-s e a C~m~ra da celebre q U~'Stão do 
JUIZ de paz que serv1u na mesa eleitot·al da 

de ::lo dia;:, querin.m _f:l.zel-o rnu lado, p:.~r t 0 fim 
de ann ullai"·Se n. ele1ção daq uella pat·ochi:l. e e e 
me priva1· do diploma. 

r·.:·c1sava-s! <~ I"lcar a prova · ~~sa. supposta. 
mu<~lnça: _Acre l1tava-se !llll:l pt·ova :~ climi
na~ao Jo JUlZ de pai.: como Jurad J do termo. 

O juiz ~e direito. encwregarlo do presi·i~nte 
tomou a ~1 a empi'elta.Ja, e poz mão a obra. Não 
po.len lo enfr:mt:lr o car;\cter: severo do i)resi
dentl} .h Camnt•a., a quem não t~ve i cora~·em 
de fallar n!\ rcuni:1o daj'lnta.reviso:·a., ent~nclen 
ob_Le~· do_pro:Hotor a indig:nidado d~ votar· pela 
elmuna\.no . O pt•omotor bn·s:> e altivo por s 'll - . . . - . 
digna e por cx.c~sso de ~.:::c~up~h bn~on n~ 
ac:~·1_os mo~h·?s do ~eu voto,t:1o. proced!·ntc, que 
o tnz de drreJLo nao tev·~ metos de conte .-.t~ll'. 
Dahi a i udisvosi<,~ão do juir. de clir,)ito com o 
seu pr,-.mc,tor. e a .e:tigencia de sua dcmis~ão. 

Fui dada tl. demi,;~ão. 
0 . .; J'ornae~ a.·~cu~:tm o acto de"'raJnnte da 

d 
. o 

c:n:s..:;'io r?r ';IIU faclO 1le. nolJr? inrlependencia. 
~.1~1!7. I'!Cl ·ht·orto t•~vc .n l!tepcta de. p0r facto;; 
rtdtcu lo~, pr.) tender ,JU 41 ficn.l-:1. O pro mo to r, 
por docurnento;;; da.; n.utorid 1rle~ o de pn:o:soa" 
d istincta . ..;, mo.:trn. a f!ll~idad•' da irl\'enção. O 
juiz co.t·r·~_clor· :o:~cumbn. n \ l ·:t1, pel;1 rmpren-:a, 
e a .opt_ntao ~e faz. f ! gera-so n. co~vreçã9 de que 
a chgn1 l:lde c o c :1racter não tem preço; só 
valem baixa s hurnilhaçõe ; . . 

. O que l ··~o dito, _Sr. prt>::.:ident?, não q11er 
chzer que se.Ja. o pre >:td:~nte de Sergtpe animado 
de sentimento~ perver.~os 

Conheço ouco a. S. Ex., e~;li,•c dua .: vezes 
a pena;;; em ::.:cu palac10, por cerca e mmu
tos; pareceu-llle de tl'ato amn.no e maneirus de 
c:-walhe i ro. 

O Sn. 0LYli!PIO CAMPOS dá um ap:trte. 

O SR. CoJ~LHO E C.A:.\rPos: -:\la-., senhores , 
dign -~e a v:•rdade : o ::: factos mos tram que o 
pro , idente de minh:t província não tem a firme 
c clnra intuição da res ;1onsaQ.ilida.de do seu 
cargo. 

O Sn.. ~EGIS:.\rmm.o:-Não. apoiado; é um cava:
. lhciro muito dis tin.éto. 

O Stt. Couno E CA)IPos:- Parece que S. Ex 
entende .'-lll'~ gov-ernar uma prnvincia é esque
C"r o~ Int~'res:::e:õ; dell!l., o~ dir·eito~ dos seus 
admini.;tralo", lJ''ando se trata de interess0s de 

t • I • • • • 
pa~ 1.o, e ~crnr a,;; ex.1:,rencía-: do;;; :;;~~us amigo::;, 

. . . ,1 ; "• .x rava.,ao ,,;; e a s•n· a.s que 
ellas ::;e,;am. Sob e'ltr~ pont·) de vista, tetu S. Ex. 
dado provas de incapacidade como homem do 
N '"' 1') 

Niio tom~i nota d·;! todo~ os seus f•:i to: incon
::;eque.nte:;;, irr·.efi~c~ido::;, nito me sobrou o tempo 
p~ra 1s~o; ratenret alguns '·lue tenho de memo
rra, s m a prr!teução de conve!tC3!' o.o nobre 
deputa~o por P.::rna.mbuco, que me pr:~sta. sua 
attenç:1o; ouça, ontr:~tanto. S. Ex., si lhe 
ap~ouver . 

O SR. SEGrs~ruxno: -Eu sou j1liz e só con-
demno' p :;r prova,; ro!m-;tas. · ' 

. , , . ... ' · , . 
:1. ~ • - d t t: • Jl. ceuu.;sao o promo or, qur·r<J crer, 101 a.p~-

n·1:-: :,:ub":~ ript:t ;•o1· S. Ex. ; foi e~ig.A nci:t r!o 
seu c~mruissari~ e~eitor~, o juiz de di rci.to da 
Capei~-~ em ;;:a t_H~:\~·ão dos seu,;; ,.;cr\·i~~ ... <:, por 
d"~pe1 to ao dem1tt1do 0 pa.ra se~" nomeado, ·como 
foi, um ~·3U co t•r.eligionario. 

Na •·leiçiio do 4 ' di-tt·icto. S. Ex:. no seu em
penho .!e ven•."'' r, :iban:lona-' A a to,to.; o.: abs ur
do.; e ex:trava.g-~ncia;;; do·.: se!:s au~ili.are;:. 

· ata. d:~. elei .ãc de um sim !e.' vereador 
na ciliado de L3r;mg~il'a..:. S. E-s:. vaiem auxi
lio ao ~eu parlid 1, d ·.·miLte um funccion::rio 
quo ;;:.-, pronn:lciou pelo lado co:1,.; !l'\'•tdor, in-.. . . . . 
o•r\TI~ Iil Cill I t; ;; .I lo "'• ~ 

soa Relação do di.;tricto , por via de recurso, 
ro ·onheeet· o direito. a quem o tinha . 

Si nma influ·e :1cin. libr.ral do Z · di;; trid o não 
so pre.;ta a votnr no candidato liber:d, a.rra
sl\m-se ós sons r> lcmento-: officiae :, são demil
tido" de b ·•tid:l tflclo.; o.; ~I)U' nmigo ... 

lim n gent·~ fi.;cnl de It:~poran~p dá um dcs
fal'lne Nn <linhciro.: s ob su :~ ~11nda e t'V:l d·~
so. Emp •nha-,; ·• com um candid 'to libera 1 para 
que lhe ~cja.m recehi lo-;: certos bens e:n pa
ga.mento ;;. O e~-pre,idente. Dr. Cunha Barr·' to, 
recu.;a-~e ti pr,1po 'ta. Chega o actnal pre;;iden
te, f:tz- ,;:e-lhe o me::rno pedido, e logo no se
gundo dia de ;;ua admini~t1·ação ô aceita a pro
po:õ>tn. indiscre ta. e afinal recebido ;;; b r> ns ;;em 
preço para a. p:ovinc;a e dad:t :.1. qnit·H:ão . 

• o J 

pt·i ã., S. Ex:. demit t.e o manda rcspnnsabilisar 
um subalterno por infideli .l::vle de dinheir·o ~; pu
blico!'!. 

Mas o demÚtido é eleitor, precisa-se do voto, 
surgem o::; empenhos e o pre :dd~nte ó- f~-.z rein-
~grM. · ~ ~ 

O Sa. SrGrs:o.WNDO :-Es :;as cou;;;as não cor1·em 
pelo prcsident~, ma.;; pela Thesoura.ria. 

O Sa. Cov.LHO E CAliPOS :-Que cousa.s, :;c
nhor. ~ ,-fio empreg~do~ pro,·inciae~, sujeitos ao 
presidente d' pt•ovtncla. · 
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O Su. SrGis:.mxno:- Bem; não conte;:to n. 
attribuição para demittir, m~::- não p:tra tomar 
contas e dar quitação. como S. : E~. ac~ba de 
deci,lrar que o presidente deu. 

OSn .. CoELHO E CA:.\!Pos:- E' ontrojào caso 

fê r e o 111 s~u a.pa rt'). 
Como Ji zia, o pre 'ident<J da provincia r e

in t0•.,.rou o suballerno da ::t"''nci~\ d·3 Pro riá. 
O a!!"ente fi:::ca reclama. adduz:n:io novo~ do
curn'"entos. o p!'.:!:;;idonte éas..:a, por telegramma. 
:t rejnteg-raç·io, e. como s.üisfação aos p:·oto 
ctor-c<: do ·demittid:;, faz dcmittir o agente 
fi~cal, liberal tn.mbam ;:obr·e cuja. conducta nada 
havi:t a allea:ll'-:';8. 

Pr ·,·tend ,_':; ~ a nomeação de um:t profe~sora ; 
não h a vng:1, faz-se ou tr·a profe~sora ficar 
avulsa. para se!' nomeada. a protegida do 
t'leitor, :>.té que :;;e crêc outra c:t!cirtl! em que 
srn·a <lque a. 

O Sr-. ILnEFO~so DE AnAu.ro:- ~Ia!; V. E~. 
est:i. apen(tS allcgando; onde a pro\·n.? 

O Su. Co i:: L !F! E C.\::.IPOS: - Siío factos con
st:;.. n te~ do jornü official. ( :lpa;·tcs.) · 

O Sr:. l\l.~c-DowELL : - S:io acto' ue con-
stam do t:xpr_•dient<J. 

O S1·. Cunuo r. Co~.)rPos:-Não tive tempo de 
colligir os jomae,; ; nll·.·go factos de q 11e tenhr.• 
conhecimento: póde quem quizer fazP.l' a de
feza do ;rc•idente! mas h·.ü de repli.cnr com 
vanbge:~l. 

O Sr:. Srm~)Il:'XDO:- Mas nós contestamos 
p0r n •;;a·;ITo. 

O Srt. CoELHO E Corpos :-Isto não h:tsta. 
~· ;:ça.m-uo! en:retnnto; c.;t:'lu no seu di1·cdto, 
c :•u no me1:, em ;:orne d:~ PI'O\'incia. quo ro
rrcsnnt•). 

U!\I Sn. DEPUTADO:- O pro.;;id<mte não tem 
meio algum da (:ompellir os deputr.dos a compa
recerem ~s ses,:;õe~. (Apaí·tes.) 

O Sn. éoEr.uo E CA:.\IPos:-Nem eu digo tal ; 
ma:-: em. ultimo caso podia e devia. adiar a 

serv~tdores,e para que os liberues, que estavam 
em minoria, fa.bric~sse:n uma ma.iorb para. 
funccionar a assemblé.t, sem ncce . .-sidade do 
cone ur:-:o cons0n•a o r. 

Si pela· fraude da. me,;:a da a,;~embléa os libe
raes fi:'.eram m·tioria. para não precis:"l.!'en.l dos 
consernl.dOI'es e tudo f.czercm a ccnlento, os 
consc1·vadores. em :->Cu ju,to rt:scntimento, só 
compar·~ciam quando haYÍ:l numero pelos li
b:r.~e--. 

As •im fu ncciono1t n. as,;~mblóa o anuo pa.;;
s 1tlo. mais ou menos regularmcn t~, embora 
scm1ll'C de lado o int··rc..:,;·J publico, d•) que não-. 

Estt' ao no. niio estando pre;;ente.; dous depu-
1:\\los liuei·a· s, c o·ontinuando o,; const:H'V<Hlorc;; 

' ' t a.;1 l ' n. 
sem que hou\'c,;~" numero legal. ~t ~'spcra snm 
clu\'iJa do 'ille ··heg:H·iarn os cor·!·cligi•m:~.:-ios 
nusontcs. 

CI'OI. • !•~ OC~Up:tr-Jne p::tri.ICll :trrnPn O c O :lClO 
d:i. cnm:II'I::.L de (iaJ•arú, em 'lue o prc . .;idento ou 
o c·he!'o de poli~i:1, cuc pa;.:a:iiO!lto do :o't'I'Viço.
clcitorac•. a i"~dido da ch":·c local, ma.ildou 
:~ut•.tl'i.!ad;~.; policiac..; intc:-vircill eu1 lJLIC • tii:o.·: O ~lt. Sl<i!S)II:!"IlO: - l\Ias então, nnt~s da 
!·0" --r~,.; o:-~.c· .• in .inu::ndo em oHicio' 0 tuclhor aborttn·a. n:1o hou\'C di:t em. qllc c·ompa!·ccessc 
cl i re iL", denowiuando prct ~ n"o 0 que lhe rh.;- numcr., snllieiotlt•~ do Jepút-ldos ·~ !lla out1·os 

d ' ' ] ' ' O.JII"'/1...'.~ , .) IL~t·a ;L, ú lj\10 CU :o'Ql S·•l' 0 lllllCO eg"llllHO C 
fundado. O Sn. Cor~l. iW 1~ C.mPos:-Sei. par t~Jlegram-

E' UIUrl •crio indcfinitla do incurialidaJe,;. dú ma. qttt) foi 1•ublicado no Bra;il u }H.!l' cartas, 
d!,;pln.nte', n •:u·~ cumpr· ~ p c'Jt' cohro. qn•' não houvo numero. ( .-t, :r.trte . .,. .) 

E' i •to aJmiui.;trar·. ~enho:·c.:? Es:<:t in .. tn.bi- Si n::1-s JH'eparator·:as houve; llllmero. niío se 
li·.ladc, cs.:a-.: incong-1;ucncias. e.:,.;r~ de .~arr.t zoa- me fd.lou, iguoró; llla" ,j de suppor· qu~ não, 
11:ento no.: acto;.:. ~ão n.ca.;o ele um :.:-overno porr1uo os cons ·rv:•loi'CS de~do o anno pa"~ado 
firme, C<tlnHI n refl·~cti1lo '1 · .... ,c;ó compareciam quando se fa:r.in. numero pelos 

Con.:eqnencia. ci:l . ..: mesma.: e outras cn.u"ai', liber:\e~. 
deu-~c na adtnini..,tração Jo p!'e!-; identc de Ser- Chegn.m depois os amigos ;\usontes; h a nume-
0 ip 11m ac o nnico no:-: annae . .; o patz: a. ro, a r·c-se a s0so:ao, t•a a-!'C a e e1çao : ~ mn;.:n., 
A":-:emhlé~·· Provincial no::: douo: mcze.<:: de sua>; o nes~c acto brkam o:~ comp:l.rlr·e~. qucbJ·n.-ee 
.'-'e."'õc.- funccionou meio di:l l a fragil maicn·ia obtida pela. fraude; os dissi-

Por qu<.: ·~ !Jc quem a cnlpa? dr~ntcs retiram-!';e, o;.: conserva<lorc!S tambcm, e 
Eu a attl'ibuo e m grande parte ao presidente. não houve mais ses8ão. 

c dir·ei po rque. . O Sn. Ir.DEPo~so DF: AnAUJo:-:\Ia~ o presi-
ü:.x S1t . DEr>üT.-\Do:-A culpa é dos deputados. dente nenhuma c ,Jpa tem díiito. (J;w1'to.) 

O Sn. CoEwo E C.DIPOS:- Não foi sómentc O Sit. CoEr.no CA)IPos :-Ncm cu o accuso 
c.lelles; o .prcsidentQ podia. tudo 1-'anar, ou, pelo por isto; tLas pl"!lo que S. E~. Y ai ouvi1•. _ 
me no:-: cntm.·; tinha em ~i os meio» e não usou Ob,;ervarei :i. Camara qtte o; con . .;cr,·adorc.-=~ 
delle.::. 1 a.pczar de seu justo despeito, cedNam á voz do 
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patriotismo, considerando um desserviço essa 
falta da ::;essõe,;:, e levantawm bandeira branca 
para as bases de um accõrdo a re~peito. 

. o SR •. SIGIS:\~UNDO:-Mas como é que o pre
Sldente mtcrvmJo os conservado:es tiveram 
maioria·~ 

El~es :;;e prestariam a fazer numero, mas par<t 
as le1s annua~.; e algum::~:"> medidas mais ut·-

. o SR. COELHO E c.mPos:- E' porque não po
d:a ser outro o resultado. 

n~s commissões, .e pediam o reparo da separa
çao dos dous con.Juges profes::::orcs da Capella. 

A razão destas e~ndiçõe;:: era: 1" 3 creação 
e empregos e pa o a!':, e um te.~tamento em 

projl}cto, para. :-:ati.~f:lzer compromisso;:; eleito
raes, no que não pl)diam convir o• conservado
res: 2° que não poucos artigo!'; de lei existem 
na legi";;lação provincial sem que jamais foss~ 
delib~!r:::.ção da Assembléa ; foram intet·calados 
nos ~~utogTaphos para. a sancção. E' um facto 
vez.-gonho;;o, quo se não devia tahrez narrat•, 
lYta!'; que exponho para mostrat· o abatimento 
mot:al da situnção. alli, o para j :::-;tiftcar o pro-

- ~ 9 
\,::; v. . ' . 

et·a Ullt acto th justiça e humanid,tde que ne
nhum gove!'llo decente 1·ecusaria. 

P is saiba-;;:e :-não foi JO:>sh•el o accõrdo. 
Cartas da provincin. me dize:u t ·~l-o o J'l'e~idente 
recu;;:~do; c por quo? Porque os :nn:gos de 
S. E~. -c:lprichosos-chamn.t·a;n a0 accôrdo 

. ~-
eõe,;: de con!';ervador•);.;. 
• E S. E:s: . · esteve por is;;:o, porque S. Ex. não 
é pt•r.siden te que destôe da vontade dos seu;.; 
amigos. 

Entro o dever do comp:trecimenlo e o de 
acautelar a provincb contr::~. o-= de.:varios de 
uma aclmini~;tr:1ção ~em rumo. varia e :tnn:r
chica-entendcram o;; conset'\'adorcs melhor 
servir á provincia. não conconcn lo ús se.-:=-:õcs. 

• • f- .()'. 

para congraçar os deputado~ do seu particio ; 
rr•Cni"on n.~ .i ustas bases rh J•roposta conserra
dül':l, e tl•:ixou pas:-:~u--;c o tempo em pul"a 
perda. . 

Ot•:J, o bom ,.:f\JlSO o mais vulg:1.r. impunha o 
dc\'et· d·•. em tal easo, f:tzer·-sfl o :uli:tmenlo da 
A"'scmbléa. C t)l)l algnm tempo so poderiam 
modifica :• n.s circumstancias e chcg.tr tudo :1.0~ 
~cu" cixoR. 

Pois n~m t:~l foz o :d.ilad() presUcnt~ ,Je m!
nba prorinch. 1wr: l'ei'Íu que :-;1~ rncer1·:1s~·) a 
~e ... .:ão com o lrab::1.lho apenas .lo 1ncio tlia ! 

Ih qu ·lificativo pat·a um procedintento 1lc 
ta.l s:tbcrloria '1 

E' jsto g'OI'Crnal', administt•at• '? 
Achr.·sC pt·•' sent'"l o nnbre minisLro ela jus

tiça; ag1·adet,:o a att''nção com qur~ me ouve. 
Es.ponho os factos ; syndique o governo e 

procetln. como entender do seu dever. 
- Teremos r: m breve a elci•;:1o p:tra de:pu ü\dos 
prOYlnCJ:leS. : 

Pet'g11nto ao hon1·ado mini.:; t:ro: póde oífercc<;r 
garanti•s nas proximas eleições um pre.;;idente 
que com o maior de,embaraço interveiu na 
eleição geral, um presidente que se prestou a 
intervir em um1 eleic:ão do ·vereador de locali
daLle. quando :.:cus n.migos têm·;-todo o int~resso 
no eleição provincial, c perdel-a-ão sem o mais 
dei:ido auxilio otlicinl '1 

Está o Mtual !)I'Csidente de Sergipe em con
dições de permànece1· na proyincia, màxime 
e1n época eleitoral·~ 

O SR~ SrGrs:\IUNDO:-E' muita vaidade. 
O Sr.. CoEuro E C,DIPos:- E' um facto. 

dente intervie;se V. Ex. sabe o que é o 
poder. -

O Sr:.. CoELHO E C.UIPos: -Pois asseguro ao 
nol.Jr~ dcpu~ado pela Bahia que em meu districto 
elle mtervelU quanto pôde, excepto forçt ar
mada, tudo fez, tudo empregou. Não vale à 
pena narrar essa histo:·ia enfadonha · nem 

f. • ' me,-mo o arei. 
E:::ponho os f:tctos. O presidéiü~ ha de intet·-. . . . - . 

gos es tarilo perdidos ; ~ S. Ex. não é governo 
para faltar a. amigos. 

. .. . 
lllçi:io o g0\.·er1w tomarú. mas o que affirmo 6 
que o p:-esidente está a.tllictissimv para se re
t~rar • 

O SR. CoELHO E CAMPOS:- Bem, t·cunl\m-se 
todas as vontades ; falta sóme:lte ;1. sanc~ão do 
gove;·no. Observar,!i entr~tanto ::to honrado Sr. 
ministro d t justiça, que ~e ouve: l'i~ t:rat·-'se o 
actnn.l pt·csirlf'nre de Sl3rg-ipe, s•J tal so resoh·er, 
ptra. Sttcceder-lhe na administração o 1° vice
)Wesiclcntc, ficaremos no m~smo caso quanto a 
eleição. (:\partes.) 

Como l1omem de p:.rtir1o não confio nelle ab-. . . . . 
extremado e tudo fnl'i prlo seu nartlclo.Nem son 
suspeito. r1uando mantenho coi:n esse dc0-pre· 
sidcn tr· boas rel ~~)-~,:. 

SCJ·:t nm Crl"í) f:t z•'l-o enlr:tr na administração 
n:ts -;e::pe.t·as de UIIH\ cl ·ição a qu:tl cllc liga o 
mais ele c i ! i elo in tct·essc. 

Sr. J ·t•~ .:identl" . entro 'l~~'•nt:~.: causn...: do liiau 
•'"llil' tl ~t.: 1•1'0\'Íttl·ia.; não ó a. l•tenut· :~ wa c•co
lha do-; se'n .: l·r.:-.:identcs. 

M c!'l tt :mle pnra n·.: )'rovinci:\s rneno.~ i1npor
ü1.ntes 11'10 1101li<':'I~Õ<~s >:0 f:l.ZClll, s0.nh01"t'.; '1 

N:1o "" Jll'OMd••. co1no d i ~...:o llli !:l \'1'7. o fallo
cido lh1·ão do C1·u;;u :y:tnfl, ncstn. Carnnt•n, o 
qu:d, f tlh ndo d:t 111á udrllinistt·nç:io das pro
vinci:t~. lltOrlltr:nLe d:ts HVln !JS i rnportante.;, con
cl11in. diz~nd•): ~c ent1·etanto e;.;[a...: q11e ~ão a:'; 
ulti:rra.:, <bviatrt ser a.: J"H'Ítlleira;:.» 

S:tlvo exce1 •~ões, quo folgo do reconhecer, 
tn~u;•la : •:-se para. css:Js província;: lnoço;:; inex-

.. , 
:-:e1ü co rnpetencia e prc:-:tigio ba~tant•.: , fazem 
co;r1 n.: us,.:CJtrbl•;as de :;:eu pn·tido uma poli ti
cagellr tal, qne a elh :.ütt·ibuo o estado affiictivo 
de muitas '•rovincia:.:. 

Si o g-ov~>rno nomeasse homen~ pt·ovecto~. cn
paze" de itnpor-•e por ~eu prestigio e força 
moral, não V·ria.rno~ a receiar os ctfeitos da 
1'oliticaoem . :Ma.: tal não ~uccede, predor.lina 
o p ~1 trona.to. o arranjo, e dahi e.;;:;:a!'; no111eaçõe.: 
irnpensada~. Tudo ncpende da es'colha do go
verno. 
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O;·s, não póle ~llr de ('{feito;:; :'::üi-.factorio,, 
reg-ul:tr•s, u·1n instituição, cu:a boa cxccnç:Io 
d';l),:nde da Yontade de um ho::1e:n. 

.J.'\ão ncha o honr.Hlo 111inisrN que c Jl:l. nm:1. 
n;-c,~.~sida.de fundar, o:·:::u1izar uma. ea r r ~ira. . . .• • '2 ,, 

questão e \la, 0ScOlha. 

o s :~. Co}:UI·l E C,\:1[1'03:- :\l .~un~ projGct·Js 
tem-se ap:es•ntado n 'Slt~ ;:;e:!tido. Lembr,,_me 
de u:11 do nos~o s:-~.ur1oso colle.~a o falleciJo co~1-
selhe-iro Almeida Pcreir:t. c Ótltro do illustrado 
consclh·;it·o Silveir:t de· So·t7a, ambos nest::;, 
Ct\mara 

H t nelle' muit·:'l a C··lher-se. c acredito r;u~ 
co:n nJC,iid,ls com: le:ncntar:es re~·i,ll~O? a insti-

(Jji /i'lt·.~.) 

Pclr 011 tro hdo, Sr. pre-idente, quando vemos 
es-,;: wáo G,-tar dil.'> 1 ovincias eUl t ·r " . 

devilo à pohticag- ·ru dos presidentes dcl mãos 
dad:1~ c-•u'l as "ua; nssernblcas. não s,-.1·ia d, 
pro''''itn. C?llocai' utmt p~ça _l:,ais. n.o .mG.canismo 

, t til .;:. I< , \' \. 1:1, lD~ !tlllll 0 :lS 

S')f!'Ull<hs carr.n.l'as ou s~r.wrlos p!'(I'.'Íncia.es, c::Jmo 
f:J.culta o Acto Addicional ? 

O Stl. 1\IAc-DowELL:-Seria :1. mesma cousa. 

O Sll CoELHO E C.urro,:-Eu não creio forn. 
nm~ lemllran~~a Í!lut~l do ·leg-islador consti
tuint.;; leve elle bons fundament·JS, quaes 
sej1m o co:t~rapcso. o correctivo c o melhor 
est•t:J,, d !S questõe;; por uma s.:gund:l. camara. 
A act•t:l,t'S :... • m lr.\a·~ !Js , 
d ':spoticas, t0m feit•) muito e:otn~.go. 

O S;:. ?\L\.C-DO\VEI.L:- E:>lr.Igam amb:ts. 

o L 

são tudo <lurtnto s·~ tem dito da nt:c·:>,;:sidado da-; 
S(.lg'llnd •s camaras. 

O S::. ~lAc-DowELL:- :\.i; attribLiiÇõt~S não 
est:io descriminadas no A<:to Addicional. seria 
uma du;~licirLtde inutil. 

O Sr.. Co;,:uw E CA:.rro.;;:- Perdoe-me o mou 
neobre ~m.igo; i:;to prv·:a tb mais; então inutil 
tambo:H seria o S·~na<lo enl:oe nós. 

o Srr. l\hC-00\VELL:- Isto e ontr·a cousa. 

o Su. COE LI!•) l~ CA~IJ>.)S:- :\iio sei tjlle ej:~ 
outra cous t, s·:lvo ~ latit.ud·' c i111portancia. da<; 
attri:)uiç0e.:;; o que s ..,'i é q11 ~o ,\eto Ad t!cional 
pr·r!\'Ía e . .;~:t nec~ssidade, e autoridades muito 
respeihv ··is pensam jà cbeg-:tdo o tempo da 
ex~ i: ução d·•sse at·t_i"'o do Al!to Ad:licinn:ü. 

Ent1·e outros o ilb1strado wini-:tro do im1>erio 
de :3 de .Julho s 1scitoa essa t 1uestã0 como op
portuna e de aet :alidadc. (.·\partes. J 

Conseílu'Jncia. dessa. má administração das 
provi.nci ·~. Sr. presidnnt~~ . as suas finanças des
organizadas, direi mes ·no - e~trag-adas, em 
apuro ·. 

B1>a p r>litica. bo1s fin ·• nças, digse o Ba. 
rão Luiz. 

N!i vcr,lade, q"~l o estarl;, financeiro das pro
\'inci :s? Atllictivo. rlcspre•;ador. 

Quem não ~";abe a que apuros têm chrgado as 
dn'1s i:nportant";:; províncias da Bahi:>. e Per
na::lbuco. com divida..; enorme~, com gr·andes 
rlP-ficits no;; orçamentos, que tenJem :t. r~.·:gmen
tar pelo b:tixo prr~ço dos producros.-dvendo de 
~rn • : · · · o · · · 
fontes d~ rcnd:1s? • 

Amazonas e Pa.rã. não h·-t muito-com finan-
ç:ts pt:o~pcr;lS, ulti~amentc em situaçito difficil 

tVl itS e rc tez . 

O SR. 7\L\c-DowELL:- O l!..ma.wnas ... em
polgara.m-lbe o cobre. 

o SR. RATPR0XA:- A!nda estã·) batendo no 
no Í<~n<lo 1lo cofr.), 

O SR . MAc-DowELL:- O Par,t tambem está 
em l:ircum,;t:lnci::ts difficeis. 

O Sn.. CoEI.HO E CA~IP.:>S:- :\Ii!ru.n :tão, 
outr'or;'t tiio flor.>scent~, \'~\Í em 1ec~u1encia, a 
o 10._ v1s tos. 

Cearú cxtr·!buc1n, ·~ s<'io bem conbeciJas as 
cansas de suas difficuldad.,s econorni.:::•s. tão . . . - . 
d•'put-tdo pur :\Iinas, os escravos que p:tra U. fu-
giram voltam para a casa dos >;enhores. 

Pi:.\llh ·,Rio Grande à•) Not·tc. P.-u·a:1 rba.Ser-
gipe, t•:spit·it;)-~u.nto e at•anà, 1·om defi~d e 
dividas snporiorcs :v s s·~us r,)cur-,..os o;·,llna
rio ~. 

O Su. VrAN::\A VAz:- A m;nha p;·o\·incit 
tarnbcm. 

O Su. CoELHo E CA~rP.:>s :- :\.bgo ts devG 
pouco, m:ts tem deficit, e não póde dat· passo. 
Santa C:ttllar.na. !\!ato-Grosso e Gov:1z. si não 
dovern.leva.m a ,:idu d s vc_;et::~or;s. .. · 

leis de exepç ·~o. conta um de'Jito de perto de 
:3.000:00!1$000. 

m., d•"! J ;nr:iro com o sou ):lssivo de-
t:). : OJ.< S. aulo de 7. O J:OO.I$, ! i nas 
supponho qu·~ de :3.000:0d0~, mni.- que todas 
sent~rn-se an11~aç :>d"s da cl'ise e s:1criticios re
sultantes da extincç:!o já ic.~Yita.vel do elemento 
EG !'Vil. 
N,~ 'Se d ·seaL-~.bro quasi geral, a pez:tr de s·3llS 

:tpuros financeiros. d;i espe:-n.nças cl.e vida. tudo 
promctte :1 pt·ovincia de S . P:wh. <}u·: te:n 
tido a inttli~iio clar:1. dos s ~us elcm ·ntos de 
pt'"S: •" rid:tde. 

~ão ó isto rtovo ; ú lt•tdiçãll d:l geni!J pau
lista .. Já nos Le111j)OS colonia.c.;; se obsen·a,·a. alli 
como que 11ma tempera e.~pecinl~ uma ll.Ctivi
dade d ' Yankcc.,;. 

Dir. um sahi1> histol'iador po:-tugnez quo, 
quand 1 as 1.mwincifls do norte era•n simples 
fazen.das da rn~ tt·opcl(~, jlt o gnnio <lo pnulista 
un av<L os germens e 11ma nac10na t ~-tae. 

E por qu~ . senhores.? Pot•que ·e nEto. co:uo 
hoje tiveram o b ::Hn ~ens::>, a clal.".t jntuição 
dos p~oprio:; destino;;, d G ~ue se faúam obri;)irJs, 
procut·ando vencer ::~s diffküldudes de suas as-
p=raçõe!S pelos proprios recursos. ~ 

E sou levJ.do a crer ti ue afinal ~~ o q ue:-"farão 
as mais provincias, quando disilludidas de 
qu:~.~squer :1uxilios por 1nrte do E~tad.J. Cadn: 
qual tratar:i. de si, e: é o que afinal hi-l d:l ser. 
Dl}seng 1nem-se os que têm o:ttra.;; esp !ra.nç ts. 

Mas, attenda. bem o governo: quan lo :1s pro-
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vincias cl:,'garem a. essa com•icção, desillu- 1 Como pelir a um neces'iilado, a quem falh:~.m 
did~s d·: taot~as promess::s fall~·.~es, ellas que- os t•ecursos, ~u::s:ilios, recur;;os, meios de sub. 
r.:rao outrl:is 1acnldad;·s, outras franquezas, sua sistcncia '{ Seria uma crueld:;~ào :,.i não fôra 
auto~omia, lcv~ntando e:'ls·L ~spiração. que ru- uma illusão. 
more.Ja. ao-. ouvidos de alguns,- rssa fede-ração Nós não temos nem alimentamos esp.::-ranças 
quo de 1831 a i8:~4 preoccupon os espiritos e desta ordem . 

• • - a 

csl.a.t!o daquelle tem:•o. 

O Su. DIAS C.\n:\Emo: - Temos o gerrnen 

O Sn.. CoELHO 1~ CA~IPOS :-Niio ha qu•·stão. 
Seul qu ·~ .,no sn pponha, os ~~hmenlo,; SG pt·epa
ram ; so:m que ~e q ueit·a, ellcs tomarão tal in
tensidad.c qu·3 di!ticil seri não ú~1.er couces
sõe'> ; resistir~ estacar. 

O go\·erno m•'smo, sem q"ue pense. collabora 
na idch dü emancipação, de federaçã0 das pro
vinci::t~. ror su::1. polilica oscillante~ tibin. c sem 
firmeza o rcspc i to della;;:. 

A politic:~ do governo nas pt·ovincia<> tem 
sido ot·a -de desc••nfiança mal entendida. ora 
de ~b•:t:don~ impet•doa.vel. 

~ ~ -~' .. 
corc.·;1.t' :'\,; pl'Oviucia" attt·ibuiçõ<:s sua~, por :-ua 
carta d•• lilJerdadc, o ac o nddici• .n:ü. 

N·· ;;: t· ·1 a ns Ih de 
Estado. ns decisões e avi;;o-; n<.?ste sentido. 

Pouco e pouco foram as provincias reagindo, 
no que fit.: '" a:n muito bem ; e não só i'eiviu
dicanm o qnc eras ·u, como nté invadiram a 
esphera do Estado creando impostos de impol'
tacão e c:utt·os taes. 

O govcrno,em vez de cortar-lhes logo o abuso, 
fechou ouvidos, dormiu no caso, tolerou : poli
ttca de '' bandono. 

E u:at:do as pt·ovincia""~: :i na. pos~e de ta e.; 
mc1os, quan o faztam c es parte o seu meca
nismo fin:~ nceiro e era uma nece:"siclade de su\1. 
vida econ0111ica, ús 11ue, :i reclarna.ção do com-. ) . 

o 
da logo ille.!.!'''lmente suspend0r a cxecuçito de 
leis pt·o·:inciaes, com a promessa de aux.ilios 
às províncias. 

O Sn .. Vt.-\:\='.\. VA7.:- Isto pr·ova a necessi
dade das di..:ct·iminaçõe;; da.s renJas, o nada 
ma1s . 

OS::. Cor:LHO 1~ C.urPos:- Sabe-se a hi~tor·ia. 
da promessa J.f•S 1 O 0/ 0 addidonaes. Frustadt~ 
ella, cogitou-s:! da de~crimina<,~ão dns renda~, 
para o 'lue foi nomeada um:1 comruissão, que 
apre,;ontou um parecer u projecto dignos do seu 
illustrado autor, luminosos. 

Ma' o que é feito do parecct• '{ Jaz no pó dos 
archivos. 

Não póde sor mais desastrada. a polit:c~t do 
rroverno nl!s rovincias ; a desconfiança, o 
abandono e afinal a precipitação e a tt·opc w .• 

Bahia c p,_.rnnmbuco. princip~lm0nte, são 
victimas dessa politica des."'strada, fat··ll . 
: E' um11. neces•idade a classificação d:ts ren
das, não ta.nto como auxilias, seoão como um 
regimen de conce~sões methodico racional. 

Auxilio,; directos seria. um erro dal-os o go
verno e esperai-os as provincias.l\'linha provin
cia ó um3. da:. mais precisadas, mas declaro que 
elb. dispe~sa os dinb.eit·os dos cofres gera.es 
para os ncgocios provinciaes. 

o 
a realização de promessas legaes, pelo seu 
credito, que não compromettr·remos, e a e::s:e
cu à o Je servi . s o-era s im :.r ;< in di veii<. 

Queremos que o go\·erno faça etfectiV;l. a 
garantia de jut·o;; que u11w. lei de 1882 cor:ce
dc~u a nos•a. projectada e;;trad"' de ferro . 

A pt·opositr.·~ desejava subei' si no plano de 
strict:~ econot11Üt e ti;.;calização d · obr;;s S" com
prehendc n. não ex-:cução · d:·ssa lei. So!'ia um. 
erro, porquo em p ~ rte d·~ sa. zona de minha 
proYincia, ha vinte anno~, polia ha.ve1· um:1 via 
ferrea COill \"anla_:;em, a juizo dC·S r·ng-enh"ir.os, 
que a· .. estudararJt. 

_,uerernos Ci''e o governo, romo ·.ia. nos 01 
pt'OIIIcttido, faç-a e,;ludar o plano qu~ em pro
jecto apresentei em 188:) sobt·•· o u:elhorau:wato 

:. · · · o-"iba, o cpJe não tra•· ·i onu.s 
:10 Thesouro, i or·qne o capital será. lcwantado 
por um:t comp~nhia, os juros e amot·tização 
eobertos por impostos provinci:Jes r•speciaes. 
presta.n o o · stJ.•lo seu cre lto por ce:·ca e a 
10 :maos. 

Qu•'rcrnos que '' governo, como ha mais de 
anno declarou em seu rehtoi'io um ministro da 
marinha, mande levantar quanto a ntcs Utü 

pharol na me· ' ma ban·", cuja a l:1l::Lia foi incen
dia.do. ba dous annos, e su:.\ falta tem sido de 
uotaYeis prej uizos à navcgt\.ção e ao com
rnercic. 

u~r Su. DEPUTADO:-E bt·) não CU>;ta cli-
n eiro . 

O Sn. COELHO E CA~IPos:-Cu.;;ta sem duvida; 
ruas quantb. de pouca monta que acauteh mi-

uu·e:'5 .) coa to;;, e o ;;erv1ço gera e o r em 
impre-;~..:indivel. 

Queremos que, acbando-. .:;e á fre nte do gabi
nete um illustt·e bahiano, mande e;;tudar o>:: li
mites entre a sua e a minhn província, re:::ti
tuindo n. e"ta u·ma ne,;ga de territorio, que de 
direito lhe pertence, e que a Bahia pouco im
port:~., impol.'tanio muito a Sergipe. 

Quere11w~ administra.lore:'; C<~p·tzcs, 11\ag-is
trrados exemplarc:':, funccionarios zeloso:::,i-:lo é, 
regularidade e ord(;:ru em todo::: o:s ramos do ser
viço. 

Queremos ainda que o go,•crno, n;\ gravíssi
ma. quc>' tfío que tanto :1gita o c:,;pirito publico-o 
estado servil-se haja com a maior reflexão, 
LtUC nunca é demais em assumpto tão coruple::s:o 
c melindroso. · 

1 ru1n 1a. provlllC!a, mcon 0.s ave men e uma 
das mais laborio.;;:l' do Imperio, e:s::erce em a lta 
escala a grande lavoura da canna.. 

Segundo o rrlatorio da presidencia, na ~afra 
de 1<::i83 a 1884, exportou ella cerca <ie 6 mi
lhões de arrobas do assucar. 

Todo esse serviço ó feito 110r dous terç('ls de 
braço escravo, e um terço de gente livre . E', 
pois, urna das que 1nais precisam desse instru
mento de trabalho. Entretanto e lla não é re
fractaria ás leis de humanidade e justiça, ell~ 
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não s~ oppõe ;\ lllarchn. reiloctidu da.s idéas 
emancipadot·as, convencido de que é iwpossivel 
lllanter-se o st11ltt quo nesta questão. 

Sr. p:·e~identc, dou te:.,i:ellJuuho do' ,;;enti
mentos dos lll'.'US C011tpro\•incianos a. este res-

• . • 1 ~.- ; .-, 

nega auÂilios i lavoura c evita. assa. questão para. 
não c:ms~r-lhe abalos. 

« lllucl.e-se o governo; coherencia havet·ia si 
pod ·sse clle evitar c couj urar e~sa pet·Lurbação; 
o que lhe é impossível, pot·que nãu se resiste á 

I . 

jam abrilha.ntad:•s por libermções. No ot·ça- « O que cumpr.3 .:~ prover o paiz e a classe 
mento pt•ovincial figura u:tt itttpo~to de capii:·t- agrícola de recursos, que ~t proparem para essa 
ç~:> de.-;titJado 1J1u grande part.•~ ;i liberdade dos lt·~nsi~~ão in· vita.vel. 
escr;tvus. <..< · IH governo nao cve ser ac1 em promcs-

E quaudo de to !;ta. p«rte s ~ COlltmetuorallt sa.:;:, rnas não deve tambem por sua inac~~ão doi
aquelles que têtlt feito libertações e:n tnassa, se xar-se sorprender pelos a~ontecirncmtos,q uanJo 
os dcn0!1tin:1ndo hctoes ou heroinas ; não sei, não lhe re~ta•se que ::r. triste J1·siUusão, esse 
si p0b priori l:tdo do LOlllpO puder<i. s ~~· dispu- já J tm·de de Guizot em 184.8. 
tada. :t dtt;tS distincti,.:sir!'ta,.:; set·gipan:\s.; minhas' 
cons:-.ng-uinc;iS,a glorit•~a denot"ina\:'to das duas 
primeü·as heroínas dâ liberdade dos c,.:;cravos 
no Brazil. 

_ E1n 1~57, quan~o nCIIl >:e cogitava da cxtinl:-

Lomeiro, a.lfon·iou cerca de 130 a 90 escravos, 
eoru a condição de serviços, de 1111e em breve os 

is )ens u : 15 annos de 1ois. 10r ,;;eu faUeci-
lut~ n: o. subi:l. :1. wais de i3ü o uumero dos seus 
ben~·Ü\~iados. 

lguat procedir~ento te\'e em . i850 ~u:t. irmã 1 

• ·~: 1 ;l o ' ' 
pot· sll:t morte, n. :Seus 40 011 50 escravos. 

Er:1 o sentimento reJigio>:o que f:lzia a luz 
nac,ucll :s ~~lma" privilegi;\das. 

Eu sigo as inspiraçõ s de minha provincia, 
a quem tudo devo, porque se tive e Lenho ami
gos. nun,:a tire pr~>tt:ll'tores. 

Por outro lado, é o partido co:1sen'ador o 
grande emancip1dor no p:1iz. As leis d3 1831, 
i85u t~ 1871, s:1o os tr~s ~magnos d.ocume!lto~ 

... , , • • .1 

Da primeira ó firm:1 referenda:·i:t o :!\Ir~rqnel 
de 11!onte Alc.:;-r•:, sen:tdor por minha provincb, 
de ois ehef·~ conservado•·. 

~< Di;;:ese o· Connell, em um rn~eting no Co
ueat Uanlen: <..<0 e;;pirito publico ma.rcha. como 
as onda,.: p:.:uero,;;u;; do occauo. O tyranno dos 
tempos antigos a1andou á" on'i::s que p:t rass')m ; 
a~ onda...: mat·r:h:ll"am. a Jcza:- da. ordem. e 0ngn-
iram o insensato, que pretendta d•..:ter- e:; a 

marcha. 
« Nada. poi,, de resistencias indcfinidn.-;. 

:e.n quebr;:. 
dos direito:' respeit:weis c iatct·es~es de ordem 
~uperiot·-ei:' a que,-tão. >) 

E.tn ruinha cirl.!ulnr no ultimo l~~ito, fiel no 
meu passado, eu dccbrei que, entre o,; que 
nada querem c o' que qul'rcm tudo, eu man
tinlw. utua po:::içãu intet·medi:t : que n;lo é es
cra vngist;t, nr·m auoliciopi;;ta. mas de ex.tin~
ção gt·ad!l::l, emancipadora-garantidora, sal
vadora. 

Qncr dizer: o dlr.:!ito do escrnvo ::i. liberdade, 
que, ,;e nos impõe e brilha <:Omo o sol; o dir0ito 
do :<.cnhor que n'io fundou ma,; participou do 
erro comnHt 111 da e,;ct·avidão q ne a lei s~1.nccio-
nou, c c e r1ue pt·ocec e a m emmsaça.o ; os 1n ·e
t·e,.;ses elo l~<ta,lo quo tem gt·a.v;~s r,:.,;pon,.nuili
dad,•s p tr.•, de ruomcnw, :d.H·it· m:io Je sua,;; 

. . . 
1::.\r Sn. DEPUTADO : - Era um grande li- puulica.. 

u3ral. (lia ouuos (t]JCt,·te.,.) I Coi1e.-cnw comigo me;-;mo, eu não SOil. não 
O Sn . CuEr.Ho E CA:>Iros:- A e"se tempo não posso ~·': su,;pcito a tend•:lnci:t emancip~t~o:·a, 

existi:tm os pa.rtidos actuacs, que da.t~tm do eu :!e!;O,J '1-a, tln ~~ ro-a segun.l<; o.-: pnncqnos 
iS37. ( .A1iartes ) cxpo~tos. . _ _ . . 

A lei de 1850 tem a referenda de Euzcbio de ~Ia~, .bem .s · ~·I .. a qnestao nao ~~ s?mente dt) 
Quniroz, 0 m:tis importante clt-:: fc t:tlvcz ilo P!1Uclp10s, o ma1s que tn.lo de cu·cumst tn-
men pa1·tiuo . ..:\..lei d,l 1871 õ obra. elo Visconde I ctas. . . . . 
do Rio lk• nco~ chefe de alto 1·onome. "~s c1rcumstancta~ do P,:ttz d''~ern ser o crl-

Eu acompanh~J as tradições do meu pul't!d1).1 ~el'lo da~ nossas uchber~çoes . h.esoh·r~. o r:o
Espirito 1uod,:rado, respeita lo r da lei ~~ 1tos di-~·1ccto ~o ~o\:erno a ques~ao do modo m:11" ~at:s
rei ~os, si n~~ fui .abolici~ni;;ta, .e :1rro sou, d?~de ~actor1o ". ~ oppo;tuno ltn~or-no_s.,.?s1sacnficros mmto mamt~s<et a;.: mmhas 1de::ls emnnctpa~ , ms_;,pa.ra\els d : tao oncro:_a qne .. l. LO • . 
do ras. · i h a mm.h:: 1nten·ogac;ao; a (JU:l.t eu me.~mo 

Ua mais de 10 annos talvez, convidado pàl'a, i r~sp:)n~'rct s1 m.e chcg-ax.- a voz da p:thwra. na 
COttP) pr,~si~ent: da as.sembléa prov~ncial, i ns: (hscussao do proJecto. 

au. ~ ~ - ,_ 
c1·eada, em discursn pub:icado nos jornaes do dher, qur; não o reCeLJO com pr;;venç:io par-
tempo defendi. o pt·incipio. emancipador, t·e- tidaria. 
iípeit:ldos os dirairos nellc r-mvolvidos. O Sn. RA TI.sBox.t :-Tenho muita esperança 

Em 1877, quando pela primeira vez tive a de que bade concordar com elb. 
honr·<~. d0. f.,zcr parte (lesLa canJara., fiz a apolo- :o " C 0 c:~ 0~ . _ N-o 0 recebo 
gi~ da l~~S~e 28 de ~etemb.r<:· t r> • d ')1 d J com ;~;veno~~~ j: di;~~~ ::.p~t· o;,,a eu o es-

. m _, quanc. o
1
. o ~11n1s ,no e -

1
_ e. a

1
· - . tu ;lo . 

~CH'?• ncga\'a aux1 ws a ;,vo~ra c se austm1a.1 . . 
m.t·~ a·;nnente da que;tão seVll, eu disse de~ta: SR. Pl:F.SIDENTE,- A ora v:n adw.ntada .. -
trtbuna: \ l.hr Slt . DEPUTADO : -Ainda não cslà esgo-
: « O governo se entende coheronte qu:1ndo 1 tada ; ouvimol-o com prazer. 
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O Sa. CoF.r.uo E C.\.:\IPJS : -Acho-me f:üi
gado ; e não menos talvez os que me Lêm hon
rado com a sua attonç:Ia. ( .Vt1o aíiúÍLHlos.) 

Ponho termo ao meu d1scurso ; ucscnl
pom-m<:!. 

r 

(O omdor e cw;!p;·ifnentildo.) 

'Vimcnto de atteil;·ao) p0de desculpa l'nr occn par 
a attenção da Ca.mara. em hora 1ão adiantada, 
mas nã.o po:.iin. deix:n· quo cst·: debate s'3 cn(~er· 
russa sem tornar s:tlicnte poranlo o pa.iz a re:::
p)nsõlbilidade daquellcs a qur•m se ~evo n:-t~ se 
tct·om votado a despeza 0 a recelta pubhca, 
quando se appt·oxima. o novo exercício. 

Obsc:rva que não c novo o r:stylo das pro
rogntiras do orçamento, por nã.) havct• sido vo
ta~! a a respectiva lei na época devid'' ; mas o 
que segut·amen ·e é no•·o n0sc~ p~uz e

1 
e r· se 

reunido uma Cu.mara e fanccwnar < ur.,nte 
ouatt·o n1ezcs sem qu<: nenhum nc0ntecirneato 

.L • • •• • ·1 ' . ; " . ··"\ -
• • > 

não se ter discutido c vot~do a lei do orça
mento. 

i'lue a discussão de ernr~ndus vindas do Senado, 
que tivcr<-tm a ac•luiescr.'n-.:ia '· do gabineto. A 
Cam·tr·n. votou sem discrep:1ncia as emendas 
enviadas do Senado, com excepção da que man
dara approvar o con tracto celebra.do para o ser
viço do illumin:-1 .ão desta côrte; ma;; cst:l. 
rnesma. unic~ emenrla, que não foi approv!làa, 
tc•:c os ~pp!ausos dos deputados govcrnist:1a e, 
posta a v~to~ na;; duas can~ar~s l'(;mnidas, teve a 

• u ·'·o· o 
proprios membros do ministerio. Como, por
tanto, v~io o nobre ex-ministro d:~ gum·ra dizer 
qu': se ti:::1ham levantado difticuldades á vida do 
ministerio creando rcstricçõ2s na lei do orç-a-
111<.'11 to '1 

Como a1l·"g:u• re~trie\Õ0S, exclanw. o or:LdOl'; 
si vós não Ü\'estGs orçamento. si aceitastes to· 
das quantns cmcnrlas o Senado mandou, si a 
Camr.ra tinh·.t votado um orçamento para um 
J.uinistel'i · e 1" · ·., ~a '2 

De mais a v id'l. do gab!nete pr·ova bem qua 
cst::ts rcstr~cções slio uma phantasin. Não ~ó
mcnte ellas não cxistit'<lm como ainda si. tivcs· 

Do ~' uem a resncnsabilidado deste f~1cto s1n-
"'Ular em noss!l. 11stbr•a ma.ncetra " I ~'lo a, não a falta do governo? O orçamento por ventura 
póde s-:n· s~ni"io do partido que se ach;J. no autorizou 0 govorno a. g-astar as g ross::s sommas 
poder. que ellc empregou em publicnções feitas em 

QLlal poclh ter sido :~. razã1 'lest(' pt·ocecli- todos os jornacs da ,-ôrte? Quanto ga~t0:1 o go-
mento '? Tolher ao poder modaraclor a fa~~ uldade vcrno com ess:o.s pnblicações ~ . . 
de chamar o pat·tido em oppcsiç:'io, c de cli :;sol- Qual é a v r. rba do o1·çamcnto que p1r~ 1sso o 
ver :1. Camar::t dos Deputado;:;~ 2.1.üorizou ~ Donde tirou eEe as quant1as com 

Opposição ao ministerio qne então s>1 ach:wa que subv0ncionou a imprens~ por tão _largo 
ã. testa dos nego;::ios não pódc ser o mo ti v o. Nem ueriodo de tem 00 e pot• mouo tao mconvemente. 
ó licito in !'Ocal-o,porqnc até aos dias ultimos de ;tacando todo.~ as institui .ões, todos os in te-

u 10 em r1u • · · l • .a · " ·- resse 3, as pessoo.s m:tic; respoita.veis, fazendo 
note 6 do Junho por pr'.rto cbs libernes, e."tes emfim uma propag-anla brutal, selvagem, ~ou
tinham m:üori:1. na Camara para fnzer viver tra 05 contribuintes, que a~sim concorrtam 

• · :- 1 atirados à odiosidnde pubEc:\ ~ 
me~os nccess~n·ios. 0 Sn.. MortEIR.A Bn.A~o:\.o:- Isso é o que 

O Sn.. AFFo:-:so PE~:-:A (mi,tistl·o da _jgstiça): não 50 provou, que o governo su;;tent::tsse essa 
-T1·attwa-sc então do vot:tr o orçamento que propaganda. 
agora estú crn vigor. o Sn. A"'D!UDE FrGUEmA responJe a esto 

O Sn.'. A:-:on.ADE FIGuEmA obs~rvo. que o no- a. parte que 0 nobre e::s:-pr~sidente. do conselho 
bre ministro cst~. equivocado... disse n:~ Camara e repetlu depots no Senado 

0 Sr.. AFFO~so PE:-i:XA(ministro da j ustiça): duas yczes, que o go.ve rno ~inha pago essas 
· 1 impressões e que o tmha f,~ lto com o :fim de -Não a p:)la( o. .. · f: t c1 

crear opinião pubaca c c este ac o quo o ora 01~ o Srt. A~onAnR FrGUJmu .•. pot•que o orç:t- profliga. -
mento Yi,.,.ento é obt·a. uo anno de 18:)0. 

o nob~e ex-ministro d~1. guerr:t. :!Sseverou ha O Sr:.. l\!oREIIU. BnA:xn:\o:- V· E:!:. refl)-
dias que a opposiçiio conservadora que se con- riu-se a insultos aos udvcrsarios . 
stituiu a ma.:oria ch cam:u·n, com alguns de- O SR. A::'IDP..A.DE FrGUErr...A. responde que sa 
putados liberaes quo a ella se. n~_g-rc}faram para r eferiu aos artigos que todos os dias eram 
votar a moção con tra ' O mllll?te t·lo Da ntn.s, escriptos pat·a o Jo1·nal elo Comme~·cio e tran-

" , • • o • scrip os á l u 
orçamento restr· ir:~ões. que torns:vam. p_:nosa. a gazetas da cõrtc. 
existencia do gabmete · Estn. proposLçao SC!rta o Sr.. Mon.Ern.A BrtANDÃo:- Foi o minis te rio 
antes um epigramm::t acrescentado à injuria si a que menos gastou • . 
Cnmara tivesse votad.o alg um orç:tmenb pn.ra 
aquelle gabinete . O o~ç :tmento votado até então O Sn.. AND!UDE FrGUEIP.A. diz que não irá 
ti.nha sido para o gabtnete trans:\Cto . pedi.~ aos pnrti.cula.re-:. a . conta. do que c~ _da 

Si 0 anno p::tssado não tratamos do orçamento, um "'astou; em um regtmen · hvN, como e o 
como lhe podl:ll'iamos i_:::Itr·oduzit• restricções ~ noss; não tem o di1·eito de ir perguntar a. cada 

d úm o ~q· ue !!astou. Deve s. im inqu._irir. ·· sobre o perO'unta o ora or. · , ~ 
.. 0° qua houve na Camara o anno_ pas~ado _com procedimento· do governo. . 

relação ao gabinete 6 de Junho . nao fo1 ma1s do E' facto que o gabinote 5 de Jan:_eir.1 pediu 
v. r.- 37 . · 
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~o corpo legisbtiw> ~ vc1·ba do 50:000$ p:1ra ministr,1ção, foi condemnado no parlamento. 
despender com pullht::J.çõcs na imprensa. .A (ilpoiados ; ?n ui to f;e,,J.) 
o;:est:i•) foi ventila ia, m~ts o pí:(Edo foi rej1ú- ~\.. orclem do nOui·c c:s:-m!ni~tt.·o d:.t agr~cul
t:•do. Po1·tan to, quando mc;;mo r:ão huu- tura foi mais um abuso pt·::.tic:J.Jo peb g:l.bi
n~sse n::t. lei actual uma prohihiç:Io par:• o n~: lc a. que S. Ex. pC!'t•;nccu, para o q u:1l ntio 
go\'Ci'llO gast:u· cum semelhante se<Tié~O, prohi- tem o orauo:- exp:·cs.3ões :1s;,:az severas condem-
Jl~u . S.• i e cib O orça:nen O 11:\.ll(.O·O. 

era quo se diz LlUO o gonH·no não podcJ'<i anto- 1 O o:·a.Jo1· ,_·stú pcl•feit:u!lcnl0 de accü:·lo com 
ris ar de ~pezas q nc se nilo relirarn {t,:; rubl'icas a L'l':Suluçã~ tomatla ~ tó que' o corpo leg-islat: v o 

~ • .lo~ " L • • \ • • • • 

a.ntcce;;;sor. Hoj.}, :-;.o declarar-se a discuss:!o 
desta rawluç~!o prorogativ.~. o orador lembrou 
a S. Ex. a promes:;a da(J. nelles esclar.:ci
mentos; mas o nobre ministr·o cscuso!l-S•?, di
zendo que fallaria em 2" discussão. 

A questão é grave, é nl'gente, e por conse
quenci:l, o or·ndor aproveita-se da presença do 
nobrG ministro da justiça, que já íui ministro 
da agricultHr:1, e não perd'J a occasião de 
chamar n.ra este a.ssum )tO a atten :ão dil 
S. Ex. c de todo o gabinete. 

O orador appro't"a o neto elo minist:=rio sus
pendendo a d~liberação do ex-ministro d:J. agri-

r sp i o~ ·ei, d l'OS

peito i verdade do o:·çarnento~ o qn::d n::Io 
consign~ verb:~. para esta despeza. O nobre 
e:.:.-ministro da 3gricultura. disse 'iue tinha au
tol'ização pat\t dcsp :'nucr até 200:000 .~ ; 1a1 :1,s 

est·1. despGt.::l. não lhe aprJveitl. Prim eo. 
porque n.i ntl:1. CJ tla.ndo o gove1·no pu,lessc l;:l~
tar até 200:00( $,não podia :1.utoriz:w, _ como :·:o 
oi·a.d tH" cons t·.1 ciue o nobre r-x-ministro d:l :::gl'i
cultura autorizou, despez:1. com plSSlg·~!llS de 
mais d·~ 30.000 Ün!•IÍgr·antes. o qm) não pó~le 
importar emrncnos de 2 ou 3.000:000.:;; s~g1111 !o, 
porfl u e S. Ex.. n~o t!nb. semelhan v~ autoriza
ção na lei do orçamento da despeza. 

A consign:~çãti de 200:000$ com: quo o podet· 
le!:!isl::ttivo aut!mentou a. de-Ter1·as e Coloni
z~{-Ção - n:lo podia ser de:::pcndida com sJr-
v1ço qae nao es ava especi 1ca o na vet· )ll qne 
lllCI'Cc·~u este accrr:scimo. Este a.ccJ•escirno, u:na 
vc;: que não havi:J. }~rmis;;ão alguma riara pa.. 
gat· a passagem de immigrantes, que da Europa 
viessem para o Bl'azil, só podia aprovcibr a 
o:ttros serviços expressamente contemplados nu. 
verba. de-Tr!rras c Colonização-(apoiculo.-'}; ao 
transporte de colonos de uma provincia para 
outra ~ ã medi.~ão de terras, e a outros serviços 
que dão existencia :iquella verba ; nunca. a. 
um serviço novo, de que não se tinha cogitado e 
que, um::1. vez ini~iado ~m certa. época. pela ad-

actual, por.· tct· prestado este l;~·eito à vcrd:1de 
do orç:Hüento, n:"io pode deixal' de censural-o 
pelo seu t'rrJcedirnento ulce;-ior. 

Era devct• do noht·e ministt·o declat·ar que 
sou ant•3cossor tiuh:~ tido a imprndencia de au
toriz:ll' um :~ àesp~z ', nos tcrm•Js fh de qnc se 
t1·at•t, ma~, CJ.U•} mnn. vez autori;,.:r.da, cump1·i~ 
q u~ fosse paga. 

A hont'<\ do po.iz, a l'Cp:t tação do governo. a 
s;r n·Jma n' ni nc·a d n,.. in-
pz·essão que temos causr:do na Eul'opa, com o 
nosso syste!.lla de culoniza.ção. tudo isso con
spir~wa p~Ll':l. ac•msdh:u ao governo este. -pro-

im no. J po:a os. 
DJvia o g-overno pedir o credito necessarlo 

pnr.a pag:u· ~1s de . .:;pazas a.utorizarhs. 

O Sa. A:-;-n:tADE 1;-IGur.tn.A obserya que islo não 
constitue embarnço ; estê procedimento, diz o 
cra:lor, é l:l.nto rn::is ncces:::ario ttuanto deco1·re 
do propdo_ acto do nobre ministro da !lgric ul
tura. 

A orc1e!l1 do nobre ministro foi para que se 
torn:>.s.s•3 effectiva a desp:)z:~ com aqnelb.s f,mi
lias quo já e~t:v·csscm prep:tr~1.das p:wa J!lrtir, 
eom aque es co onos que .J<Í lln:ss~m tomado 
passagem e ainda ~om rl.fluelles quo csli ver:sem 
nos porLos para embarcat·. · 

·· ~ · ' • g:!star eom c~tos eolo-
no:.:, porque n:to pediu logo um credito para. 
occorrer ás d•.:spczas com. e~ tcs c com onlros '1 

O Sr! . ..:\Fllo:-;-so Pt::-;~.~ ( lrt!;iiSti"D drr ju ' t Íf(! ): 
-N~1s :"O pórle fiXUL' :'1. Citl:1. ntitl.. 

O Sr •. Axo:unE Fr::;uznu r.: pctc qtB. isto nüo 
o ot>stacuLJ. Pode-s) c:dcubr :tp:,rü:s.:Írt1ad:\
Íno3ntc a impol'bncia elo Ci'C•lito, c:nnimt •n io-so 
o numero d•} pa.-:sagcus autoriz~d:ts. E" ~abido 
(1uo c:da pass:tg·cm regub. de (j:) a 70::;, e o 
goYcr· 1~0 r1uando pede ~rcdiros ao pari:.Únento, 
não faz a sua propo·~ta com pr·ccisão mathe~ 
maticu.. 

O go·.-erno sabe oa deve s:-tber qual a porção 
de imtn!;::l·antcs: cu.io emuarcl uo par::t. o.;; ·nossos 
portos 101 aul'inzach. 

Foi autol'iza :la ::1. )nssa,....cm de numoro avul-
üo.do d'3 coloilOS chamados por saus pn1·entes. 
SuppÕ' ser este o motivo da ordera do ministro. 

Naturalm~nte tel'à h:wido abuso n0sse ser
Yiço, como ha em todoa :tquelle;; em que o go
YCI'llo int'! rnmi di!·ectamento. 

Consta. que antJam em 30 .000 as pas:;ag~ns 
autorizad:ts. 

O Szt . Ir..n;;:r-oxso DE .Aiu.uJo:- Setont:l mil. 
O Sn.; A::sn::tADE F'r&uEm.\ diz que si achava. 

exagerado o numr::ro de 30.000 pa.rentes, muito 
mais exagerado acha. o de 70.000 ; 13eja., porém, 
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30.000 ou 70.000, entende qu~ não ha. hesitar, 
uma vez qlle os immigruntcs, pela sua morali
dade, pelos ::;cus habito:; d3 t:.-abalho e sobretudo 
pela e::;pontaneid::de com q11() procuram n::.sso 
paiz, poss··,m vir ~upprir os cLa·os de nosso ti"<L
ualho. EU .- r H" P •.:un (' ) · ··1 n s 
impor!anto quanto é hoje a no~s \ qur~stilo vit~tl 
suppt·n· de l.>rat;os a l:wour.;. O o:·a ior não co
nhe~e meio müs e!fic:tz do rrsoh·ei' a q:;ost:1o 
~<.aT. n qne pt·oporci nar a pr pri~ ·arios, · 
sobretudo aos pt·opriotarios agricolas, trabalhtt
dores r1tn substi.tnam o Glo:ncnto atú hoje c:~-
clnsiyamont·~ us:alo. - · 

Mas o nobr,; presirlente do consr.lho disse qno 
ni'io se :.1cha. nc;:t:;s disposi(;õcs, cntr>nde c,u~ 
não pücle ap:Htar~.:;·:: do systrma intl'o.tuzido p"clo 
fi.na;.I • Bnat·,jne de MacGdo, systcma qu':l con
SiSti:t em pugat• pa'>-'ag-ens d3 uns pür,t o:ltros 
po1·tos do lmpcrio ;1, immig-rantes já ai'J.Ui c:to-
o 

A questão, porém. é fazer r.ss::!.long-a viagem 
cl.t Europa pat•a o .3 nossos pvrtos. · 

... 0 ' L '" 

são curio:;03 que pôr· abi and:lm. 
O orador nGt<J. que ha. um3. distincção pro

funda entre o :-mtigo systctna c o que ello de
scjut'tl. ver em pl':.üic~. 

A cspecula~ão en:Gd,tv:1-s~ no pr-occ~so c1a 
colonização <1c.:Sde o seu começo: celeb1·avam-se 
contractos por m~titos annos para a introdu ~ção 
d-~ milhu.res d~ immigrantn.~ ; havill. uma. ca.pi
tnç.ão, ::~.fó!'a :'a dosp ':: ~<lS que o colono útzi~. 

" . 
dueles da ELti·opa, ond:: se procedi:! ·9 verdadeiro 
recrutamento de co1ono;,, r.~a.v:iln-sé :tl.l~t~os 11a 

intro:lucçüo dcllcs no lmpcl'io, c sobretudo na 
compra. c o azcn a::;, Lcrrns como cssGs ao :'1.
r.má aJquit·idas pai'a os ru~::.:os ullcm:'ics, com
pras qne fizct·am li! ,is cb uma fortun·1, 

A experiench do iHt.~s:td:) foi sufficieut~ para 
cvndemnar tud•) i"to ~ c ho,;e ningn·~m.que tc:1ha 
scmo e patriotis:110, pód.:- querer resuscitar se
melhante :::Yst::ma . 

não podem t~r outro mister mais nobre o pa
triotico, d'J d:.n· instrucções aos estrangeiros 
ri ue qnciram. dirigir-se ao Imperio, dr~ encami
nhal-os e de contra:;tat·-lhe~ a pa<sagcm, uma 
ve~ clu''l reconheçam a sua idone:dade, a sua 

. (•. . . . nlh . aool'i-
colas '1 

Julgo•~ que é_ est·: syst·:rna n:~.tural, c1uc não 
)Ó.lc; dat• lU3.r"'em a c~ ecala õc" or( uo em 
no~so co!·po dip!omatico e consular, o t:,;O\'Crno 
tem Glem~ntos p~t·a colher algum beneficio 
dn. medida qi.ia 1 adie a ; c, q U<\l1do n:1o os ti
'lease, o oradot· jnlga. facil crcal-o:;:, augmen
tando o nunHll"O dos consulados ·que, em vir
tn•lo da rnultipiicação d~lS nossas ralaçü~;; com
mc:-ci:J.·'·s, teriam rr::ncla p::tra mantcr-.:;o;. E si 
foss; preciso allg"merltar a d ·spei:a, t::ria por 
con nmicntc (JU:'ll!"tuflr :lccr·escimo chstina:h a 
esL1) ramo de s :'rviço. de.sd:: (1 nc pudesse trazct· 
van ''gens pt•a :cas, c CC!' o mui o mais p1 \' ·
tosas do que o.s qne resultatn. de desp0zas 
mcr~mente tl.ppam.t•Jsn.s, sem utilidade r\.'al p~ira 

m:íte1·ia de coloniz~'\c;.ão o noss;> embaraço nãt"> é 
transpr;rln.t• o immi·~-rante do Rio de Janeiro 
p::~. 1·:t Sant<~ Cath;;rin:t e de Santa C:l.thnrina 
pn.r:l. S. Paulo e vic0-Yers:1; a ql! estão é vir o 
immigrante aqni. :aqui clle r:scolhe1ó. n. mclhm· 
região, a mr!lhor cultur;~ ou a melhor situação 
ond.) estabelecer-se. 

U::\r Sn. D.i!lPUTAno:- Ch·:g-ados arp.ti, come
~am a pt·ocur~ll' o Rio :hl. P1·ata. 

A::-;nnADE FwuzmA :cspond~ que nós 

"' do Rio de .bneil·o temo: um c~im::t. inteir.:mcntc 
snisso, o do TlH'r.?sopolis, u:na. regi:1o de 12 ::1. 
15 leguas, quasi toda. de malas, ondr} facil
mente estabelec0r-se-ia uma gi·unde coloni:1. 

U:\I Sn. DEPUT.\.Do:- N:io t rm1o.;; lote; de terra 
para o estabolo:..:i::ncnt') c!e colonos. 

E 1, pnré~11, pros.:gue o or:~d01·, outro sy.;-. · 1· d · · t 1 O Sn. A::-;muDs FJGU ;.;m.\. 3..:h·citc C:J::o o c-o-tema. que v:a l!intto n em os p:lsS')S t1m1,.0~ c:~ ~ 
politic:'l. coL,niw.do:·a elo finado Bc:aque ·: C :\!:l- vern0 Ü'm ::lli urna faz ·nda. qn~~ fo :, julga: cb 
cedo, p t·ccon i·:ada hoj! pelo nobre presidente do fin:tdt> ~João Nogu0! ra. 
c;.nselho. Esse s.yst· · :lJ~. d·~ pag·ai' só:nen to pas- O q u ·~ cust<lVa, pt·rgun la o orador, di:;tri. 

· · buir-!'o :H1•ucll:•s t·'rr:!s a.: :s colonos. até f:!. mt~ l i-eagem a colonos inti·0duzi!lo:; no Imper!o c en- ··· 
- 1 lamente ·~ O c:r:ulor declara ú C:1.mara nuc não 

dcnto:ncntc insufficicnt~, porqn0 o numero <.e • 
taes colvuos é nec•·ss:l.!'iamentc r'~stricto, so- faz questrro do prt!ço de t•)J·rns. as qu:tcs n:ab. 

· valem ho~e: o nu!1 clo.~e: r.. ú attrahil' o tt·abnlh·l -]Jretndo considet·;.tndo-se : 1·n·im o, (1uc cst:Io em ., · · ·· dol'. O que niio te:•1 defos<\ ó compi·;~r o Estado 
co :1curr:!!lci:" comnosco out~o '5 Est::ttLs, flue fa- ·n m 101' zro:::s::s so í:1mn.:; as f<trtl OSa" 
zcm s :~ cn ~~~1. ~ pa. ;~. • 0 .. ::o , r d 1· · • . . d E I iaZOll . l!S do 'arana l1::ra os pour.'s l'llS~O!>, cruo 
qttCl!":U:U Vll" · ~ ' ·ill"Op:t ; S'.lCt!í!f, '1, (!110 lC:.nOS 

1 [~ · · - foram comi,ll :!i;amcnto lo~'l'~v~os, f:tzendo-sc com do utár na :.n:·op~ com a m:t 11n pr cssao que ~ 
alli e:ds t·; :.1 re sl.J'~ÍLo d cl.'l condiçÕ"s da salllbrt· isco simplesmente a fortuna. âc ~\igumas in-
d:J.de puuli·~a 0 atli ele ~ocial.Jilidack no Bn1.z il. il.ucncin.s ·~lc it! ;r~;'s, isto é tlue ó <hprc ~ i ant-; 

E' pi'eciso vénccr cs tn.::: resio;tcnci:'l.~, c eomo parn ° nos.~o c:; rue ter· 
V-)nc"l-as sr. n:1o renegant!o embora ~.;s con tt·a- O nobre. pr•·sidc:nte do cons::dh<> c.onLinÜ:l. o 
ctos celebrados pa.n~ r ec.rnlamento d·J immi- o:·~t~or, c~~!ta .. de ... ~r~ ~?nLo . ~:ct~u ·~:~:o .~o sys
g-ran tes~ s;:mão rcn•'g'~'l.n,io o s;rstem:'l. do rwo- I t:t~.<• d_c .. :~,oi:Iz~ ~:·o ·Jl• :tl o ll :.l.lt:.pul L. d~ unL·.s 
mc~sas fallu:~.rs feil~s pelos 1nteress:l.dos, c~ I pa r.l ou ...... s 11ruvmctas. 
sem. illttclit• a boa fé dos estrangeiros, cncarre- D:.1 S1t. DEl'v1' .. \Do: - Tr;;nsport~~ e collo-
garulOs as nossas leg-ações c cousuhdos, c1 ue . cação. . 
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O Sn. . .:\::-.oru.DJ~ FrGt:E:n.A. diz qne a collo
cação üz p:1.rte do sysLe!no. de tra~el-os r.o Im
pcrio, porqne, (lll:~nclo. vem OS C'Jlonos com pas
:S:lQ"em JL,go., o go\· ,~r no póde Hunchl-o;; pa:·a 
on:!e ellc•s queiram ou para onJe clle qucit'l\'. 

O Sr... Axur.ADE FrGUE:IIU. respond3 qne nil:o 
é por isso, qne é por oTo <i prupl'ie.h~rle servil • 
.l\l;~smo il[IS cidade~ -~'S:t clnusub é inserid~ 
nos contr~clvs. --

0 Su. AFFo:..;;;o PEXX.\. (minisll·o da }Hs-

O Sn.. AxDr.Am: FwuEit~A comfit'ml\ o np:~rte, 
ma..; :;sscgura (1ue em :;I__ o con~tancemen e 
viohlb. essa cl[tliSnla, por'itl~ n.s omprct.as 
1:: nçam m~o de c;;.:-r::wos par::. os seus trJ.
balilos. 

Continuando o or>::tclor,diz qn() quer a coloniza
ção eu ropé:t p:u·a todos os misteres : dove-se 
intt·od:!z.l-a no paiz. Depois do aqui est:.r ha ele 
compal'tit· nossa boa ou mô. fortuna. 

Lembra. r1uc outro pcnto em quo to~on o no
bre presidente ,[o conselho o faz descrer do sys-

g-ovcrn.) t··ro meio de tom:1r as prcL~ançõcs ne· gr;mdcs difficuld:tdcs,couw ..;cj:tm :;s long~!S Yi:-t
ccs<~u·ias, c que vcb scgu:·ança e pela. o:·dem gcns. n. àiyer:S:!hlc de co~Lllm•·s, :1 ignorancia 
qn•; lu entre llu:>, Oif•..!i'CC·-·ll10S maio> g":l!':IUÜas d:) Jin•~ua::; estrang-eiras C o tt·abalho d•l tt•:da.t• 
aos co onn:;. t:'Om ;.;·o\·ct·uos int-::i:·:mlCnlo a hcio.: aos inl.ori'S-

E. ci ·plor·:n·ol qnc tenh::m10s g::<sto tanto di- acs elos particul:l;·cs o surdo-, nos :;:cus cb.
nhciro com :1 constt•uc<.~:lo de c.strad:1s c nii:o se morrs. Este sr:r,·iço n:io pud<J fic;\r, portanto, 
haja uprov~it~1do esse· exc~lhntc. meio coloni- entreg-ue :\. iniciati\·;.t 1!Ds ll;\l'tieulat•cs; mn.s 
zado:-, ,lo qn~ se tem sot·ndo o R10 ch1- Pr:<t:\. clcYO ccn:-:Litair o principal cnc::tt·go do.s nos..;r_)S 
N~o nos illtdamos: a COI'l'ente iru::nig-ratoi'ia, agentes cottsuhr.' s. cujos logarcs conrem. 
•fiHl p:~r::t ~lli se uii'ig-e, n:io é hnli! p:tl';\ esta- sej ~m multiplicn.loi5, pa.r,\. qno possamos cm
bclo ~·c!·-se pem1:1nentementc~ si não p;!!':\ em- pr·~hender ht"g-am.ento a alliciaç~o do.-5 immi
p::-ef;~n·-s·~ nos trab:•lhos pnblieos que aquella. gr:-tntns. 
rcp.nbl2ca. tem cmprchcndUo, sobre tudo para E' preciso que saiamos . d t) estado actli~.l. O 

. ~· '- ' . rcgu amcn o 1.0 111a •) .uua:-quc o acan 1:u o. 
Nós t r~ruo~ commcttido o é!:~scnido Gonside- O or~dor comp:-ehcnd,3-o ·~omo um pas!'õo timiàn. 

r:\.\' c 1,1!~ desprezar igual rocthodo. de q no po- cl:-pois dos chmoroso;;; nlmsos dos t·ec:·ntuncrltos 
· ~ :\ .:;.: .. , · ' " ·.r •. t' • • •"' • • • • • · 

col?n.o;.:, ch~g-.:dcs da. Europa. podc:·ütrn aqui I mn:c.h:t~l~~, ~.,1ó Lle hoje evitar ns ~buscs qne a cx
rcstdn· dous, trt~s. quat:·o annus. com bons sa·- p0nencw. t. ~m conJcmn:1.do, cog-It:tndo ao nv'smo 
brir:s, por-qnr:l estes são pagos na i·azão <lo:!$, tempo mniro séria e urg-enlcmentc de um sys
: ~~. -1:..; <lbrws; c. flncb esse pr;tzo, teriam um tr; ma. d•) immi~-rar;.ão. 
pcculio p!tt';l. comprar um lote de terras~ esta- As idci:-t s que aV"eULl. lhe foram sngg0ricbs 
l'i:1m h:lhittl3do~ afJ p:Ll~, •:onheccria:n a sua crn pat·Le pdos erros que se lt!m r•taticado. o 
ling-u~ c os seus cvstumes. em pa:-t'l pois. o!J ,':'t'\·aç:io di.trante "· viagem 

O , 1 \. p c1uc f::"/, á Euro::oa, on,le encontt·ou as melhores :":-r.. !.DEFO:\.SO DZ • lL\.U.JO : - ar:.:t. esses • 
1 11 t · 1 disno<:içõcs de irumi~:p·ação para o Braúl. A J';L J ;\ 10-; -'mos os nacw n;~es ; p~1·a ::1. a vou r:~~ • . 

ú ll ,1; \ p:· -:cis:•mo;; de col•)D.os. ri uo;;ti!o era das pa.,.;;;;1 gcns. .!II.us de uma vr'z, 

O Sn. AtWP.ADE Fwu.1::m.\. e: nt·:ouJo que o 
n•;L·•·o tl ·~pu~:I<1u e:-t:l cn ~an~tclo, na c p:1.r.-. tudo 
pr·~cis;tmo.: th Cülon:Js c q:w ~'S.sa. SGI'Í:l uma 
I•1:1neit·a. ch :!ltrahil-os pat·a a lav-J ul"~l, fJOrque 
• ··~ trabalho.- pulliicos acabar-se-iam, os colonos 
ficari::m no ai?. c então se ontrco·,,ria m ao 
SOJ'\'i('O clt !::tYOIIl'i' ... 

O rÍnmcr·o d · n•1ssos tr:l1J1lhad•)r cs é i nsnffi
cicntc, Lão in ~umc i eutc f1nc por faÜ:1. d .·llcs 
t3m · S') rctm·(la!o a consu·ucç?to de 111a:s do 
uma. via-ferl'C:l., t;nlo sido ob1·ig-:-.d:~~ algumas 
co:npanhins até sophismar :. clausuh do con
tract·) CJ.W"l os inhilJe de cmp:·egar esr-:r.wos, 
chu~ula quo p •t·a o or;tdoi." nã::J tem n~nhum 1 
cxplicaç[o. 

O Sr... AFFO:S ·ilj PEXNA (m tnistro da jg:;
ti~~a) :- P:."L:·~~ não :n·:·c.l ~tr o~ bmços da ln
vonr~1; 

dep~rorr-sc-lhc ensejo (le aconselhar a alguns 
que pt'úCnt·a:-:scm os c' •nsntes 1Haúlo.\iros. Sol)J'C
tu lo no nu:.-l~ ,.[a ll osp:tnha, no sul d:1 Fr:J.uça, 
cl:\ Iw.lia, ha eXl'Cllcn tos t:·alJ~dhadoJ·cs, l!Wrigc· 
r.1deos. fortes c de 1Jons cost nmr~s. Elles, porém, 
não têm recursos para. L;.zer uua viagem tão 

.-, 
Ot·a., pCl r que nà·J h:1. do o g-overno aproveitar 

CS'Sas disposições ·~ Bastwa. para isso aug-men
tar o numern de consules 11:1. Allcmanhl, na 
ltalia e na Hespanh:t, donde nos podem vil· 
cxccllentes colonos. como os que vão para o 
Rio da Pt·a ta. A qw~slão é enca.minh:.~.l-os o 
c.lirigil-os, L~, desde que se e:;tabelcça a {!Or

rcn te, tu lo se facilil:.t. 
Não tem o direito de estar abt:s:1ndo da at

tenç.iio dos seus collcgo.s, e jú. cons3guiu seu 
fim : pl'il1leit·o~ l:wt·a r prot~sto contra esta si
tuaçiio, que decir.lidament.,; WJ5 ha. de l0var á 
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borda do àbysmo; e segundo, pedir ao nobre 1 Barão de Anadia, Bernardo de Mendonçn. Se
ministro da justiça. que combine com seus 

1
1 brinho, Bento H.amos, B(Jzer!'a de l\Jenezes, 

c?llega.s,_ e veja ~i rectífica as i~éas do St·. 1n·c- Candido de Oliveira, Car noiro da Cunha, C:~m· 
stdente do conseLho, c1ue são muito ~.canhadas pos Salles, Castello Branco, Coelho e. Campos, 
a respeito de colonização. Cunhn. Lr.itão,Coelho de Rezende, Del fino Cint.ra, 

O nobre ministro <la agricultura tamb~m não Demetrio Bezerr:l, Diana, Diogo de Va!'icon-. . . . . 
'- , . ., 

zões expostas, disse que não ha dinhriro no 
thcsouro. Dinheir0 ha sempre pnra aquillo que 
se uer e ainda h 'e f ue o nobre mini tt·o 'nlo-a 
que são precisos 2,00(1 contos, o or:LJor indicar{~ 
donde elles podem sahir, sem recorrer a impos
tos nem a papel-moeda., isto é, das sineeu r as 
que pullulam em uos;;a. administração. 

A discussão fica encorra-1:1 .• 

O SR. Pr:.ESIDE:STE da par~ amanhã a í;Cguinte 
ordem do dia ; 

Urgencia concedida aos Srs. Bezerra. uc :Me
nezes c Josê :Marianno. 

Apresentação de indicaçõc,:;, proj ~ctos c re
q ucrirnen tos. 

dem de Stla apresentaç.ão. 

Levanta-se a sessã 1 ás 5 horas. 

ACTA DO DL\ 6 DE ,JU::\HO DE i8:35 

Prcsidcncia elo S1·. Fmnhl'i~~ lJutic~ 

A's fl hor<1s da manhã, feita. a chamada, 
:~cham-sCl presentes os Srs.: Fr:mklin Do ria, 
Affonso Celso Junior, ?lf:\scaronbas~ Cbgas, 
João _Penido, Ra_ti"bona, :\.ugus~o- Flem·:r, Ju-

!:t ~ ""', 

Alnwo C<1.roinha. Silva Mal't·a, So:tres, Andrade 
Figueira, Barros Cobra, Gasp[l.r DrumnKond, 

•· c ·..... i 1\I· ~ : 1 R;· 
drigo SilYa, Gomes dc) Castro, Padua Flem·y, 
Salgado, Almúda. Oliveira, DanL1s Góes o Bu
lhõ~s. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
Alve.:; ,[e Araujo, Cruz Gouveia, CosL:\ Rodri
g"tiGS, Leandro .Maciel. Fernandes do Oliveira., 
Montaudon, ?\Ioreira Dran1lão, I-IenrifJUC Mar
f(Uf)S, Manoel Portella, Castl'io:o, Ft·cdel'ico 
Ho1·ges, João Dantas Filho, Ari,.,tides Spinola, 
Ca.rneiro dr. Rocha, Barão do Guahy, H.odt·i
g-ucs Alves, Cruz, lldcfonso de .Ara.ujo, .Ar~ujo 
Pinho, Co. dos Affunso, Coer:o tlt:'l Abneid:t, 
l\Iartim Francisco, Ar<wjo G6es Junior, Cosb 
Peroil·a., Prisco P:ll'ai.i:o, Vir.nnn. Vaz, Cort·êa 
rle Araujo, Mac-Dowell, Alfredo Chaves, Ama· 
ro Hezcrl'a e Carlos Pci:-::oto. 

Ao m oi o dia o Sr. )residente d·:cim·a não h a-
ver sessão. 

li':1ltam, com cansa participada, os Srs.: Al
coforado .Tuni01·, Antonio Bczcrra,Antonio Car
lo.~, Ba.rão da Lcopoldina, Bezamat, F1·ancisco 
Sodt·~ . Gonçalves Ferreira, Joaquin.1 Tay:tros, 
l\1ore i1·a de Barros, Vaz de Mello, Zamo., Josó 
I\hrianno, Lourenço de Albuquerque e Valla
darcs . 

Faltam, sem causa particip~1da, os Sra.; Ac
cioli Franco, Adriano Pimcntel,.Joaquim Pedro, 
Antonio Pint•J, Antonio Prado, A. de Siqueira, 

' . ' F. Belizario, Franc;a Carvalho, Felic! o dos San-
to;;. Hc~nriques, Itaqui, José Pompeu, Lacerda 
\Vern · 1::: L J lcl ml ::v .-· G · H'. 

guel Cast1·o, ·Olympio C:tmpos, Prudente de Mo
raes, [{ibeiro da Luz, Ribeiro de ::\Ienezes, Sa
tyi'O Di:ts, Schutel, Sig-is.nundo, Sil v:t Maia,Si
nimuú Junior, Clysses Vianna e Valuetaro. 

O Sr •. 1° SECRETA~~ro d:'t conta. do scguint-:~ 

EXPEDIEI~TE 

Officios ; 

o l' 1n1s er10 o mpc no, o ,) c n un11o cor
rente, communicando que~ para satisfazer o p~· 
dido da Ca.tuara dos Depuiaclus, r0quisiton da. . . . :. . . . ·~· ~ . 
neccssal.'ias informaçÕe3 sobre a;; cle,pezas feitas 
com o lazareto do Bom Despacho, estabelecido 
na uella rovincia.-A c uem fez a rcc uisi ão 
(Sr. At·aujo Góes Junior). 

Do Ministcrio da Agricultura, de 2 de .Jnnho 
corrente, rcmettendo uma representat.ão da 
Asserubléa Provincial elo l\Iaranhão~pedin:lo ga
rantia de juros par,t a construcção da ferro-vitt 
que pretendem levar a eifeito n~quella pro
vincia os negociantes T1·aj<lUO Augusto Valente 
e Luiz Bittencourt .-A' comrnissiro de Coru
mercio, Industria c Artes. 

. 
Albuquerque, viuva do capitão Laurindo José 
da Sih,eir:.\, D. Rita de Cassia Soare;:, viuva do 
ca )iLão João Antonio Soar.-:s Isabel I-Icolfmun 
müi do alfer,~s Henri,l ue Hoffrnan, e Leoncio 
l'az tlc Almeida, filho menor do frllh~ciclo tenente 
Z..feriao Paz d·) Almeida, solicitando o paga
mento do meio soldo a q uc so julg:.uu com direito, 
além cb q uan Lia do 1: 1i)6~.G 13, que o ultimo dos 
pcticionarios diz rruf' a F~1.zencb Nacional lhe é 
dwedora.-A' commi~são de fa.zcnda.. 

O Sr. Presidente chi. para o clia 8 a seguinte 
ordem do dia : 

Votação da. 1 a. discusf>üo Jo projecto n. -!, de 
1885, quo pt·orcg.-:. a lei do on;a.llldltO . 

Urgcncia de meia hora concedida ao Sr. Be · 
zerr<'l. de 1\lenezes. 

Urgencio.. de mei:1. hora concl)dilla ao Sr. Jos0 
M:\rianno.· 

(J.'s 2 1f2 hon!s cl" tanle) 

IntcrpP-llação do Sr. Roclrig-o Silva ao Sr. mi
nistro do imporia. 

(Si h ouver tem!_Jo.) 

2• discussilo do p1·ojcclo n. 4, de 1884, 'fi1':l 
fixa as forças de mut• pm·a o excrciciv de 
1885-iSSJ. 
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Presidencia do Sr. Franhlin Dm·ia 

SU~!MAIUO. -Leitura o approvaçfio das aeLas do :5 c 
G elo correnk.- ExrrWI.ENTIL- HequciilliOJüos. -O 
Sr. Castriolu vodo algumas providencias ao Sr. ministro 
da. jusLica. -O :)r. João PeniUo occ.upa-s,) com a 
estrada Jo feno D. Pcu;·o 11. O St·. Andrade Figueira 
faz UiJTcrentcs rcclamações.-Urgcnci:l. tlo .f/2 bora rc
flll0l'i(l:1 pelo Sl'. Andrade Figueira.-() Sr·. 11

) scr.rcLal'ia 
dá a\rru1uas explic.ur.õo::;.-0 ~r. Duu~o do Azevedo pede 
a palavra púra nég1;c.i0 urgontc.-l)_Sr. Jlartim F~·:tn
ci::;co (pllla orcL.nn) refere-se a. negocws elo Dotuc~ttn.
U Sr.· José l\l:uianno LH·múla alguma~ rcclamar,-õcs.
unuE.\í no DIA.-Vulaç?io o approraçfi.u do projoclo n. ~. 
do 1. '·8 i. Dispensa üo intorsLido para. ontrar GL ordem 
üo dia Uc amanh?i:.-Urgencia do 1/2 hora c0ncedida ao 
S1·. D ~zcrra Jo i\1onczcs. l1lcm ao SL'. José .Uia.rianuo.
Inlcrpollagão ao Sr. ministro do impcrio. 

A's 11 hm•as,acham-s0 present••sos Sr.s.:Fran
klin Dor ia, Affonso Celso J LUÜor, Valladar?s, 
Costa RoJrigues,Javencio Alves, Rodl'igues Ju~ 
ninr,AugtJsto Fleury, Vianna Vnz, Jt1ão Penido, 
Coelho de Almeida, Montandon, Silva Maia, 
Andrade Figttrlira, Leitáo da Ctmha, Chagas, 
Moreira Brandão, Bento Ramos, Silv.1 Mafl'a, 
Lotl!'enço d~ AlbntjUet·que, lldofonso de At·anjo, 
Bernardo drJ Mendonça Sobrinho, Bulhões, 
Valdetaro, Dantas Góei', Diogo de Vasconcellos, 
ltaqui, Zama, Demeteio Bezerra, Alves de 
At·au,jo, Dias Carneil'O, ELlfl'azio Correia, João 
Peni:lo, Jo-;Ó Pom >eu, Ribeiro de Menezes, 
FtanÇ1 Cat·v,üho, Ribeieo d:1 Luz, Adri:mo Pi
mp,ntel, Mares Guia, Cat•neiro c1.a Cunha,C tmpos 
Sallos, Duarte de Azevodo, Castrioto, Ga·,par 
Drllmmoncl e Martim Ft·anci 'll'O. 

Compm·eé~em d •pois da chamada, os St·s. : 
Roclri'i·ucs Alvos, Ctmha Leitão, Banos CDbra, 
Alfl'edo Chaves, Olympio Campos, Buão do 
Guahy, J\bscarenhas, Rat'sbon,,,, Ma ·iol, 
Leandro Maci ·1, Accioli Franco, Salga· lo, Al
V;tro Botelho, Barão ela Leopoldü1a, Carne ir,) cb 
Rocha, Cruz GoLlVOa, Costa Pewira, Joscí Ma
rinnno, Almeich Oliveira, A. de Siq Lwira, 
Schutel, Soues, Fernancbs de Olivoira, Alvaro 
C.ctminha e Beze!'l',1 Cavalcanti. 

O Sn. Pn.EsmE:<rTE ai)l'e a .ses.~ão. 

Comparecem depois dn ~~ bel'ta a sessão os 
Srs. : Prisco P;traizo, Bezcl'l'.t de l'vlen•Jzes, 
Canclido ele Olivoira, CotTêa Araujo, Ibnrique 
Mat'rlues, Paclua Fleury, Ro:li·igo Silva, Cmz, 
l+omos de CctsLro, Sigismnndo, Araujo Pinho, 
F. Belisario, B:Hão de Anadia, Joaquim Pedt·o, 
Mac-Dowell, Feeé1erico Borges, Dianr~ , l\I:moGl 
Pol'lella, Pl'llden to de Morae.s, Folicio elos Sant'ls, 
Satyro Di~1s, Antonio Pinto, Antonio Prado, 
Sinimbú Junior, Ulyssoc; Vianna e ll:nriquos. 

Faltam com cansa participada, os Sr.s. : 
Alcoforaclo Jnt1ior, Antonio Ik7.et•ra, l10zamat, 
Cados Alfonso, Fr:1.ncisco So:lt·é, Gonr;,tlves Fer, 
reira, Joaqui111 Tavftre~. Moreira de Barros, 
Vaz de Mello, Carlos Peixoto, .João Dantas Filito 
o Antonio Carloii. 

Faltam sem causa participad:t , os Srs. : 
Araujo Góes .Junior, Aristides Spinoh1, Castollo 
Bl'anco, Co)lho Campos, Coelho elo Rezende, 
Delfino Cintra, Lacerda vVern~:~ck, Leopoldo 
Cunha e Miguel Ca,tl'O. 

São lidas e appt•ovadas as actas elos dias 5 o 6 
elo corrente. 

Ü SR. 1" SECRETARIO elá Conta elo seguinte 

EXP E.DIENTE 
Officios : 
Do Ministel'io ela Justiça, de 5 do Junho cor

rente, tntnsmittindo, 11:1 fól'ma da requisição d:t 
Cccmam, o inquerito feito pol' occasião das 
occurrencias que so deram no dia 6 de .Tanoiro 
ultimo, na cidade ele Botucatú, na província do 
S. Patllo.-A quem fez a requisição (Sr. Duarte 
de. Azevedo). 

Do DI'. Antonio J nstiniano d:,,s Chagas, depu
tado pelo Co clistl'icto ele Minas Geraes, partici
pando a.chae-so adoJntado e precisat• retirar-se 
ela Càr·te por alguns dias.- A' commissão de 
const1 tniçii,o e poJeres. 

IlEQUEHii.IIENTO 

De Francisco Mwia Dupl'al, ci ladJ:o francez 
solicitando a graça de um 1 remuneração do 
;li): O:llH, em attonção aos set·viços pt·estados ao 
Estado clurant0 30. annos. -A' commisslo ele 
Ol'Çrlmento. 

O Sr. Carlos Castrioto começa 
ohserv:1nclo que, quando no dia 1° do cort;ente 
fez algumas con,icleraç.ões relativas ao aclo 
injusto do Sr. ex:-ministro da justiça do gabi
nete G de Junho, declarou que elle tinha sido 
motiva:lo pela p;·essão p}litiea, tanto que tinha 
em seu podet' uma cal'ta e'cripta ao tabGlli:1o, 
cujo lo~·ar foi considerado vago pelo a viso de 
1 i de Dezemb:·o de 1884, na qual se impunha 
áquelle serventua:·io que d'cixasse de intervir 
em negocio' politicos, e não continlluse a fa.zer 
eleitores na oceasião elas qu:>lificações. 

Ora, comqnanto n:lo declar,tsse o nome do 
chef, púlitico que assim havia proceclilo, o SI'. 
Epiph tnio Vargas, san digno colhga da as
sembléa provincial, ontendeu d0vcr pelo Jornal 
elo CnmmerciJ do 4 do conente dedarar que 
11ão tinha esct·ipto c"'rta alguma a estB tabellião. 

Le os tl'echos do artigo a q:Je so J'Ofere, e o 
desafio quo S. Ex. lhe faz para que apresente 
essa carta. 

Depoi.~ da leitura elo aetigo, o ot·adJl' diz que 
si não apr.,senton a crrrta quando fallou a pri
meira vez, foi por·}lHl era uma carta particulal', 
o o orador não estava autot·izado pelo S'JU autot• 
tt faz,;l-o ; mas, diante elo desafio q ne acaba de 
lhe ser lan~aclo, o q Lltl se trachu pores tas pa
laHas-si tendes a carta, apresenbi-a, eu vo' 
autot·iw-o ot·Rdor nilo póde tleixat• de vir á 
tribuna apt·osontar e ler osc,;rL carta. 

Eil-a : 
« Meu amigo e Sr. João Coutinho. S. C., 

17 elo Maio elo 18S4. 
« Est·•ja teanquillo, quo ninguom lhe bolo, 

sendo bom n!i:o co,üinaae a cab[l.lat· e fazer 
eleitores como tem feito até agora. 

Meus respeitosos cumpl'imento.3 ú stla Bxm~. 
família. S9u sincero affeiçoaclo-Ep~JIIanio ele 
Va1·gas. 

Continuando em. suas obsel'vações, o orador 
di7. qL10, si nesta c:<t·ta o Sr. Epiphanio Vargas 
não impõe ao tabellião que não se envolva em 
eleições e qualificações oleitora.es, enWo o 
orador não sabe o que significa isto que acaba 
de ler. 

TradL!Zamos rts suas palavl'as, diz o orador
esteja tranquillo qtte ninguem lhe bole, mas 

. não faça eleitores, nem cabale-; logo, si fizee 
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eleitores c cab:tlar não póde estar tmnquillo, I O Sn. Dror;o DB VAsco~CELLOS :-E· porquo_ 
porque ha ser balido. (R!sadas.) · [a unifio faz a !'orça. 

O Sr,. Dt::.\.UTE Dl"! A:mY~::oo:- Si quer mais I O ~r .. ,Jo}o l>t:::\mo ... a da Bahia igunl-
cla1·o ponha-lho :1gua. 1ncnv~ consc:;•tt'. tndo q11~Húo pre>.end.:, P':.r .. 1ua 

O Srt. CAllr.os C,\:STIUOTo, roserruinào. diz t)Ua:HliJ se ti·n..t:~ d) in~~rcsscs mare:-hc:;, não 
que ClS r. c:nta a.qu<:: se referiu, fe[kl .pela I·. •" , __ :;>,., r· ,... I ,... , . 

abunclutlcia. o dinh,:i,·o nos SCti5 cofres. 
letü•a do Sr. Epiphanio e com a fit·m~ r,~eonhc-. 1 1 11 O Sn.. Cw,:-;:::mo D.\ ltuciL\:-:-;~o apoi~tdo. 
c:t a pe o tabe ião publico tla cic1~Hlc t.l0 Nithe- o :~P.- .Je • .:\.o t':~:.;rno, CO!tlinun.ndo, o:w-n':t.. 

D
J • • d 1 · 

1 1 que :1. ntn··a Ol.ll'.~ pub-tca que poc,e sa v:::.r a IH'O-
er;ols a r:ntura ( :l. cat·ta, compr•),lCn lo a · · • · 

C 
- Vtncra c; C 1\l.m:\s, f1!1G pode mi nur;1.t' os dcsgra.-

amar.~ ctuc l'l'ão podern att;ng-ir .,o orndor as · · · 1 çado;; cilcttc•s ~.h. pob1·eza <la:1uel c conLra, ha 
e::= p:-essões n.eerbas úac1nell·: nt·ti g-o. · · , _mot1vos pocwrosos pa.ru. "uppor_ que vai set·- sus~ 

jJa~. o St·. Epiphanio não ficotl nisto. Eih 
poJio. ter se CS•.iU•Jddo da carta c .jz•Jr que n:Io 1_):;nsa.. , 1 11 

I 
. . "' E . A sn;;pcns~•) r:o:: t;·ay· 1os da r:sttada de 

:~ 1una cscnpto; mM :S. :.:,:. 110 seu ::tl'tlg-o f·:rro de D. PcJ1·o H a lt~~tira de C:1nF:O é uma 
a tr::tiÇIJft·se e mostra no final o gTandc i nte- calan:lidatl ~·- J. 

resse quo tem em q11e se continue a consitlCl' .. tr 
vago o lo;ar · :l talJellicio de ltabol'ahy o t~nto 

c:. .. c;:,. .. ~ .. • :1 (1 • • •! ~ ) • ,.. 

titulo de Vchsco, peio qual dle foi norw::~c!o 
sómente pfl.n sen•ir dm·a:üc a vid~ de Braz 
CoiTei~•. O Litulu de Velasco 6 viblieio, auto-
TlZfl' O por• Cl. 

AgTa lt~ce a S. Ex.. o ter-lhe 1woporcionado 
esta occasião para. aprc:;Gntar mai'5 uma pt•oya .. ~ .... . ,. 

side1•ado vago o logi•r de tal>cl!iL''io do ltal>orahy, 
na su pposição de que 0 go,rerno o ::ütend::. 

1\í::ti;; uma. ycz o orador pede ao a.dual S1·. mi.
nistt·o dn. justiça. quo lance suas vi,;tas para 
oslo negocio, parecendo-lhe que uma qur~:>tão 
de dit·:~ito individual, deve merocel' a :lltcn•:iio 
do govrrno. t.l Sr. Vebsco foi espoli<~do d:• 
serventia vita.licia, e, pois, o orador ospcr:t 
que o actual Sl·. ministro Ja jnstiçn. brà jas
. · u- i · i ~a como o sou :111 teccs;;or. Si 
S. Ex. por' con:::id0raçües que o or.1UOt' wio 
quee c}U;1lificat-, entende:· que não dcn revoga;· 
o act•.l do seu antecessor, então o oratlot· J'Cdc , 

g· um log-:H' complct:1mcnte abandonado, do; 
dillicil :>cccs~o. lielas scr·r:zs que o <:·:!!'i~am; c 
• • , ~ • t o • 

.:lí:C -:1 :.!.1':1.1 I , a < 
Si 0st:~ decidido, nos dr;:::rcto.s dos deuses. 

(1ue n. estrada de f~r·r•o d·~ D. l'cdL·o li não 
t~~i>. 1 ia <le pt•olong-:··:--sc, r.o menos consi:lt:1. qt!C 
o lia ~ a t:~ Sau:lrà. par~ o q U·j rallam 3.IJGnas 
GO o tantos kilom0tros. 

Sal.Ja1·ú é uma cidade importn.ntissim!'l, e r1uo 
t<.He vil· a sc;r o cmpo1·io d~cluelle' sertões: nms 
pan~r a est1·ad:t em ltabii':l. do Campo, S ' TÚ mnr~. 
Ctlhtl <: idade • 

. 
dcvn·mina lo que se suspondcss,;Ht os tml;;:~ lhos, 
pois n~.1 YC! 110 orç:'-meuto vo1·btt alg-nn1a con
si"·nn.d~L .Jara. o Jrotu:10':lmenL:! tln. ~St1·~1da ele 
ferro D. Pedro IL S:.tbe que foram chspcnsados 
rqltre •'ng-enh1!iros e auxi!i :.•rcs 1~1 ~~mpre~·a,Jos 

OS::.·. !:...,.en.ido \'o:tn. n. tratn..r do . pro- ! d:.1 prolong-an:entu da cstrnd:~. de ferro D. P·3-
longa.mento da c~s trada do fc rro D. Pe::h·o 11., l di'O li, ao pns <O 'i uc se consig-naram v·er·b. ts im
tla estação de ltabil'~ do;:; Campos d. ci:lade de 1 por t ~\lÜ''S pat':\. cst:·adns quo n:-tda. pt·o,in;:0m, c 
Saonr·it. ! •iuesó lrnom on.u'3 uo Egi~clo . P<'-t'U o pt·olongs.-

Nn. s•:ssão pns.:;ada., quauch os depn h d•Js mi-,1 monto da eslrn.:ln. cb fcl'l'ü D. l'eà:·o Il que é 
neh·os pt·esentos apresentaram um ret1uol'i~ u;un 'luestfl:> de vhb ou de mort1} pa:·a o cclltl'O 
mt'nlo pedindo infurnwçõos ao g-ovcrn 1 sobr-::: o c!:~ p!'O\'incia da ::O.Iinas, n::Lo ha ver!.i:1. algum:1.; 
estado cla:-1uclhs obr.1.,:, o or.:dor a:lmirou-;:e de lha um c ;fr:1o. No anno p:·ts:l:'l.do o tt·t:cho ele 
que fosse o nolm) d·!J>Utado tlClo 11°distt·ido d:~ Itallit·n. a Sab:~r:i f._,i CX.jilo"·ado c cub:vlo. c o 
1wovineia. do H.io de .Jancit·o quem se lcrnbras:-;o 1 !1linistcrio d:1 Ag-r· icnltut·a chamou conc:n·rcn.
cle p;~ d~t· a pab.vra, fuz:Jntlo por este modo Ct!m ~ cia :::u·a a con ~tmcçi'io d~··sses tra.ballto:":. 1Jc
r1ue ficasse aJi::t lo acluclb reqnerinl''nto. pois d t conc~:tl'L'Cncia co:·:·csponcli.d<t compctea-

S. Ex.,. som o querer tornou-se !enrh~;· do temente os cmpl'·'!itcii'(IS cnt1·ar::.m co:u :~s snas 
govcz·no pz·ohibin:lo ou iwpcdindo quo viessem cauç\íe:; panl o Tll 1 ~ 30t1ro. Pi·. :encllitb.s todas as 
as info1·ma .ões ue t.i'ío ur •ce,;;~:u·i. : · s et•am pu.t·a c:ausnlas do ellit~d surgiu umn. m~lfadad:.l e 
o bem <•star c p1·ogi'CS'>O d~1. dcSll·: rl_ a~w. p1·onu- wtempcstlY:t qnr:'> ~~·) li.O l[Ueon:.rncn 'J ne Ji
cin. d·l ll!inas Geraes. toh, o cnt:To o t.Iinistcrio d:1. ~\g!'i,~ultma an-

Corno qnar que seja, S. Ex.. csiava no f:G n nullüu immGr.J.i;l.t:rnontc aqaelb concmroncia, 
direito, mo tiros poudcJ·o:;;os actua1·:tm f! m seu e ató hoje ni"io so convo:·ou oútra. 
espirito pat•a as ~im proc.õdcl' e o Oi'::tcle:r n<1o O c1nebramcnto da bitola, no fim d~ linha; 
quiz OtJXCI'g"ar neste facto má vont::de da p!trte serh o m~üor eles ,so quc:~ so podia pratica1·, 
de S . E:t. para com aquella província, que tão tt•:.ria àespczas permanente,;; ... 
dign:Hnentc j:l dirigiu. O Sn.. CAnNEmo D.\ H.ocru:- H.esolvi qnc 

Não sabe, porém, que mci.n fado peza sobt·c não fo~: se quebrad[!. a bitoh'.. . 
a província de Minas. A uo Rio Graud!J uo Sul, O SR. Jo:\.o PE::\IDO :-:- .•• ucces~idado do 
con1 seis deputados e tr~s senadores consegue novas locomotivas acommod;1das :t bitola es
tudo quanto quer... 1 tt•eita, ao pnsso que, proseg-uindo os trabalhos 
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com a. mesm:l bitob, n. dcspéza. póde ser maior l O Sn.. CA::t::-l'Emo n,\. RocnA:-Ntro, :;cnhot•. 
mas .faz-se um~ Yez só. Depois de e::s:n.~.1inar a qur;stJ:o, nn:o encontrei 

O ac!o do n1:nistro. annullando a c:mcur- vcrb:t p~u·n. contllluação do" tralnlhos. 
r~nc~a, r:u:_s~n estranheza c. desgo~to na pro- ·· · O Sn.. FELicro nos S.txTos: -Foi desculpa. 
vmc1:t d_: ~'hnas, e taulo c ex~cto. que elb para fazer parat• a. o!.J!'a. 

r '· • • •· O Sn .. CAn.xEmo D.\ RociL\.: -RTo n.poiado. vincia. us::l!.'·am da pabvr:t, (l tleixat·am-se (lo 
governo o apt·csentaram um additivo ~í. l,_,i .lo 
ot·~.amento ohri"'ando-se o ·•oy('rno a n.:Lo t ue-
bt·:-u· a bitola, an tGs prosegnir nos trabalhos 
encl3i:tdos. 
Es~cs senadores for:un acompanhados pe1o 

venerando c sabio scnn.dor pelo Espit·ito ~n.nto, 
que advoga tão bem a provincia que representa 
como a. tlo l\1in·~s. o tiveram elles o concurso c.lo 
scnador('S da R•hia. 

Passou o a..ldi ti \'O em 2;). discussão; mas o 
g'O\·erno \·endo-sc .em m:i po~ição, c rocoando 

crncbt·ada, nem suspen:;os os trabalhos; ((li)·i
git~r1o-.~c ao Si·. Canteii'O da Rocha) sl n:;:o é 
e::ora.cto, V. E:s:. cont0src ao orador. 

O SR. CAn.xr::mo DA H.·JC!L\.: -N'i!o <'Onhcço 
esse f<\cto. 

O SR. Jo:\o Pmao:> continuando diz que o~ 
illustres se:la'IOt'.:'S retiraram o additi,·o, n::t 
1lrmc convicç:1o de 'lU·) o governo n:ro f:llt:t.ria á 
sua prome~sa. 

Ainda. se lembra. o or.'ldoz· qui) o nobre cx
ministt·o da n.gricultura. dando g-:1.ra.nti:.\ de 
que não ser:imn suspensos os trau:J.!hos n~m 

·- . . 
coi.'touch~ ,•erb.i :).000:0Ji.J$1JU0. 

O S:t.Joln PE::-:roo proscg-uindo di:~ que os 
trn.balhos d'} loc::~.ção c oxplot-;1c;?í0 ató o Saba.d 
uma vez aLandonados. pt:'rd<.~m-se, e m:üs Ladc 
terâ·J d·) s·•r renovados. 

N:Io sn.be qne mau fado pesa sobt·c a provin
ci::~. d<; l\Iinas, par:\ quo ella seja a. victima 
d:~ rmi. vontade dos go,·ernos, no crue concet·nc 
a m(\lhoramrntos. A provincia é rt•prf\s')nto.da. 
por 20 d ,! putlvlo~. e o o!·a.dot· os conjura a que, 
quando se tratn.t· d, bem estar da pt·•JVincia, 
nos seus mclhot'!'l.mcntos moraes e mo.terlaes, 
sejam um por tod•)S o todos por um. 

O SR. S')AP.ES :-Yi esperando por isso. 
O SR. :\L\sr.,mE::-=t!.\.S :-S:1bre esses malho-

rn.ml)ntos. o.~ cputa azcr questao 
fcchrl.(!a . 

o Sr.. • . Jc.:\.o PE:-;ID:> di;, rlue a rrovincia de 
:Minas tem :<ido es·1uecida. Elb, (1uc não tem 
porto d1 mar·, r1uc só tem como escoadouro d0 
seus prodtictos a o;;trada. dr! fet·ro D. Pcd1·o li, 
póde ~oífret· o prejuizo de nib YCt' a Stt L ca
t!'adn. chGgar ao firn, tcndr) j:'i. 500 kilome
tros cuns tr11irk1s e faltando talvez 20 p::tra che
gar ao p·mto tct·minal '~ 

Confcs.~e o nobre cx-;,mnislro que pretendia 
suspender os trabalhos. 

O Sr:.. Jo:\.o PExmo, conduindo, diz que em 
nome dos re 1re.~cntantes dfl. nrovincia de Mi-
nas em· ia à mrsa um req uct·~mento, pedtnclo a.1 
g"O\'Ct·no inform<>~Õ2s gobre o a.ssumpto. 

O Sr:.. _-\Lvr:::: nE An.Au.JO:-A pt'uTincia de 
Mitlas e:5t(t bom r0presentad!\ no pn.rla-
monto. · 

Vem á mesa, ó lido, apoiado, posto em di:;;
cns~ão e aliado por ter pedido a palavra o Sr. 
B~rn:trdo de Mendonça Sobrinho o scgnintc 

Requeiro que se pe\a ao go,•et·no por intet·
mf'dio do I\Iini~terio da A~ricultura, Com~uet·cio 
e Obras Public::s a.s scg~inLes infot·maçÕ'!S : 

1. :~. Cóph d ~~ co~re~pondcnci:l. tr·a.vada entre o 
eng·~nhciro chef:) do prolongamento d:t estrada 
de ferro Pedt·o li e o 1\Iinistr:) d :L .:\gl'icultura, 

-mesma. estrad:1. o') seu prolongam'3nto ; 
2.:\ Si jâ está e:::s:plot•ado e loc:ulo o trecho de 

prolnng:lmento ncima referido, cn tr - ~ ltabir~L do 
Campo c a cidade de Si:lbarú ; 

:~. 'L Qu~!l a t•azão porque, tentlo o governo an
n~tlado a. concut-roncia cotn-ocada. p:1.ra con
strucçã•) ào trecho <lo Itabira ao SabJ.rá,niro tem 
COUVO:!a:Jo UO\':l. ; 

4. :L Qu:tl o cs taclo das obra li de construcção 

P,'il ido. 

r;· li<lo, apoi::l'lo, po.:;to em di~cns-;ão e ap:11·o· 
vatlo o s·:·guinte 

Rcqtw;·imcnto 

Jlc,]neiro que se solicitem do governo por ia
termcdio Jo Ministerio da Guct·ra : 

1. o Cópia J.a<; informa~ões prestadas pelo 
comm~~nda.nte ger:>-1 ch artilha.rin. e ajutlante ge
neral s:•bre a mttdan~a. da pal'ada do 3·1 batalhão 
de artilharia 

2.° Cói·i \ do 'decr : to rrue dete:-minou CSS;1. 
mudnnçn. ; · 

:::: : • Cópia do acto de revogação c bem assim 
dos demais documentos c:s:i'ltenlcs na secretnria. 
de E"tado . 

·1 a as scssues, L 

C(lndi.rlo d1~ Otivei•·a. 

Vom i mesa, é lido, npoiallo, posto em di;
cussão e adiado por ter pedido a palavra o 
S;. Bczer•a de M '!nezes o seguinte 

R r.qttcJ·imctt to 
Requoiro clue pc!o Ministct·io da Fazenda me 

sejam forneci,l:ls as ~cguintes i11formnções: 
l.a. Quacs o.; cmpre.:;rados do The;our.) quo 

estão dispcns<J.dos de comparecim.-;nto à repar
tição. 
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2.a Que moti,•os aatorisctram isso, o desde ' :.\!inisterio da FazBnda, o d-1 .Justiça e o d:1 
quando estão no g-o.'O dessa di::;pom:J.. · l\larinhn.. A Camar<t comprehende que é 

3.a Qua~'s ~s empreg-ados do T!lC30uro c1uc impo;;sivel ddibel"::tl'-se sem as inf,mnaçocs 
estiio em comm1ssã'J fom da repó.l.I'tição e Jesdc qau ~1o poder n::::ecuti1•o incumbe p.rcstar· a re>-
quando. p..::ito d.os diífe:·entes ramos do :-;erviço publico. 

3. l :1, . . 

Sala das sessõos,8 de .Junho de~ 1885.-At.(~ ·e
llu Clt,wcs. 

O Sr •.. !\.nd.r:.--u:1!~ Fig-ueira peniu 
a pn.l:l\"l'a para fa:r.er v~1.t'Ías rcda.maçiJcs a hem 
da mar:ha dos Ü'l!balhos da C:~rn:wn. 

O St·. prcstclentr~ dig-nar-sc-:i. de informar si 
s~ acham n:1. secretm•i:t r.~ talxJhs <1em0!1stz·a-

to do p1·oximo fllturo ~:;: !~ rci:io. 
E!se documento de\•ern. tct· sido dist.ril.Jni io 

no n•azo { n r) n lei desi"na )fi!'.L a anresenta,•.ão 
d:.t p!'upost;~ ; mas d,~l.Jalde o oradot· t om-n ·o 
procur:•do na scc:-i'ILari::t dn. Cam:u·a. 

Comprobcnde·-:o a Ht·goncia da ap:-csenlação . -
I ' 

orçam011tO não po:lct'i encetar os scns traba-
lhos, que já I! " vão lorn:;.ndo })l'ecisos. ConYctn 
que não se roproduz<1. o f:tcto de encerr:u-s0. o 
exorcicio sem to1· sido siquet· !niciach ~~ dis
cus:::ão da. re~pectiv<1. lei de Ol'vamento. 
. I:'•Hli:·:i ain la a S. Ex. que o intot·mc i'ii o 

balanço do ultimo cxercicio littuidndo, 1iuc vni 
c1istant", já foi ontrag-nQ :i s-:crclarin. . Tamllcm 
é um documento que lcm prazo fix:.a;l~ em lei 

cia de discutil· a prorog:l.tiva da lei do orça
mento sGm cslcs documentos ofli\!iaes,- sem 
l.>ala.nço~, sem tahellas adminisLrati vas, sem r e-
atol' ios min1s e:·1aes- e que, s1 nao mvocou 

desde o começo d:t discussão a ne~e;;sidade da 
c:-:hibiçüo prévia de~ses documentos, foi para 
nf[o embaraçar a pass:1gom daquclla. lei que é 
1:rg·~Hlu p.Jr natur •za, nY:s n:~o porqu0 concor
dasse na preterição de uma f.J!·malirlade essen
cial como c c la. 

F;tz, porLan1o,o seu protesto c pede a S. Ex. 
o Sr. pi·esidente quo, :!c pois de informat• sobre 
s! t~:es docuzJJ.entos c.:e acha:n 11~ Typogta; ,hia 

' 
! • . 

que o o1-aclor JH'otcnde tonw.I' a iniL:iativa de 
uma pro\•idencia, tendente a cohibit· abu;.;'JS q U<3 

au nu :tlül'' nL e se r c o tem. 
Entand<~ q ne o nob1·o deputado peb provinc1:1. 

ch Minas foi :::obcranamC!Jte injnsto p :1rn. com 
o ol'aclot·, q.:l~ndo enxei·g . .~u P}'Opos1to d ~ p~o-

lustre mincil'o ~pr()scntou, t·el::ti·:a.mcnt•} ao 
pr .. bn::;·am<:nto da. c'> tra·.ln. de ferro ele :\lina.s. 
O orador pediu com clf:.dto a palo.Ha. sobre o 
alludidu reqne:·imento, nã<J com u fim lie pro
t ·LI.r. mas com o fi:u mais n.lto de f::CrTir a 
cnu!:' : ~ l)ublic:1., ~de serdr b\h·ez :'L prov!ncia 
de )Iinas ma:s convenicnlc:ücnte do que p1·.~..; 
wr .• le <.l nobre deputado. 

Niio é cstr;i!lho a S. E:c. qu o:! foi o orador 

rido. O orador· tem pr·ocu1·ado este lo~· um.cnto o a m<'t situ:11:ão ü :;ancci l'a em que o paiz se YCI'ia. 
nté hoj11 nfio o tern ::tchacb; act'ul!:l:.l quo <'St•:s cle ;1tl'l! cb futuro mnito proxi<to, l ··mbrou a icl·~ a 
tl'ab:dhos se ncham )rO!n )to;; nn Typogr::tphi.;. de s·t:::pon k r·em-sc os tr:tbalho:; do cstrad:1s de 
Nacional c que I'Stt\ reparttt;ão. d0 ordem F;C· . fl:t•ro. par:l os '!nae~; nao n·os-emo~ recursos 
curd:u·i~t. ~o t·~m desclll·ado do cnlllpl'Íiucnto do su!lkienLcs c que !"osscm suscr~ptiveis ele adin.
dn\'r' I', não apt·csent;"Lndo esse~ docnrnento~ n. :nento; pr>~pot. cntiio a sn•pcn;,::i:o dos 1raba· 
C::una1·a no pl':\zo fixado p0la lei: não p6:ic l c- lhos ch c.;;u·acl:l. de Í;}!'i'O d('l V. Pedro ll para o 
va1· Hla is ~\.llo esL·t n.ccus;1.ç:'lo; em to lo o c:1.so, int·~ t· ior até Sabar:'1, juntamente com a dos 
faz o'lt:\ re~ln.m :1 <; 1o •j ~~~~ sol'à pulJl ic:ula e co- 1r:1.l1:llho!i chs estt•adas de fGrJ'O da Bahia,"""de 
nh,cid:\ e 'ln nm de clit•,•ito incnmbit·-::;c-ú. de Pe:·tlalltbuco. do Hio Granel:~ . porque prt' \'lU 
sati.!)f:.t~cl-a, piJi:> não é mais do cp1c ::1. cxigc1H~b I que as nossas circu:IISlancin.s não nos pe~·mit
do r.·urnpr·imcnto tl:L lei. ti:-iam continuar· no mesmo l"mpo a o~·~cução 

Sem esses ll•JCU mentos otl1ci.u~s, d it1iei l mcn te d•' tão ntuncrosos c tão dispendiosos tl·ab:llhos. 
se podcl':i foi'mat· jui:r.o s0;.:·tu'•J a. respeito do. Pr .. ~ ,·iu cntàL o orador, e o disse, que, a coa
marcha da. receita publica. O.s t•el:ltot·ios do mi- linuar :1-qudla carroit'<t de dcspczas e de <lis
nistro nito contêm :-:cmiio calculos provavei,.; , per·.iicios. sol'i:•mos obdgados a bnçar mão elo 
quct· a respeito do cxcr~ic : o p:•~":ulo, 'l:tCl' pnpel-:n·H~d a dentro de muito pou<:o te mpo; 
do,.tc, p:wquc, qnandf) ~;,3Les documenln:; ~ih porém, mal pensava então c1ue tcr·ia a jnstifi
nprosf1nta(lo :, <) Thesout·o pos;;nc npcmas t1:ttlol: caç::io d·~ sna assct\·:io logo quo F.~ al:.l·isso o par
que não o habi l! ta:n s·~ u:'i:o a forrn;n• c 1· hrncnto.' 'itl '' nc~sa occasi:'io o I~lini;._lro da 1::.1-
cn os ma1s ou monos approx11na.nos. ma<; nao zenc :1. Y . :;.. e . 
cift·a. cx:-tda. O OI'tLclor ,in lgn. quo c.:lcs doca- sit:J de :!~l . OOO:I )UÜ~ th p:cpcl-rnocda! 
mentos hoj0 s~ lol'11am !ndispens:t\"•!ls, d:1hi a O (fUI\ pat·e·~i ' ó r[11e :t j ,j ,):l am:.\tlureccn, crnc 
s111. exig-eu:~ia talvez itnpeJ·tin<'nL'J com t·e!"o- :1. l'<dlcx:'lo ch(")gou aos espi1·itu!!, n:io pC' la fJrçt 
rench a olles. da;; J':tzões, mas pala f Jr;:.:t cbs necessichcl,:s ; 

O OJ'ac'or :•in1l:L pCI'g'tlli.l:ti';Í. ao St•. prcsidcnl:c p::r c·c·.· · que o govct·no se :\ch:t hoje convenc:do 
si sn. ncham na snc•·ol.nri:t os robLot•ios c1::Js clif- ele qne cumpre j:ÚI' eohro a desp()t•clicios tão 
fe rent ·!.; repa.l·tic,:(hs :vlmin!s lt•.üh·us, que têm g- ig·ant<•seos; parece. pol't;1.1ÜO, qu<~ ha. a idéJ. 
sido li lo~ na mesa. pelos rcsp ··ctivo!'; mini d.J'O ·~. r! c EC SltSpcnlc~r·on1 :d .:.:·un~ dc;;ses t rr.bal llOs. 
H:L bmbrm.l. pr;t:r.o Hll\.t'C!'vlo pa;·:t npl'CSP.ntaçã" E, f' i é Ycrd:L lo o <!liC const:\ aos nobr·~s tlepu
<le tnes docllmentos, c até hoj~ sô cnconlrou t:td ,1s po1• :.Ii na;; , o r:tio cahiu ou começou a 
na secretaria trcs llcsscs tlocumcnto.~ : o <lo cah1r naquclb provincia . 

v. r.- ;t8 
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O orador, porém, fa.ri a SS. EE:s:. um ser-~ times por occa~ino oa abertura d:a. pre;;;ente 
viço mnis relevante, p~l:rque é feito ~to me '1110 scss:lo. 
tempo ao paiz e :i C:';S~'I. provinc!a. Usou dt\ pa- A coroa não t'JYG :resposta do di;;cl:i"SO c:>m 
lavra para, additando es.:;e recluerimento, pedit· que abriu a sessão extraordinaria deste anno, 
ao governo infol'm:tç·ues "obre a su.:;pensão Je e naturalmente não s:ll>c a razão pot• que a . . . 
tão cla.moro<:a.mente como o prolongamento 
para o interior de !lli nas. Si h::t razão p:-~ra que 
se susp(mda. o trabnlho ele prolongamento da. 
estr:l. a e erro . -'e I'O , 1:1. m::ns r~zão 
para a suspensiio de trabalhos idcnticos em 
outras provinl'ids do imperio. 

2\ras. como por um lado a Cama.ra ainda não 
tem relatorios que lhe Mm infonnaçõcs ~out·e o 
procedimento do g"O\'Crno :l. semelhante respeito, 
e eotuo. por outro lado, é 0.viden tl'l que :;:o torna 
in !íspen'<aYel a pab.n·a dt) gwerno em seme
lhant() a~sumpto. o or;\(lor vai requet·er urg-en
cia. afim de que S•'ja disc.:uti-io o requerimento 
a r pre;: a~ao mineira., so r o qna pe iu a 

palavra, dn.nd.; assim ao illustre dt>putado q1~e o 
ftmdamentou a prova u:ais completa de que n::lo . . . - .. .. . 
pr·oceJimonto r1ue teve. 

O Sn. Joio PE~rno :-:.Iuilo bem; eu i:J. rc-

O Sn. A~on.\DI-: FrGUEm-'>, continu:.ndo, diz 
que~ votada a urg(mci:1, se discutira o nssum
pto. inJcpendentem,·nte da ap:·esentação d.os 
rela.torios, c o go,·erno, jJOr qtutl(lucr do::; :'!eus 
membt·os pr~sentes, dirá a sua C<piuiito :1 r·cs
peito. 

:Mas o oruclor quer tbr a esse nout·e deputado 
uma. outra prova J.e que não r:í indill'••rente aos 
int,.·resses re:1es dl. P.r:vinc:a de )!inas, uma 
Y z •.s C- 1 1 
geraes Jo lmpel'io. 

Pedr.~ ao Sr. ,ll'f."'i !ente que se. sin·a colloc:lr 

paço, o projccro rolatiYo :10 a.li<t.:'>Lecimcnlo de 
carne verde dn mnni·~ipio nr'utro, que pen !e de 
:-Ja disct1ssão, e quc.íh:ou adiado por· t•·r o ot·ador 
pedido :l. pala.wa p·1:ra itnpngnat· a ma.tnria. 

Como ó de int••t·esBc maximo d:u1uella pro
vincia. producto1·a assim coruo da corte consu
midom (opoiados),decbr·a c1ue tem muito prazer 
em advogar ao mesmo tempo os interesses de 
um :L e de outra regino, s•.>rvindo ao mesmo 
t0mpo aos inte:·;·.liSCs nacionaes. 

Ju que est:l com ::t palwt·n. e em maró de pe
didos, recorre ao Sr·. ['lres!de:ne, p:tl'.L que in
:e:-ponha. o s0u valimnnto pera.ntn a commi~sfío 
t1c t·espost:>. i Falla do Throno, afim do que dê 
rcspo!5t:L ao discurso com qu~ a. corôa :\briu a 
presente seesão. 

da c~mara, P(•l'quc é po~si\•el utó (tUe esta. res
posta não v~nha tlisct~ssfto, ou qoando a tenha 
seja d·:~ pouco! motnentoa, eó para. satisf11zcr 
certas fomwlid~des qte no momento aclual 
póLI!?m nfi.o ter i:nportancia, em ciJ·cumst.,ncias 
especia0a assim não acontecerá. 

Preterida (•orno jà foi na sessão extraordinaria 
fi nda e na do anno p:<s~ado ((lpoin.dos}, é de 
recci:l.r 'iU O \'~ ca~indo em dcau~;o a obrignção 
do corpo leg t,lallvo ua r re!<posta ao di~curso 
com qut1 n corôa abre :t sessão. 

Ora, isto t(;m um inconvenir:ntc que já sen-

O SR •. :\~DRAD:E FrGUElRA ob:;er\'a que ::~ con
sequoncia disto ó qu0 a coroa, ;; bdn,lo a sessão 
este :mno, n:~ ignor·ancia do que no )'!\!'lamento 
se tinha pa~::;ado. lhe di~se-que dur:1ntc a. 
sessão extrao:·d i na !'ia ti n h :l reinado :1 mais 
per foi b tranq u illidauc pnl.~lica ... 

YozEs:-E' verdade! 

O Sn . .A:\onADE FIG-UEtn.L •• qu:lndo o corpo 
f'r.. - '!' ~ • 

'. 
Accrcscenta •;ue ainda quando não qneri:\mos 

re~ponder s.o pé cb. letn\ a peça. ofllcial que a 
corüa se digna de lc:·, não se pódo deiX;I t' de 
curnpril' este dewr d · cortezia .:e que tonos os 
paize.;; qno .~o T'Cg'l.'lll p·:.r cst:t fó:·m::. procuram 
•!es"·mpenh::tr-se nos prtp1eiros dias do sc•ssi'io. 
Na lugl:tter•t•a <.i ust1<1l re;;pon.-Jer·-ac :i falJa do 
Lht·,.no no mesmo dia, immediatamente . 
os~. A~TO:\lO J?E: SrQUEIU .... :-Na. lngla-

•:rr:t e mcm cor ez1:~. c nos ::I.CJlll ornam .s ~ e 
nssumpto como o!•jecto d.! hrgo de';~tc. 

o Sr... 1\::\[,RADE FIGUBI!'U. fJUSOr\'a (!UG é 
CO!' ez1a n:1 ng a ena 'l'tnn(.O nno 1::t ma1s que 
uma c.:ortezia; mns que é ol.>jc~cto ond•3 os par
Lidos políticos ajLtstam o seu preduminio sempre 
q uc :1. oct:asitio é necessat·ia. 

O Sr~. PrrE.<:IDENTE :-Ob-=crvo n.o nobre d·~
putado que esLilo ei>got:tdos os :·:j-1 de hora. 

O Sn. A:-:o:1.\DE FtGUE!R.\ pondcr:l 'lue esl:i 
defc·nd:·ndo as pr(·l·ogativas do parlamento. 

O Sa. Prr.~::sro:r::s-rE :-Eu estou cumprindo o 
regimento. 

O ~r... A:\DíU.DE FrGüEJll .l, acha que S. Ex. 
f~l:r. muito bem, m:ls pede que tambom o cumpt•a 
na parte que obriga as cozumissõ·~s n aprcson
tn.t·,~m seus parece1·cs denLt·o de um certo pt•uzo. 
Si a eomn::üsão não al'l'escu b.r· o seu pareeer. 

• : f 

-
m:mdal-a-á {L mesn. 

A um n.parte de que ninda falt:11n muitog dins 
para ucabar o pr:lZO regimental concedido á 
commissiio, responde que reclama em tempo 
pa1·a que não succeda como na sessão do anno 
passado e na e~traordinaria deste anno em que 
niio se tt·atoll da resposta à falla. do throno. 

Hesuminrlo, pede ao 81·. prcsidcn te, (1 ue l'e
qnisit·~ d•! I)UCI•l de ~ direito fóJ•, a:; Lab:: llus de
monstt·~ttivas da proposta do govcruo sobre o 
orçamento, o balanço liguidndo hrt mais de dous 
annos, os rcbtorios das di.íferentcs r·epartições 
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que foram r~ce~idos pelo~ respectivo~ ministros, 
pcçn.s toda.- Indtspensa"VCB para a dt.;;cu~s:io da 
pt·orogativa do orçamcr:.b.). Pedo mais que o 
St·. presiJ·:mt0 pouh:1 em :3a. discu;;;são o pro
j."!cto sobre o ab:1st:·,cimcnto de carne verde e 
rdot·m:L dn mat~d:í:1r0 o nue S. Ex. inter1·)onba . . . . . -

cas:•. si lhe concetle mein, hol'a d!! urgcncb, nn. 
primeira se-.são, para di;;cutir o rerluer:mcnlo 
da rieputação mineira, àcerca da su!::pensão dos 
trabalhos par.1 o ptolongamento da estrada (le 
ferro D. P,;dro ll. 

O ~r.. Pn.EsmE~;TE : - Os pedidos cb 
nob:·e •leput:1.do sei·ão tomados n~ devidu. <:onsi
deraçiio. O Sr. 1' sccret:1rio v~ i dar exp1ic:t
çõ~s :i S. E:o:::. :ic'~rcn. da do-:tribuiç1io da:; tnl.>el-

throno crte apresse o 
cor. 

P' 
d1·ade Figueirn. 

O nol.n·c tlcp,:t:vlo, qne se pr.-'·z~t <lc ser ju:;ti
cf.'iro, sabo pntfeiramenle que a socreiaJ•ift f1Jll

preg·a sempre o ntaximo z,·Jn c ~olicitudc no 
no do~em pa aho das obl'igações q' :c Ih~ in
cnmu·~ Hl. 

E' u r1nc t "l! lto a. dizct•. 

o Sr. ru:artlm. F.rauci8CO. ob
tendo a. palavra p ·la ordem. diz que a questiro é 
simplc:;. Fa.llando o seu di;,:tincto collega pelo 
5o districto sob1•o n •'3gocics de BotucJ.tÜ, cum.
p:·ia ao orador trabr 'tle esclar0c::r a matcria 
perante a Camara. Já o fez, e como é tiiu in-

• r... ose.:. ê:"trJ.a.l.1.~ o sen· que 
o reque:·imcnto não cstn.Y:l. em ordem no dia., e 
não póde, pois, S"l' votada a. ur;;cnch para flUe 
~;c r.ltere a ordem do dia. introduzindo -lhe ma
teri:t no,•a. O mais que a. Camat·a pó le votn.r 
ugora é que o roquerimcnt') cnü·e 8m ordem do 
dia. para amanhi'í. O regimento dá uo presidente 
da Camat·a a com p~ tenda de faz'~ r a ordem do 
dia.. c depois de feiia ~~sta, o que a Camara póde 
é iu"Vet·tcl-a. mas nito introduzit-Jhe materifl. . . 

o requerimento do nobre deputado entre em 
ordem do dia de ama_nhã. 

O SR. Pn.EsioE:s-TÉ:- Em tod1s as sessões. 
sPgundu o regimt·nto. excepto :Jo;; sabb::t os, são 
apresentados reqnerimf:'ntos nos Lr.Js primeiros 
quartos de lv)ra, e yotam-se ou ficam ::\diado~, 
e estes ultimo;; ~ó entram 0111 di,;;c,J:-:são no sab
bado proximo. Portanto. o q no mo p:1t·rco ro
g·ular, ó consulta.t· à Camara, scbt·e si concede 
urg~nda para qnc ::1. votação do r or;uerimento 
do no1.>rc deputado seja dada para ordem do dia 
de a1tmnhã . (A.poü,do.~.) 

Proc~:c1•J·S0 ~~ \·otac;:'lo c o approvaclc o projeclo 
pr.t·a pa,snt· ú 2:• di.,.;cuss:1o. 

O Sr:.. lt.DI·:f.O);S0 nt-: An. .\t:.:o roqncr e a C:t
mara. cons ·ntc na di!:! pensa do in tcr-ticio para 
o projecto ,.;et· d:1.1lo p:tt•.t a or.tom 'lo dia de 
:ltnMlh:1. 

O Sr. Du:.l.rte de ..r. ..... zevc,Bo, 
ohten·io a p:1l:Jvra. pa:·a 11111 negocio .:t·gentn, unt:F:);CIA DE :\!EL\. nonA CO);CF:D:DA AO :-- r.. Bl~-
dit. q•te J'alla.:·á n.pcn:-~.s clous minuto~ ~'lccrcn. rb zr-:n.r:A or-: ;\m:s-J::zEs 
ur;;cncin. que s(·ltcitt'·· o Sr .. Bczel.·rn, de ;}:!cnezes:-

E·,1 cli a~ pa·:s:tcl~~. apr···Hmton um r :>qucri- Sr. pt·fl~ide~Ho, a nmitr. con~[d,•r· ção quo me 
menta sobt·e o qn::tl pediu a p:1hvr:t o zen il- moreco n nobre deputa io p•~lo G> di~ti·icto rlo 
lnstr., collcgo:•. rep1·e;;entantc do (it> di~trido (! :t lHo cb .hnciro, n n nr. ;·e ;;::idwb que ou tinh:1. 

·· , · ('· ·. " '~ '· F ·1 v· .udf' di:,.so ficon de r:üi!icar factos or S. E~. ÍPI'.Il.Jgn:tdos, f.want 
a !iado o rcqno!'imento, mas o nobre dcp:tt·11lo os ItlOtivos que 1110 ol.>ri:.:-:~1'::1. ! 11 a 1-' crlir :i :1.1narn. 
J"O('[It•~rcn nrgnncia pnr~ dis ·util-o n:.i s - s~::1o a ~T:t~·"· l!'IC gcnnro:: :~• P c :1to tno co: :cc:l ~~n . 
r:eguintc, c :l"Sirn :1 conteccu. Pnt•.·cc :i' :O tond • Devo co:,1eça:.- p ·r dizer que Hão tOlilCi notas 
O 111.1bt"C dCpllt:tÜO tlS/\dO da palaVI'fl. O sendo do 'lUC dis ;;;c O UQI)rC deput::tdo rela tivalliC iltO 
S. E=-:. o unico (p:e :'l. pediu. ct·am os té::rm·:s do ao•; po .: tt :~ que von di<:Cl!Lir, porq11C contava 
rcgia:cnto vot.:1:·--=c o mesmo r cqucJ"imonto, o cpF~ ,ea di:"c:nr.~o sor!a. pub!ic:•do a ::tca da 
quo infdj ;quent~ nii:f) se d" tl. Por is.c;o, pede no f:!es'.lfin l ! ~ c1u&l 111 r! riPvb ser •:oncedida a tn·grm
Sl·. pt··) .i,len r.o q uc c"nr>ullc a C:tmant ~~l>ro si ci:L E:~ bora pt•. ·slasso a ~. Es: . a. :n tenç:lo que 
conc.::de tll'!-!'Oncia :J.fim de ser vot::~.do .JU o:ssc set11pro n1t~ woreco. co''' a l i i Cilulrla frn.ea.. lll'O-
l'CC[UC"rirn ·nt(J, visto niio e: sta.t• m:~.is ning1.1cm pt::a tle Ultl \'Clh.o, eu nã? pod~:t. gu:1r .\ar tnd.o 

1nscrip to sobre ellc. I qnanto S _ E~. d1ssc: ássw~. pe~~~J-lhc ']110 rectt-
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:fiqu? os po::los C'lil qnc porvr~ntura n:1o rcpro- ;I J•aç-õc:5 àc urn ou c~e alguns~ cstú. a opinião fit·
duzu· fi· ·lwont~ o s~u pc:t:•!lJI •Cnto e as suas macia a e"se respeilO pela popubção. ~cnão de 
palavras.. . todo o lmpGrio, de toda esta côrte, pelo 

Lev:mtc1-mc. Sr. presJtL•nte~ 0ulro dia, p:wa meu o;;. 
protestr~_: COJLlr:• o facto q11cy_9:r. C' 111 al:n'Jl!a a Não h:• clnvidard(l que esse movimento accc-
poplllaçuo de Cn.lliflt•s, peb. pnsao do COIJ1l1Jó)!l- ler:1d L:va ·a ~11.1(\ · i i-., 
< auOJ' -a1: o:\ te .~aceJ". a. _ . • • . log-o t1uc fui aprcscnta.!o o p!'Cljedo 

Como\. bx. e le•tcmunha, nao 101 o snnp:e,; J\ilho 
facto r.lc ter sido p1·eso um cidadão guali1ica.Jo, · 

• ·"\ • ~· • 'I I • 1 • -
0 

• o ~rt. am-
~ ~ " ..... 

festa\~ões do apreço p0r scrdços prcstr!dos á pos. 
c.: usa publica, que me trou:s:.e ~ trilJuna, mas n Srt. BEZJ~l\RA DE ?II:E~EZEs : -J:! f!z sentir 
sim principalment0. r. tlw•st:io d; }ll':ncipic,;, que, mcs ,~;o qu:.;ndo em Cnmpo::; nã,l se tires~e 
que se achava envolYich cem :1 que;;;L:lo pcs-oal. cllo demor:1dc. p::rnly~ado, is.~o niio seria mo-

Ea disse que aquel1·3 fa cto rerehn·:t nnJ:l. ti;·,_~ p:•r:.1 S'~ contc3tar :1 ,·c:-f!n:lc da proposição 
r.:acção, qu"} p:n-:1 os esj•iritos men• s rei1c ·lidos q<w av:n1cri-do tct· o proj•·cto d .. \ 1?J de Julho 
poderi:t o·cr a.tl.ribtÜtb. ~l iníiuenci:1 do g'OYCl'llO p;cduzido O (•f}'•ito tJUC rct'ci'i. 
actu:il on i sua 1:olitica. :!\L1s, Sr. pr~sid~nlc, cu julgo que o mcn 

Fcí. poi~, Ul:la íll;C~Uio de rll·incipios Cj~C ~JUÍfO . o nob_;-c dcrntachl pel_o Ô'J districto. V·~ia 
rt• 1 .. ., 1 , " l,, . , - ~ 

l
• • I 

rgc:ram•:ntc, e nih um:1. questão de p·::~s.:a, 
uma tjuc~~tfi•J Ül(!ividu:\1. 

Sopponho, S:·. -pre::<iàrnt","qn.c o meu juizo 
01 un :h o. on~1 eJ·~n( o-,oe ')g'Ic:un•·nlc o IJ' ' u 

so p n.•S'tl c confJ'(Int~n,lo-se o facto de honlc:u 
com o de ho.i•' . a concln"ito quo. se_ hn ().) t irar 

Si o prccêclimcnto ant
1
crior não fL•Í julg-a·Jo 

criminoso, o jil'OC:"d ime:1to do hoj0 t."J.ruberu J1i'l:n 
o d·.WÜ ~tH'~ 2~lxo si mnà~r:-.til s.s condiçik!l :i'~
I::ti.nt~~n.te :'t poliiic:l. genü uo paiz. 

o nobre deputado velo l',n di$lrieto impug-nou 
de minhas considerações o ponto eru que. l'L· fc
rindo-me ao ministerio ti d ·.Junho, disse qne 
elle tinha, com o proj •)cto np!'•'scutn. :o no corpo 
lcgisbtivo, :1c:ümadu :1. tão accus:~da cffcrYcs-

nn ; · · 

zi.do .:-·SS:l qne::;Lão irnporbnt', que :.:{!ibva toda 
a r:opul:t~ão do Íl11i1erio. ao reg-imen dn. lc i,p:lra 
ser resolvida pelo poder ('O!"Gfl 'l tei'~lc c nilo de 
Ul1l lllO .O l!'l'Cgll ar, C01UO S ~) fdU:l n t1C CJ': t ~· 

propng·an1!:1.. ai)ob:íoni~t:l. ~nt.·rior ao gabin<:t•J 
G de .l \i n llo 

O n<.•U:'•J UCllUtado cJ.:,u-i.•JC a honr:1 de con
testar <:~sa prop:::;iç:'tu, d iwndo lJU•: t::wtu n ·~(J 
cr:t \" \.!!'dado ' JLt·! t:.l ~c ti ·;CS$1) (!:J.lo, IJII<l ·~ ;~~ 
C.tmpos <:s:::t cíti:n·;~;,;t· cncia ccmtiuu:<l':! d::J':(ul·) 
a ll\.lrlll :tnc!lci :\ da'JilCll•.! g:dJiucLc no podei'. 

Eu. :-'r· . fll'ú:;idontc, n:io r;us•o deix:H' do 
n:·e :~ lat• fÚ :·,~.J•ab,-r~ S do n.-,l.i!'O cl<'lilllado. JúaS 
l' "';'' Yen i:~ :•: S. Ex. p~u·a tli;.:e J·-lll •l 1111e de 
C:unpos :'! Ctir·lc a disL::ncia JJ fí0 ú lungn, e qw·. 
•·ntretanto. na inqn·r!r : s~ Jlulllil!c:n ~c não ceh10\I 
o clamor publico c!:t e :r·cn lu~eri !: r:fl' (1110 S. 1·::: . 
tão r li~ll:lll!O!ll~ l'C :'l'Cf; Clll::'..: é: nu r~ncl0 1'0S '•) 

• . .- I • ' ' ~ o • 

CC i' tO (I ne r:>:1 J Ç;u:q:o :-: <t c !l0:·vcsc •· n ,. r :t l.r I'CS!';O 
cunt!: Pr a.-l:J . a rl;!~; :: citn lh c:1 lrna ouc rcin' >~l 

' J 

p01· nr :"'! :1 p:!r~ · ', ( , er;r , (·~ r:ne se !1p,·c::: .-.;nton :~o 
v: rl !J;;e ;1 [ ij o prnjc::-to ri ;:: í :-) c1· ; .Jnlho ~ (l tl(l!~·:(l 
~,J !i r. fl.1 , r) Li·:ess' ~ tiri0 a l:18~;: !J!l Gi•Íni::i.,: rda
t J\'am c n;l! :1. C ': ·:•l 1ll'C•j ccto. o n h<Jllye::se 11 ::t is 
;•,J•d•.r·. (j11 CI'Cl1 ;O· f.:C• i i• :!ém, 1150 :'=C r·spcr:ln!]O 
pch ;.:olnc;-:Io <l .•. rJ1 :r·s\ ;io ::tí'iecL:t r-os p:dc1·c·; pn-
1 1' I . 
1>1r:. s. o :nr·u n u.; r•e amJt;0, I'C !•J'••."f,nbllt•~ do 
l. '1 I' · . t ' . ' -' c l"'ll' J.•: o. Sol!J C fLJ U i i O ucm úlJC cs :;-~1 cxccp,;ao 
n_fío_ pvlia de 11.' ' ' 'o :d::;·u:n c'lcslruir a l'''opo
Sl:;: ~.o IJU O r:·u ~:JikL O.· Ld;(.•} (: • ~ Ídl), C 'J llC lJUO 

pode s::r dcsu·u1da por urn ou dous fac tos, pox· 
algumns \!xcepçuel3, porr1ue r•cima d::s assovc· 

prc::CJJl:•ntc polit'ico d:1qudla. lcc:llir!ado, do r1ue 
:n l.·snw par·a C••lltcs:ar n. minha proposi~:1o qtD ó 
uma rcn1adc c-peço licc~>ça p~l':t diz:>t·-l!!e-
o u1na voJ·c,;:.no mesmo ro auvamentc a :lllli:os, 
::::11\·o si se d· u um caso incxplicr.vel (1uc c:.t 
pt·,~cnrarc,I dcst1·~nçar . 

... 
patado sobre :-t impOI't:mcia do districlo t)aO 
S. Ex. rcprcsc:tlf!.. Ell' Cl ÍY&mentc. e um dos 
1wi:u~ iros clo lmp0:·io, é um distticto rico, ó 
um districtu -pot•tlleso. é um districlo ond·.: se 
e•;nln=:u ruuito ,; cid~:diios de insLru,·c;:ro :O;upenor, 
o que n:1o é comt:ll:m cru lo:los os municípios 
do lmpm·io. 

· PóJc-s •, l)Oit:l:ilto, dizer qne ~i rir[ ua1.a 
:::c aliia nm certo grau de ~lr:Y:J.Çi!o intnllcctual. 

I s :,-(o f, ,. I ~ 

qucst:Io q uc :'!'} clr:b[)l.c:. 
l'ôJe :o:c r. romo do faeto é , o munic1p:o de 

Caalpo::< nm r1os mais imprJrtautcs do lmpcrio; 
:11:1S w:t.m J! ao se JHX c t.rar o argumento <e lillC 
em Caw jiOS 1 ,:1o se ti v css-:l :J.basado r c lati Y::t~ 
lll ,· Ilte a <:sta proj1ricdado c1uo ch:.unarnos sc:·
·.-il. s•~ n-lo t·'l.l nbuso a c:ws.• de uma ruac~ão que, 
étn todo o ca -c. scn::orcs, tem ~ts saas r:ri;.:cs 
c :n u111 sr~nt. i n11·nL0 nobre. no scutiwculo de 
lauo:ulida•.lc, de 1·hibntropÚ. 

():; f::zend• ·Í I' •JS ele Cumpos- clOII testOBJI.I
ulw- i'r·ocrJJ'~llll adí:mtar-sc cowr; ucw diPs ~J t; 

lli•IJl'l~ cl·~ putado . 1:0 dcsfJJJ\"Olda.cn to da inJus
tr· ia q ud c· :q1iomm: m:1s t ,·:w-se vi,.; Lo lJOillCils 

b ,~ r:l cdur: : ~: lo:-:, lt·.wc nu illusl!· .. Jo:; me:;rno, tl •J 
posi<;f:ú r• kva:!a. d%con iJ "eP.i' r! m os S•'r;t.imcn
tos ltUli1:'.nit:ttios . : tr<.1 , r·ompr:.·hcn•lc o nobre 
rl r;·pnta•in rr1: ~ . ~r·n •1o isso d• .• sg-rar.~~Hbmentcrcr
da,l0, 11 60 ·~r: ·l',jl)p justi(íe ·:r ~. J'CXlC(_~:io r;n" O!':t 
~e tnO\'') 1·m C::.mpos N;n!:ra n :1holícioni :-: mo. com 
o !ne to •, a · ~ , B\':!r;: t.O 1n: .. . . cc 11 :1 c o;; sr;u·; 1a n
ta ::lcg. Os ;.; l;clieioni:;t!::R dov(lrn sem duvid:~, c 
qn c!'· ·!ll •·o:n C• ·:·Lr•za con ~ Ci' o:; d r• mandos d:t
• :n()llc!~ , c o f1 1.Crn, l'l n no mcd:t e::nsa onc c1('.
r'endcnJ, <;entro ~:.-,s limi!c..: '11.\ t:! lhes prescrevem 
:1s l·, is f!csu·· p:~i z . 

) l.n o n.übrc chput:vlo, f 1ue tem sentimentos, 
r1nc tem ·co1·:,r;ã0. (:.Ofn jl:·chcnd•: pcrfcit ::rneat~~ 
~ftiC liJilÜ:•S WZI'i; O ]J(Jll1Clil C Ohl' ig:l!!(J n tt•an s
e rCdÍ!' O C~l'CilJO flllC tr:; ~OU liO l':iOU !Jl'OC(~di
mento, p(~la. indign:=•;iio c1u~ produzem aclos 
b nmanos! que t:ão mnis forinoa do que hum:mos . 
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EEses factos apontados a Camara e ao paiz 1 as casas, trazer-sG como prova ele que têm sido 
pelo nobre deputado pelo 2°. districto. ~e Per- I' puniJos senhores que ~em seviciado escravos, 
nambuco e que, embora, effbto de P~'1xocs ex- tres ou quatro factos, o realmente confessar o 
citadas, provoquem o riso e o escarneo dct parte 'que acabei de dizer ha pot!CO: não se tem re
de alguns, quent"s ainda, podem ter sido primido os abusos dos senhores de escravos, e 
causa e foram effectivamente causa de um ex- pe.le-se entretanto que se castiguem severa
cesso de indignação daquclles que vêm no ca- mente os excessos produzidos pela justa in
ptivo um esbulho á libercl:!de humana. clignação de alguns auolicionistas, que não 

V. Ex., Sr. presidente, concordará com- se pod,,m conter diante de taes factos deshu
migo em que nem todos terão a calma precisa manos! 
para verem homens como nós, differentes de Não é justo, senhores, entender a lei por este 
nós somente pela cor e pela condição , quo modo. 
muitas vezes, na maioria dos c2.sos, nem ao 0 Sn. GAsPAR Dlê DRUi'iDIOL>D: _Um abuso 
menos é legal. já não digo bgitima, soffrer não podo 2.utoriza-r outro. Punam-so ambos. 
cnstigos horror·osos, sem procurarem livrar o 
seu semelhante ele taos üagicios. Quem pór!8 O SR. BEzERRA DE l'i'IENEZES :-Mas o que 
conter-se dianto do perigo que corro si fôr vejo é que o proprio nobre deputado, que me 
salvar a victima de um incenuio ? Pois é 0 afasta ela minha linha, apontando um facto de 
caso, senhores : nós precisamos julgar estas punição de escravos em sua província, acabou 
cousas com os principies da phy,.,iolog·ia das por declarar-nos: que os criminosos (permitta
paixões. se-me que os chame assim),os processados foram 

Esses homens não quizerom ver, não podiam todos absolvidos! ! 
ver, não digo a população de Cc1mpos, a qual eu O SR. GASPAR DE DnUMliiOND:-Vai por conta 
honro desta tr·ibuna, cujos bons sentimentos do jury. As autoridades policiaes cumpriram o 
sou o primeiro a confessar, mas aqudlt\S fazen·- seu dever·. 
deiros de Campos, que não comprehendem a 0 SR. BE7,ERRA DE MENEZES : -Não tenho 
sua missão, que não comr)rPhondem o seu dever 110 t1·c· e c e· e n· t d e h r u1, r 10 lJU mguern om, e s n o es 
applicarem barbaros castigos a seus escravos, b b , ar aros, que tem saciado seu furor ferino em 
que são creaturas humanas. E foram, sem duvi- pobres victilllas seus escravos, terem sido até 
da, essas barbaridades que estimulavam nobres hoje conJernnados ás penas dtL lei. 
coraçõos a pratical·em o que o nobre deputado o nobre deputado sabe que crimes desta ar-
qualificou e aqui declarou que oram-abusos clem 1Jululam por toda a parte do r)aiz. 
do abolicionismo-. t 

Pois, si o nobre deputado e todos os seus 
collegas sustentam que ha abolicionismo e h a 
abolicionismo, ha ele permittir-me que tambem 
lhos diga que ha fa.z;endeir-os e ha fa.Jcncleiros. 
Assim como o abolicionista pó:le abusar, sem 
que por isso a causa do abolieionismo fique 
pr:judicada, o fazendeiro pode abusar, sem quo 
com isto a honra elo' fazendeir·os fiqu•J tambem 
projudicada. E os factos de abusos dos fa7,en
deiros, que produzem os abusos dos abolicio
nistas, devein passar incolumes, o só se pecle 
castigo con~ra os abolicionistas quo obedeceram 
aum nobre impulso ! ! 

O nobr·e deputado pelo 2° di$tt·icto ele Per
nambuco pediu que se indic,, ssem quaes 'os 
actoe de rGpressão a senhor@~ dr escmvos, por 
sevicin!l neste!!! pratieadas; e, 81'. l;rellJidrmte, 
como resposta, seu colleg-a de d~'pu~ação pelo 
8° clistr·icto, cujo nome peço licenga para de
cJin,w, apresentou-nos dous, tros ou quatro 
factos ! ! 

O SR, GAsP,\R DlTI DrruMMOND:-Porquc serL< 
enfadonho citar todos. 

O SR. BEzErrRA DE M ENBzEs : - En von já 
cJnvet·sar com V. Ex. um instante. 

O SR. GASPAR DE DnUMMOND:- Não é trrn, 
nem dous: immensos. Pergunte ao nobre 
deputado pelo 2° districto, que tem uma prova 
muito robusta em si, 

O SR. JosÉ l'rfARIANNO:- Eu?! 
(Cn~zam-se Mttros apa-rtes). 

. O SR. BEZEHRA DE MENEZEs: -Mas, Sr. pl'e
Sidente, quando a escravidão data de seculos, 
cobre toda a superficie deste paiz, invade todas 

O Sn. GAsPAR DnuMMOND: -V. Ex. dá li-
cença para um aparte. 

0 SR. BEZERRA DE MENEZES : -Pois não. 

O SR. GAsPAR DnuMMOND: -V. Ex, pode 
llpontar-me algum facto d0 um abolicionista 
processa:io por violencias contl':J. a propriedade 
servil, ,<.er pl'Ocossado e condemnado? Não 
apresenta um só. 

0 SR. BEZEHRA DE MENEZES: -Respondo ao 
aparto do nobl'e deputctdo : Não apresentarei 
nenhum ; mas, si os senhores quo abusam, mal
tratando e matumlo seu semelhante,não têm me
recido punição, seria com eileito admiravel 
que fossem punidos os abolicionistas que abu
sam para salvarem as victimas ! 

E o quo pl'ova ainda me,mo esse procedimen
to illegal de abolicio.t!Ístas 'I Prova a imper
feição da crPatur<L hum~ma e nada mais.(c1poia
clos e apartes.) 

V. Ex. m"lo quercrú, ,sem duvida, r1ne se qua
lifique o cloro por um, dous ou lres padres que 
fazl;m elo seu sagrado ministerio um meio de 
vi(h, 

Quom é quo vlli julga!', por um ou dous 
factos isobdos, do uma instituição, ele uma 
classe '? 

Nós temos padres, e eu procurei este símile 
pol'que me parece que é o mais respeitavel, 
nós temos padres, miuistros diJ Senhor de amor 
e de justiça, que praticam todas as infamias e 
todas as protervias a que a humanidade pode 
descer ; mas o nobre deputado não ha de dizer 
por isto que o clero é infame, é indigno do 
maior respeito e acatamento da humanrdade. 
(Signa~ affinnativo do S1·. G. Drwnmoncl.) 
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Poi~ ont:i:0 qner·:rin. V. Ex. que sob :l l.>an
dcii"a J.·) ::tbolicioni-:m.o se congrcgnsscm so
me:lt·3 1'spirito" mag-nanimos, g'·nerosos, phi
bntr,,picos e p:1cientes, pt"ttrlent~s até ;":.O ponto 
de suifoc~rem c•s instincto~ humano,;, sõ p:•ra. 
não fe1·irem a lei'? 

• : .. q \' '!.-':SO lmi 

encontrará i:.:Jstitni:;:i'o c-;te typo 
de p~1·fei\·:to. 

o-; mel'cadores do Templo •; i~Lo ú lei mor:1i. e 
isto é lei social. 

\'oltanlo no meu nobre amig·o d•nut::do pdo 
61) districto. <'U rcp·,tirci o qu') dÍzi:t quando 
S. Ex. precisou :;-.nhir . S. Ex. t:cn·c mais em 
vista collocan,lo-s-1 como co-'tumr, somni'O di
gnamente n :•,:: P•Jsiçõe~ que oceu:1a. cl::u: s :ttis
t:1ção a seus co-roligion~wios elo disti'icto íJl1il o 
eb.~Oil, do que cont.rari:• r verdad•s por mim 
a resentad::ts nesta tt·ibnna on snslcnta!' nrin· 

aLt:'i bua o sou ln·occdimcnto de :"lg-Ot';'\ ~i. r:-ac~ão 
contra os ab :l:eio!lis ta~ ao mini.;;;tc:·io S II"<li\·a. -

E de <jtlC lliTO é eil!aph:SriiGlltC o r.mr;r d:t li'<· 

I 
de:n e d:t 1e;ali.-Jade '}UO tem gilhdo uHima
llld:•te as :.P~toi':dadc,c; po!L-·iaes de C:mlp::>i! no 
S·..:i~ nr·u•:e:Úw<:nto contr·a o chefe C.os abolieio-

.JJ.i"t·;s daquella loc.:li!L.:.de. mns si;n causa.:; cx
tranhas int ,ir.:mcnte a. 0ssc sentimento, c:Jm
P.rell·:H·le-s:~ ye~o facto que cu vou e~pjl' s:.tc-

Si fos~c cle-;e}' de Yindicar ~ lei conculcad;1. 

l poio c~·.11mcn.Jador ~:w:o~ '-~C L:-~ecrda, ora b :c;
L:!lt'' fi :l.l' :;, d~znnc!:!. SU,JCltr.l-o a um l)!"OCCSSO , 

j o so .~,.m·io os l crm0s de~sc p!·o::c,so chegar :is 
c·onclusiJCS fill'~ O po,:]cr jttt!Í<.:ÍOI"ÍL) C!Üt!lldf'S•C 
dt~vet· tiro r cbs ~~ll ·· :::\(.'0·3' o p i'•!V:-ts quo se e::.:
bi:Jisscm; n:!o haYia w•nhuma r::t~.ão para a 11ri
s::0 lH'•J\·ent!\·!'l. de nm homem que não ó um ci· 
!-!':l.~H>. on. ':•>g~b · i ndo, c que 1;elo cout:·ario t~cm 

ci1,1Íos que S. Ex. julg:tsse cscoim;Hlos ele cl ll fd lncudcm no log:·t·. qner dm<d" . Eu ch<\HIO a alt·"n ç:-i.o d·) V. Ex. . _ . 
J d. · t · Po"···1·• ·· l)"l~·to ' )1 C''"·J1 ' "'" 'le "'t" c · so "'.·. q'"' c (0 men !St;nc.o a:n1go pnr·.• um n i·guma:1i:O l . '';' · .... _:s ••• •• . ..... , -.~ · ·1 , ' ' ........ 

s•.!llque \em pro\ ar:~ \c1.l:L'1c du !!H~·t a, :::ct•to . ~ ct·:me e·)ma1ette:~ ~ eommend.~ lo: §r..rlos de La 

. . ._r,. EZER!\..\ DE~ lE:-;"E/.ES: - r .. :.t ~ppe1 O 
O SR. Fn...;.:-;ç.\ 0.\!lY.tL!IO:- As a1~torda- 1 p:1ra o nobre deputado que é tà-) ver.•?..do em 

d,;s são to~bs noY~s, r!o:nc:-.d:u de Fevereiro direito p ;tra q!:O rne diga si o crim'l qualificado 
para cá. m:~las aurori .. hd ·s d·~ CainpGs. e rn o no inc;:ort·cn 

O SR. BEzErm.\ DE 2\IE~:EzE~ :- S. E:i: . Ô comruencbde r Car!o:-; de Lac~.- rd:>.. cxigin a 
· · ~· · d 1 pris:lo }WeYonctira. por(·m, me I.)Cl'•illt.·ll·a ftU ·i •.·u ·.~s ~Il\'O \":leste _ 

ponto ;;inchl. qiiO Jl'~i·cr.cpro;·ianJC : :tc, pol'l[ilü o o SR. ?IL\c-C:\\•;;.:L~. : - r\f!o tenho informa
roh;;io esui 3-Ui nwrca.udu ~~ hura üt.at. As ~~u- ç.(:es, w!.:\ ;·o;Ül.'' <'l.l o procc-:sso; !il:-<'> ~i o crime ci 
to!'idnd-·s polici:tc-: d .; C:~l1111 0S J'll'(;CGrio;·:'.m dl) ele l'O~tbo clu 0S{'t-':tv:::s, co ~tamonto qn c sil:1. 
2.\_·cürdo com os alJolici·•n1stas, fu:·::trn co-réos I C::p ., tf' .... - . , "':" ' .... · ~· · .... .. •'\ ·~ 

• ..., ' • J' . 0:::: cr :•: cstt .c >:· . •• ~, •jl:a c a. l'a·:s• 'io?S:S:\ les:'i:o. mJnO Ll Ctll '"" :<m)Jo~. sc.:;·un:w ~~~~,.c ., .•. x •• a 
c•.iiTc' i'i:• :tuol iei..1nista. d· ~s'•ra~ad:t. c ü .•müs 1 ?'~:i' ó por· i ~to SÔ itF:n t c (j liO :>O •.•Ê; 0 •':r.lpcnho 
:1_g-o!"~1. o pci·lo·Jo a··t: !::.!, cu1 qnc do!cdn:~. c:n ,Jc rü:~gir; YÜ-s ~ :ti ncia p: ~ i~· ~í\~~·id tdu f~\ ·t.t' .. 
Campcs ~ l'· ':.lC\-iiO c·>ntr, la•:s ~m·re:•ias . ,\ s .irn, ::::on,.l,, p:·r.>< o '' cn:!l!ll ·n lnd·::>:- L·t··rt·•h. ,! ·c< tl'ot t-

. ' rl ..l ~ • · • • r· · "'C · 1t1 • rJ.~·n_ : ... di clie ~~:.;r W' ••u·.t•'l.'.• l. llO''·l·'c r>:;sas aut •rl a•t C~ t ,H· :nn :• prin ('qnn :11.1" lt: l il- .., , 

ni :::tns e or• re,tcLr ·s con t.m o a:•()li .. ionis ·•:o! n::'l·)·h:wi:' c:c n.~: l d s c•om ; ~:tLi,·~'is c .m Ôs ~'.:' '15 
':1.·- - , . C "' ' l t )' !_II0:dl•'!.._" OS \IC·S · r::L:' -~ , c.~ CO :•,;:n \t. •11-~''· l,l iJ!' l!~lC-1,:01.') !->llO ~S meSIIl::IS. f llSS 0! IH •'• :li'··~ O 1Jt •.li' (• 

dcp:ttadn, Ent;1o o inGu nob 1·o :u;J i~t' t'•"j1!' Sl'll· f..:'l'Mlllllil. :•o 1lt'··s•(L:lit(, ' !:~ ]1t'"v in.:L1. . p:•t·:;. ~:\-
t:-<nte v~Ü·.l (} 1 di<tt'l:•f.O ll!C' pet:uitt.:\. 'l!l(! l:t•~ d ig":l i1e;•.,.;<; 011 !0 d•.!Vi:L fiC:tr () ' l•,::(:l\ lO. (\ jll'"~ifle nt·; 

~ I ' • t ·~ ~ ·~ · r] , 11l'OV! Ud:t r··'P'' ' tr!r~n inwJ•·ll:;ttam01lf.O r1n! IJlh; ~p]:.ICO I4 as a,~ .n !f!.:: a c·~ !1..1J.";J. 'i :' " 0•;;\'1:\ 
""1J"I' .,., 1)'""' ""1~, f,,1· : r.1· .. ~· 0 ..;; .- .-1 ,, .,'1 '~ . ., '!'l" 'In·:. s~h d;'.. C:nn~ r:~ :\Iunicil;:d . \..r tO \;o I •:t ,, • o.l t..l•J • I I ' o.ll- • • _. d1 - (I._, • • 

anxiii:>"r:lm : : ~ ttnpeli:,s j:i. n.-'io s:ío a11' 0:- irh,r1 g, 1 N:'io hr..vrndo sc ;):io de~c.io do ,·:nd!t:"<• •· ;oi, 
(':):11'1 Cf'l' iSI1i';o~r :!S R.Ut0rid:HlC'S ;1ct:wrs ftl10 não IO . .;l :n-a tn 1lO rcsoh'irlo cnm :1 rcsposl:t rlO ·;o 

tem snlirhricdad' [tLtu rna. com ~~ lbs, com cs.><:s vo1· no 1b prc;vi n cb.. O p:·~'~O s••1·i:1 li'; l n "lJOrt:: ch 
.. f . . • 'i. ' T • l • 1 1 1~ 1 quo .J'l or,tm d~mlttH1:1.S : ~l. :·:s '!li '' :·o am<,a a sa <l. c ;t c:tm 11':,. '- e:lt:·etan~.o, no csp:v.~o c e 

~onsirlel'at· a qne~lão 1101' o• :tro hlo c1n•· julgo pot.:: (!::tS hor:<.s, al~?ro.n-s! semclh<n1te rrsnl~t çri o : 
' ••"r •· I 'o:- • ,"': C .. 0 • 

. .. ~ 

6 nobre J,' pu tadn peJo (',o tli;.:t;·\clo nH~ pet·- a s:d :t d~t :-~Ltn ~tl':t , :11:1~ ju,;t::-.m'Htto p :tt' :t :-~. \n€Ho 
mittirá. ri ll'' eu:: dc~en'.·• , l ro. po:· c~ur f.cc. ( Jo~·:-:r qne tinh:;m j ,J::ado ia ·o, np:lti~·l'l ('O!o1 n.s 

.\s ~llltorid:Jr1 · s p<•lici::cs de Campos •ja' s • p::- .~ro;aliV;ls do pt·.:: ~il . c .-lcebr:v !oiac:~p:lz. 
acham ncln :lmf!nt.c em 0X,~ t·eicio. Ec :·vir~m I Q·: •~t:t n=ío \' C nc·, tr; f;1e:o, 1150 n rlt~S " io cle 
C?:l1 () tn Ínt;• tc ::-o.(j c[,~ ,J !It\hl). Cúffi\J C.~ t:~o St.: \'- t C!lllll11l'il' <L icÍ. t:l:t'-3 :l Sa')(l fl ,:e S:tf.Í,fot;:Or O'.ll\'í) 

\'IJ:do c,Jl:t o Hl!lll 5tCI'l O actu :d . I ::cutilil''!lt", q<10 ll ftf l p:·.-.e,u•;q•ni ,1n:d:ficnr. vi -lo 
Puriant:J, si n ''Iur>lln ~C:JI' .... , :::.:) :r ~ ~ ·~!J•.ti ' l :.~o !;tt• • lll)S L .::; •J 'l'! ' l i•(·S •·u si;:u IL ,.a d •ll lr· i n·• cl·'l 
. . . l' I 'I' I • l . I . t" ' ' • rmn~l::tc:·w hnb..: :t ~··~.~jJ ·'_It :' a 11 ,,,a :e '• ,:; a~·cuti •p.: .1 11:10 ll ti) " M: ... ;::·.:q ut:uc. ~ : ·' e :~roe r -o l•:l'il 

~)l'atiC:if!U;; pela,:,; ah(JlJCJIIlllSI;I..; r, lHJ :' (•S;·f!S au- ,jtdg-at'·n•~ J:1 ]Jl': •r-c~d : lll JlL·• •10 ;yu li'(:IJ:, collCJ
tol·.idade-s O•t p or elhs tolr·r;,.do.;: , '! lotiico, C·JUl<J I car-"e na-; cc,ndi<~õ~,.; om (JU~ a~1ur~I1G que tem 
C!.l di;d:' no começo do mctt cJisCUl'•O, qnc se do ~<:r jnlg::l.'lo c~tav:J collocado na occn.sião. 
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Este facto ch pris<i:o do commendalOl' Lacerd<1. 
com as cireumsbncias que o atOtLp::l.nhnm, fa
zem-me convenc~r tlc r1ae neste paiz, :1.cei
tundo o systoma de argun10ntar do meu lli-;tin
cto collügu - de tira.r illaçüe;;; do_ pa:ticula1· 

b~ ' ~ b 

relativamente :to m(jdo por que ~e deve inter
pretar a po!itic:1. do aclual gabj uete, e por i;::;,:o, 
todos se "u!•,.am com 'u;;ta.,.:; e fun<lada~ razõe-; 
1)ara p :rsegnirem aq u0lle ~ que tem pNcnra:!Q 
até hoje :qm:;s;;:tr quant1 l)os,.;ivd o proccs;.;o 
da. libertação do;; escr:l.Vos. E is<.:o re:sulta do.-; 
dou;; !actos que sr; OPl)Oem-o modü porque vro
c:!deram as autoriclad')=" t~e Campo:,:, dut·a.ute a 
geroncia co gabinete G de Junho, e o modo 
por quo l1l'OC,~dc'm hoje, no domínio do gabinete 
li de }.Iai'L E :-i isto dit uircito aos nour·e~ dépn
tado;; dn.quella bancada (ií?.rlicamlo a bancada 
cfa direita) p:~r;\ dizerem ({UC 0 !Hinist·!t'iO U Uú 
. un.w rin ··a van"a o a i:l. .oeir a · · 
ni:::mo ex.11gerado e, como ,:i"':,;e o nubre de::p:l
tado por Pet·un.:ubuco. da itw;:~.<"lo <Í. pi'oprie. . ,. . . .. . . . . 
ministerio acltt:tlui'ío quer· a b:tnd!'lt'a d~~ liber
dade, não qum· a E!;,_.:.rtaçiio do,;; e~cravo:::. 

Não aoresento o :1-rgurw!~lto par:~. firm:J.L' qual-
quer 00-·sas propos1~.uos cu t·oac n:-:o :s. por·que 
jul!5o. <:'ltl con~cic•:cia, qne nf.o é vcrd:~cl·~ira. a. 
m·i1neir.t l.tem r.·x~~eta a. ~c~:mrla. 
'" Nem o 1niaistr·rio de ... G d0 .Tunho t:;l::GJ'ia. 
ntllc::.r a proprred:1.ie corn o seu pr(•j-:·cto, ilern o 
m~nistr:.rio de G do ~bio pódc carr:·gar com a 
re-:po:ts:.:bilidach que se lhe ·~ttribt:c, po:-qu:mto 
o procedirtvmto de :mtu:·idades subalternas, 
neste on 11aqnelle ponto. uão pódc ser attt·i
bu 'do a? g~ver;:o ger~l, não pOde ab~:>lutamc~ ! te 

anirnar a.s deso.-dens a.bolicioni,tas, cont razão 
de sobru c JtlUito rt~:l.i" f:ltle pódc-se dizor que, 
emqua.nto não furc:n d:~;llittidas ou puni,l:l.s as 
:1.Utl)ridad!)S quo íiz,~ra:n :lg"Ora. a reacção. o 
winist,~rio do 6 de 1hio uão ó i:ulilferento n. 
ess:t reacção, isto é, ao esclav:tg:s:no. 

O Sr:.. PnESIDE~TE : - Esttí. finda a. meia. 
hor:t. 

O Sr:.. BEzJ.:r.r:.-t. DE l\IE:\EZES : -V. Ex:.con
vida-mc :.\o silencio, e cu obcJeço ; pcç·J ape
nas um pouco de tolcl'uncia para qu·~ eu ponha 
remate :10 roeu di;;curso. · 

Sr. presiden te, occn pei-me mais com os nc
!l·ocios de Canq)os do c1ue com os de Pel·nam
l>uco, re3p:m li antes a:J nobre deputado pelo Ô0 

districto do Rio de Janeiro do qu·! ~o me~ col-
0

; t, 
S. Ex. ficara muit<t bc~m com o meu digno atui
go o SJ.". José :rvrarianuo, qu~ vai suce'.~dcr-tne 
nn. tribun:'l.. Então, não me sentarei sem dizer 
alg-umas llalaY!'as ilO nobre d~~pu~ado. 

S. Ex., accusando o min!sterio ü d:.J Junho, 
disse (l '~) : 

« O minist,,r·io de G lb .Junho hvantou uma 
bandeira à libertação do ~ sexa.gon:1rios; por 
causa. disto houve umn dissolu~.ão, o nas elei
ções a in tervenc;.ão eleitoral fí::z-sc scnLir do 
mo:lo mais extro.or<linurio ; para Pernamb~tco 

foi como presidente o Sr. Sancho de Barros Pi
!~cntct cuj:t missão especial era eleger o ::ir. 
:\abuco. >) 

Creio que o noLre depu t::l.do si tivcs;:e de 
pronu.nciar hoj·J o seu discurso de sexta-feira, 

O Sn. . GASPAR Dm::'.Droxo : -Não n.poiD.do ; 
faria u!lla narração ma.is minu<.:ÍOSJ. 

O Sn.. Ez~:tRA DE " EXEZ!~S :- -avia de 
fazer mais justi~a. á s•:n. prov1ncia, havia de 
acr·edita:· que ella niio ó um brirgo pôdre para 
onde o nüuist·~~io manda. qun.l. iur·\r tctt':lrch.a, 
com o tim de eleger este ou aq uelle individuo 
sem. elemr:ntolS n:.t. opinião d(Js f1lhos (hquella 
terra. 

O Sa. GASPAR Drtu:\r:lfo~m:- Opportuna
mcnte rt:Sl)onderei a V. Ex. 

. 
tlep utado vê que a candid:Ltura do Sr. Nn.buco 
não r:rn. um enxerto fo:·çado nn. província de 
I:' :Jl" namuuco. 

O SR. S!GIS)íUxoo Go:xc . .I..LYES :- Está a.b.i 
a clcqucmch das mn ·s. · · 

que o nob.re deputado negue, o que não venho 
agora discntir, a Yictori:1 do Sr. Joaquim 
N.abui~O no 1° crstricto, hn. de reconhecer que 
elle tinha eleurentos seus, independentemente 
dos f tvor-rs e protecçfio de qualquer g-overno, 
pat·a se fazer eleg-'lr porat1ue:la terra. A prova 
csLti ttL·a.ua. 

O Sn. Sw:s:uü::·-:no Go:\ÇALYES : -Si perdeu 
no 1° di::;tricto foi por meia <luzia de votos. 

go\•erno. 
Corno(;, pois, quo o nobre deputado faz ess::1. 

injusti.t;:t á su:~ terra, C!n primeiro legar, ao 
g-ovc1·no elo paiz. e:n segunJo, e. em tc-rceiro, 
ao pre:;itlentc, dizeu:!o que aceitou essa com
Illissão t!UO uonltUlll horftetn que se preza acei
tlria? O nobt·o deputado foi quatro vezes in
justo; foi injusto pa:·a :L sua terra, ela quul 
certamente não mai::; farú. jui;r.o tão baixo; foi 
injusto para com o ministerio 6 de Ju.nho que, 
tjnei:-nm ou não queiram, não set·ia hoje uma 
simples recQrdn.ção, si tivesse intervindo no 
pldto eleitoral. Foi injusto p:u·a com o Sr. 
Dt· . Sancho de Barros Pimentel. caracter dis
tinê:to e moço de gt·ande esph'} ra e altas aspi
rações que nã~-se. pres~aria, sem duvid:1. al-
•. . 

lhe attribue. 
O S11 GAsP,m DE Dammo:-;o :-E a provaest:i 

na eleição de S. José. 
O Sa. BEz.Emu. DE ME:\EZEs :-0 Sr. Joa

quim N:1buco não precisava., como mostrou c1ue 
não precisa, para. se fa~er elegei" 11eh provin
cia. de Pc~nambuco, do :l!loio dG qualquer ·go
verno. pois élle não earcco de outro :rpoio · ~ 
não ser aquclle que llie fornecem os seus ta
lcnLo~ e a.s suas icléas que lhe garantem um 
log:lr de · honra entre tod~s aquelles que 
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sniha:!l ·apr::ci:lt• :l gr.:md::!za 1lo 's~u civismo. 
(.IJhiw!os.) 

1 I~cvai:ta, po~s, 0 r~b~~l\ a .injuria lanç:1.da n.o 

I
. ol"tt?r:1.do d? 1. 0 di;;tncto. t1C Pcrnamb~t.co •. <b 
, 1.0t' stdo coag-tdo pelo prrsidr~nt" d~ pronncw. o s~~- G.\SP.\.lt DE DlU:~D!O::-;D :-Opp,:rtnn:.1.

lúCnte tc-1·:\ :1 res110~ta. 

rr..<"TE:\CL\. n;~ ::IIEIA !IOIU Cli:\Cl~ND.\. AO 
I 

O D;·. Sc.ncho .Pim :~·ntcl de~ejaria, como q. u::tl.
'l'ICl' outro cidadão. a uleiç.i'to do f~t·. Joaquim 
:\:tua ·o e com•) todo;; os bons 11atnutas. tles::!-

• • • o 

.J:ll'Ja vo~ na. atnara (~u~::__ . a . 
,-1un;;tito llo cl·mtetllo s•)rnl. ~\ao unpoz, pot·om, 
~ f'.lla vontade ao el:·iLOr::ldo. 

de oJ·g-ulh:.tt· ·se mais em l·en1·e<; ' ntar a itH·icta i t ·m-s(~ assig-n:d:t<lo t·mL•) s~~u inten>:o 
lYr•wi ncb ÕG P em::t!li b c: co, Jo ':nc hoj '). A>z snas j amot· n. lílle1·d:tde, como pelo s-~u cspit•itn de 
primeir.1.: palav:·tl;; são de saudaç'io f,·eneric~'l. 1 t'.)a ·r·"io :'1s :'l.m·~aças ,[o pode:·. Si o Dr •• Joaquim 
qnc dil'ige :'t :::~1:1. hCI'OlCfl. pt'0;ríncb, pela rcs- ! ~n.bt~t:o represeuLc•SSC uma imposição g()verna
posta condi;;ua qt~e esb ac:1b1 de da1· a·J p~u·- j mcnt. ai, :t p:·ovinci:t o rcp0~let'!<l.. ?\.~~~nhum 
bmento. c ['.O :Lú cs~n1t!nio. I candidato, pm·ém, pl·•itcou a sua cletç:1o cb 

llO b:-o?t.'.n~c!·ito cid:td:I~- c111e t·xn_ con:<umi_d_o 1 ntod,l rn:tis l:onr.oso c n:_a~s 1í}ig-~~o do ,'l':-e ~ 
long:1s n:.:·t!tn.s em prol n:l gr:1.11do: cansa :lho- I :!elua.l.toprc~ent.llltc <1o. o. l •• st.:tcto . . Fot na. 
licion ist.:t e:>t:-t,a. rcser\·ad:1. uma JW0\':.1. maio;·, t·ua. iot com 3: '~.d~lxra._ a l11Z do dw., sn-.tentn.n-

. · ~ do a- :nas 1d•·:1s {dhrm::ndo os seus com•wo-
r:il: .~rn preci.:o r1uc ~-~fizesse 0 m-:io:·-ult:·agc liiissos. qumll~O o scL: cott~p~liclot• g'~l:<l'dav.t 
~·) eleitm·:td:J 00 l,o di,;:trid·J. era preci:n c1110 ~1 . silencio, nJUl'l!lUt'3.Yil. aoo: ou\•tdo:; 1lo clottot· pa
Catnnra dt\ssc di )lo:na ::t um ci.darl:lo. r ne,rn 08mo 1 Lwras t:ibalistic:ls, qtt·~ ello sus!•'llton a ~un. 

nnct~t c n -eJ•nn.m•HlCO, c1nan<.o 01 rccon 1•~- stt·ict·t ncut:·:-dictdc n:;. el·~i·;il· •. isLo qu:IJhlu os 
CHIO o honr~1do !'1· •• Jo~qui:n :\abueo, Elle :d\'Cr '.:trios u•) ot•.üinr accnns:•m a culJil,'a elos 
poderi àiz:r CJ :te t~az àou-. diplomas, que 1';: - o.ne e~r)c:·avalu . 1) ~n· no>':t situ~~ção politica, c 
p1·es·~nta :t incu·nação do L·• di;;t:·ict • ,;,, ca- 1 1 · m:t!s fal!linto.,: c1uc os g-oncracs do .'\ cx:~nc t'C, pita! c q:1c •• ::n1l.n.!at:wio lng·tticlo e dir~clo do l 1 
:-1o dístl'icto de Pern:nlllmco, t•cpat·L!am a;; ri:luQza;; entre ;;cus c::t JOB 'J 

. Si o or~t~o:.- ti\·ec.;se p11·n. r1nem npiJn!br, si I 
tn·cssc certeza. de r1n'· u:11 cn.leulado I'CLt•alti
mcnto n:lo fugil'i::tdo repto ,1ne tcrn a. eot·ng.-·m 
de bnçn.!\ dit·i:1. : << qnem :<o jnl_;:;n~ rcprcs ·n-
ante (0 ·. · tsrt~t:'),c .or·~nm)uco, ::1.pr·· 

},:ll'::t ::lS m•n·•s ;• : Sl CS:i'C oll .,tl'l·:":tn n:iO l'CS;)O!l

dct• )'OI' llllln. maioria. considrq·:t·;cl .:1ue .Jo:t:-juitn 
T l · , :". ' , 

-~ 

s1g-naJ·o", a sn:t c:1. !ci:-a. 
Cont!n:t:1t':( :1 di:r.ct· rp10. o i." <1isL,·iC'Lc. <h p ,.t•

n:n!11:uco é r· : prcscnt~do p~lo tl •~p:ü:t !o tlo ~rJ 
dlsli'!Cl~. I 

J)e:.::Jfi::t ::t ({ liCtn Ó O p:w!n.dvt' d<.i <liplomn. 
p:1t'ét t01· :t r:.w:l._:::-em de a.ppcll:tr p:-ti'<t o el•)!tot·a
do d 'i F' C 'I rJ 1;;: l'tCI.O. 

Qacr ::t tt~anifcst:1.c;ãn do ·~ltJilot·:•·b. só ·Ji!HJ.~C 
~~Glb EC •::lli'V:td.,dcnnneia f[ll·". O f. o rrstr•i('.l() dC 
1'c:·na!n 1 ) ' "~n ~s: :i n..ccp~t::tlo. O elr:i tMado cln G.·' 
di;.;Lri.<:Lo ~alrou a hon:-a <ht p;·o\· in~ia d·· f'ot·· 
n ~unbnco. 

Rc3pon:~cn~n n.. 11m ap:<rLc rlo n0kr> <l !pn! ndo 
pe: J,) ;-.;,o dlSII'lCto de Pe i'I1.1lllhr;·_·o, di~ o OI'IH1o:· 
que rom cfr::to r : ··nnrlid[LfO :1 llllC!l\ se r.Jcr·e. I 
"Ons':rlet·o:H'} eleito cn1 Lo e:::~~ru ! ini·J c ni'Lo 

· - .. • -· . s :0. p •re m, to :·nrm ma1s 
si~·nific~:tivll o \'Oh) fl<l c1e.itot•ar1o d ·) :Í." d i ~trícto, 
'!UI! d~·,;se modo tomou-:--c l·ubl i (~o e nomin::ll. 

Ass1m Clll(j:I:nlto r•lg-·,c:n soccor1·in.·s·) ao 
nli\U tato J1rCSC!'Í r•t.•), o D:·. .To;:lJj u ' m i:\:tiJilCO 11 C

f'}at•:w:•. 'i ue I'C:SÍ:.!'ll c. 1'i :1. o l11g·•.:·. :-o i o cJ.:' ito:·:Hlo 
Ih r; t••· t.it·:\;.::;~ : : :;ui con!lan ··rt. E :;; ta .! rm1onstr·n·~
~:i" I'IÍJl·b.rj!l;11Jd:J nti. f;l ' ':P illsi.Í {jc·:l'l:l p~lrJ 
t::r·:r J rJ. 1:•'.1'' · r1•1~ n t: .. n;ro::; tcu1 en ch;,].-, rle C.' · 
p:m:r, c :1 (Jillt• ~.~ CtH'\':vlo"' :•!'; c :dp.:·:•s de ltllllll
Jh~(;fio. hasta:·h p:tra pro\"at• o cp:F: o orado:· 
aOtrmrJtt. 

g·n•·rr:t . 
~ A ~i tna•;:1o li':ct•:\1, en trctanto, não se tonL 
:ts•ig-nabclo pcb. dc:·ru'•:'..dil nas rcp.n.rt!<,:õJ . .; p:!
l;lic:;s. Q . .; cmrt· : ~g-adus da S"Cl'd:ll'l<l tla pt'i}:' l
d-~neia do l'úl'na.:nbtico. :;:io Lo·lcs eonseJ'\':tdor·c::~ 
c chef ~s ,_.Jcilot':l(!;; , O prop:-io Ur. Sancho Pi
n:cnt•)t nomeou Uln pa.t'•'\llLG elo c:1ndida:.o <l'.lu 
pl~ito ·_)tJ CillU o ül':1du:• no~~~ di2triclo. . 

._ 11 JB O OI':~ •OI' , fl! , l , o '· I [ ·- ~ 

f'Cns n,h•e:·.:::tt•ir.s. nerdc1·:'lo o' libc:·ac,; todas ::.s 
-~·:u·:mt::•s. o j:i Ih~ d;,, ;:;cram •tllC o ~ '!U tl!:'L:·~
cto sc1·i c m:r ·i--t.\1\,) ca\ 'iu:~tl'•) m<> 'f.cs. O elCl.
tora.·lo •lo '2° di~tt·iclo, poróm, não se y;;llf.l'.! 
nem ~c cttl'\' :t :1 ius: ·i. •nci:1'>. 

~:ab 11 111 os noh,·es •lop,tl.arlos ,•onV) o-; clc:tot·cs 
,[ .. 2·• tl:ott·ic:o c::tsLi.'.:'n.:tl oc; I11CJ·c:i.flOJ'ó' S tJ r, Yoto '· 
O ot':'tdol' sct·;~ rnpt·c·r~ntant·: do 2° tlis.trict~l em
'i ll:llltO Clllltpt•:t• OS 8CllS C011ipl'(H11lS'0S CO!l1 O 

C !t!Í L<)l'.ldr), 

tJu::~nlo :i.. :.lJsb~nç·ão de go,··'rno. di:~. r1ue a 
pril!JOÍJ' :J, Cam:at·a 1 fJV•.: ·lG conservu_(!~:·e~ _'l a 
S ~g"nn<J~ O'i t··m qnas: flOr mctad(\ , :'\UO C lSSO 
pt·o·;n.. th forç~1 rlo p:-~.l'tido crm~ct'\':vlot·, mns d:L 
~N'l.nrle imp1t'CÍ;'I.ltch rln rios delegados dn go
V''l'no nn; cleiç::io. Nestu, cowo 0 111 q!lalrt''c: 
011t.ro rc :;11ncn, a COlili'l''' i"SaO c. o • 
decisiva . · 

.\ ~a.t•:t nth ch J .. i de~) de .JancÍI'O não cst:í. no 
••lr~itc,:-:Hlo censit:lrio. com:t di:~.,.m os al'Ístocr::t
ta<: rio volo. Estli no 'l'O\'CI'l10. Os dcitOl'L'S po
iJI'GS. c:t ia .1n :c:1 ;;;.::•inl•:5.n ,; no dia em 'JU '' o 

p il'li111J ·;~xiz0 ,Je1lc : ,, ,;;·l,'l'Ífic in, ir dcpo ·~!tar na. 
lll'n ·:. a c ··dnla r1íH) J'Cpr::1 <:cntn :l" sua': i~l ·hs, 
~:i.o m ·:i s ind ·pcnrl~ ntcs a o ~ic:·ce"m mn.:,; s!'l
;;uJ·:tnçns. do que (·S eldto:-.. s cen:.;ítflrios. E' na. 
m :,ss~ popular. ncsso. multi<.lão : ! no?yro~, <lcs
conhccicLL no di:1. seguinte ao c1a v1ctorta, que 
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SB:GlJ:.:D~t PARTE D.\. ORDEZ\1 DO DL\. 

I::\TEitPELI.AÇÃO AO Sit. :m::\ISTitO DO I:\IPEitiO 

zrctlo 

.. <ll·~rtuniro q ao se desig·nc dia c hora ao St·. 
ministr·o do irnperio para responder aos se-
"" i,.· ·~" .'\! ic s e lD. e!·pe açao: 

<.<1. 0 Qual foi o acto leg·islalivo qnc autorizou 
o governo <l f~ze: a refm·ma ?os cst:ttutos das 

•:u tat· pelo de~ reto n. 9300 ,i c~ i7' de .Janeiro do 
corrente nnno. 

« 2.0 Qual é a opiniito do actual ministel'io 
sobre ess t reforma; si pretende aceit:;.l-a in
tegralmente ou si, ao contrario, entende dc:ver 
suslar, no todo ou em parte, a. su.a cxec.:uç·ão, 
até <Hib~ração ulterior do cot·po lcgislaLivo. 

«Sala das i':essüc~. 28 de Ma.io de 1885.-Ro-
di·igo Silva.» . 

O Sr. Rodrigo Silva (.Attençciu): 
-Não tive a ventut·a de conhecer nesta casa. o 
nolm~ ministro do ~mperio. · 

ment!lres, niLo f11i te~temunha dos g-randes 
triumpho!'l que o el·~Yal';lm as mais altas po
sições d'este paiz. Apezar, por·ém, de desconhe
cido, o nobre ministro tem p:1ra mim, como 
tudo qu:mto é desconhecido, um lado mar:tvi
lbos.) q ur) se i lllpüc a·J meu t·espei to o Y~n0ração. 

Ninguem ainda. fez como o nobro ministro, 
em p01·iodo tio curto, cn.rreir:\ mais rapirb.,ncm 
m:tis brilhante, por terrn o por mar, e isto cer
tamente não a.cont~ccria si S. Ex. não hou\'t'sse 
dado muitas pt·ovas de c:1p~cidade moral. 

N:1o pcdtrei, poi-:, desculpa ao nobre miuisti"o 
por obrigai-o a sahir do Senado e vir respon
der á uma interpellação ne~ta caiia. Ao con
trario, espero merecer pot• parte de S. Ex. um 
voto de gratidão proporcionando-lhe, hoje, uma . . . . 
dcscorrendo com proficiencia sobre o difl1cil 
e inteJ·essante assum!JtO comprehendido nn. 
intcrpellação, e ao m"lsmo tempo revelando 
a elevação do seu espírito e a indopendencia 
de seu caracter, condemna.ndo francamente 
uma grande illcgali.:iade commettida pelo po
.dl3r executivo do meu paiz. (ApoirJ.dqs.) 

No primeiro artigo porgunto qual foi a auto
rização obtida pelo governo para reformar :1s 
faculdades de di1·eito~ publicando o decreto do 
1.i d'3 .Janeiro do corrente ann') '1 

V. I.- 39 

Passo a fazer um ligeiro hi-;torieo das auto
rizações coucecl:d,ls pelo parlamento :11) poder 
executivo ; e entii:o. reconlwcerá V. Ex . . St·. 
pi"esidente, que o mini:"tro do impni"io do. g::t
binet~ de 6 de Junho niio tinha. o ,:ireito de 

sido oxecutad:•. uma Ycz, com~ t:J.mb0m ·porque 
j:'t esLava prescriptt. (Apoiados.) 

.\.inJa depois apparec0u outra reforma das 
faculdades de direit0 e de medicina, reforma 
éonstante do decr··to de i\l de Abril de 1879. 

Senhot·es. esse decreto fvi get·almente consi
d ·.:·dot·ado nullo(muitos apoia·fos), porque o go
verno não c::,:.tW!1. <tu to!·izado a fazer aq uella ro
fo~ma . No Snaado inici9u-sc um projecto ele 

da Bahia, annulL•ndo ease decreto'. Ollvida a 
commis;;ão de instmcç:!o publica, composta 
de senadores ill11Slt·aJos e insuspeitos, foi elb. 
e parcce1• unammc, que o po er cxcc1ltlYO 

havia USlll'pn.do as attribuiçües do parl::unc:>nto, 
fazondo uma rcfo:·ma para :1. qual não csta\":t 
antoriímdo em lei. 

O Srt. AxnM.DE Frat:Euu. :-E refonna pes
simn.. 

O S1t. Ronrt!GO Sn.,·.\ : -Por cmqu:t.nto 
n:tdn. d!t·ci ~obre os m~ritos dc;;"a r .:-fot·ma. Pri
m~'1 r.m1entc rlcsr>jo tornar bem ela ra a q ncstão 
da lcgn.lid:••.lc 
P~ucc:n, pois, Jc bom coasr.lho e de pi"udcnte 

alviLN nfio p11ulicar o govet·no o:ttra reform:t. 
0n1quaulo o poclct• lcgi-;lativo não rcsr,lv~'ssc 
definitivamente sobre a. lcgalidad•} Olt illegali
da.dc do deCI'élO ue 1\) ilC Abt•il, tanto mais 
quando já. .o Senn.do _havi::t. tomado a iniciati\'a 

O Sn. A~nrtAD~ 11'IGU'lmu :-E ncst:t Cn.mara 
ontt·o, pendente dll deli!Jct·ação, o q nc (: ainda 
mais grave. 

O Srt. RlDniGO SILYA : -Entretanto, o 
ministro do imp~rio, do ga.bincto 6 d·~ Junha, 
tudo afi"rontou publicando a. rcform:\ de 17 1lo 
Janeiro do corrcnt~ anno ! 

O ministro do mpet·io do gabinete d•) 24 de 
Maio, o no~so illustrn.do collega Sr. Maciel, 
mandou fazer estudos para u1u \'liSto pl::t.no de 
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reform: do ensino superior. Es~rs estudos fo·j O Sn.. Ronn!GO SILYA:- A respeito dos de
ram Sllb'nettido!; :i con~idm·a~,~:io d:l quelle mi-

1

. ereto..:: que refot·maram ns faculíbdes de medi
nistr'•), e sobrn •'ll·'S. si be::! :uc l'Cl:ordo, foratn cina, ponco dtr··Í, tant.o mais quanrlo (.lxclui-os 
om·ido;; muit~s funccionari~s: . . I dus a~·tig,o~ da_ irH•'rp,~llação. Sã.o eJtos le ~·acs ·~ 

Por'l''c 1·aza' o nob:-e ru1m;;tro do 11np~no, Ate 18tH na.o encontro em le1 algum,, a ne-
do gabin ·t<> de 2i de Maio, uão de·' realidad'! 1 ee ···r.!'iR r..uto!'iz \Ç·ie. Na. l~i do O!'ç.ame.tto de 
á pr·oject:'l. la rdorma '? Q1!0 mot i voe: for1;aram o 1~82 foram cr••ad :s mais cadeii";LS naq udlas 
illn,;;tre winistro a adiar a exe~uç:ln de nma far.nl.bd~s. e n go·•er110 ficou aut rizado :t ex
idé!l. t:i" :lC;tri,-i:•da n:~>~ ::!tas reg-iô:•s ? A n ellr1 edir re•"ulamento com o fim de consolidar as 
-pa!'_?l o no u·e ex-mmtst:·o, app .. Jlo para a. ,.ua Ji5posições em vigor, podendo não só sup-
1~~~ .e : dl' ,.it•e dr><'larr: si j :gou-sl'! autori- primir emJJrOg"llS co1no reduzi1· vencimentos. 
zaoo p r qtnllpler lei ;l fa.~M a r.cf.,rma. <las E~:'>~~ :l.utoi"ização, em tormos tão rcstt·ictos, não 
fn.cu'd: ir•s de d.i1·eito e de mPdi ·in:t. (P,:11811,) seri·t cxce Jid:1 pelo g-ore1·no? 

B:l-'T!\ " silencio d:1 nok·~ deputado pcit'a ,•on- O docrnt0 Jc 25_de Out:;bt'O não cont•'ri dis-
vcnc ·r-nos d,, qu.') S. Ex. r,•,:nsu::-se a pnbli- posii,'Õi:!S novas'? Respondam pc;;soa..:; !1!ai-: com
caro rl<!•·ret:) pf)rqur.! nãr1 julg:.1va-se a autori- pete ttes do 'ine e11, c nesta c::sa nõs poderemos 
zado a fazd-o. (:tpou~rlos.) 1.: ncont:-al-as n distiuctissimas. 

O S::. ::'-.L\CfEL:- Foi :: rna das razões. 

O ~R- Ronn.rr.o SnxA:- Si o ministeri1) es
tiYr>SS" anroriz~hlo a fazer :1 rffo:-ma.~ n:t falia •ln 

esta circ.ui:l.'-t~ln,·-'i:l., :1 Co~,·, 1 nfio ch~maria..co'm~ 
chamo::, 11. artenç:io do parlam ' nto para a neces
sida.le O" nm::1. re!"orma na instrucção. 

(Cruz-am-se (tpa;·tes.) 

Pois,::-;enhor,·s, si o pod<'r ~'X~'cuti\·o estivc~s"' 
antorizado por uma lei n faz ··r a r~forma das 
fac11ldade;; do Imporio, tornaria a responsabi
lidade rlo induir no topico du.r!u~'lle docu
mento Oflte pedido ao parb.mento ~ A Corôa por 

s a o po er r.g1s a •vo:.1. alr-
tori7.açãt), o o ministro do imp•·r·io. vor 
turno. srom (l~perar a resposta do pod•·r 

. . . I . 

Scn 1wres. demonstrarei rl:lljUÍ ha pouco que 
nr•st:J. sitnaçãn O pnd:'r CX~'ClllÍ\"0 t:~m USUI'pado 
todas as :'lltri bniçõcs do p:trlamcnto.( r1poiudos .) 

v~r SR. DEPC TADO : - Ci G lá m~is fad:ts ha. 

O Sn.. RooR: Go SILY.\.:- Ih urna s<.! t·ie de 
facros tJu·: IJ:-.m demonstram qnant•, se aclt~m 
profunrb.1nente deturpados os principios rn::ds 
f11n lament.aes da no~s' fúm:.~ de g[)verno, :;~~ uel
Je, qw:. nt11a \·ez l·~alm~ntr) exccut~·dos, de ve
ria m cnn~oli,J:ir pnra ,;:emprc ne~Le pa:z a lll•)
narchia <:onstitucional. (A11;,iarlos.) 

Si o nobre mini~tro faz pal'te di! um gabin~ te 
qu,.~ propõ·~-S ' ! a restfl urar a ver·clade do systc
ma repres·"'ntativo, ponJo termo :': s usut·pações 
do podet· executh•o, tem a:..:o1·a uma occasião 

' .. ~ 

inluito!!-rnanJc suspender o decr•·to na parte 
em r1ue elJe se acha em execução n :1s fa~ulda-
des de dir·~iro. · 

O SP.. A=--onADE FIGUEIP.A : - Scl'Í:l um 
granrle serviço. 

O Sr •. DwC.o DE VAsco:o>CBI.Los : - P assaria 
,com0 retrngr:•do, e só e u tenho o rlireito de ser 
retriJg"rlcldO . (Risrtdas.) 

O Sn.. A:-;oDR.ADE FrGuEmA:- Retrogra.da é 
esta reforma. 

Não dr>o t~u11bem aventurar-me :t affirma.r 

mnmb.r·os dr1 p:·ofess ·:ra.dn, ~nuito arJv,~rs·1S ás 
novas ref,•rmas. Entr•'l 0ssas opiniõe' c:t-:rci 
p:)r e::s:cmplo a de um pt·ofes;;or m11ito illus
tralo, o Sr. Dr. D<)mingos Carlos da Sih·a, 
~utor de uma mernnria sobre a reforma do en
sino :'ttp•: rior, tr:lbn.lho r.ste qur! tanto tonra 
ao au to1·, quanto a f:wu!darlo da Bahh da 
qual ell~~ é nm grande ornam.::nto. 

Eis aqui a sua or,inião : 

" . I I . 1' 

da illimitada libP.rd:,de de frorrlle11cin dos 
cursos, tão impt·udentemente conc;•di la aos 
estud· n l"l l A r 
1879. us alnmnos não estnd:un mais, via
jam, di vertem · se; a liberdad:! é completa.. O 
p•·of.·ssOI' n:io os conh•~ce, porque a nova lei 
pro.: ur·ou eui,bdosa e propositalment~ afastar 
o mestre do di:sciptllo, em contrario Jo 
quanto se :<sp:ra, recommende-se c faz-~e 
nos paizcs ~~ ultos. 

(< Depois, yeiu o dccr"tO de 30 de 0utub.ro 
de 18:-;2, apoz;:r elo simples lei de orça
mcnl.o, cr••ar mais oit·) c:t•lc ira..: nas faculdades 
ele medir-ina. Estas '111'' j(t tinham dezoito ca
thcdr:'l.tico:::. em virtude da reforma ficaram 
com \'Íntc e seis. isto é. :uonos seis do qlle a 
faculrlade de medHna de Padz, e m:;Lis do. 
qne qnalquer das faculdad···s da .All~rn:•nha c 
da Austr!a Hungria, sem exceptn::;,r as de v· . n . . 

« O que mirou o lcgishdor com este a l0ijilo 
no ensino ·? 

(< C1·ear empregos sem havet• pnra ellos 
homens halJilitados. 

E' um horuem competente quem assim ex
prime-se. (Apoia dos.) 

A respeito :!as faculdades de direito ... 
O Sn. R.tTISilONA : - Ahi é admiravel! 

. O Sn. Roou;ao SII.YA ••• cu poderei repe
tir a.s mesmas palavras, o mesmo Jlaroccr, o 
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mesmo juizo do illustre profos.;;o1· da faculdade 
de m"did n·L da B<~ohia, e nal1l.l ma i.~. · 

O Sa. V..tLL.-~..oARES : - V: Ex. resile em S. 
Paulo. 

attingido neste pn.iz o abuso, até que ponto 
0 te:n chegado a ill·gahd.tde 1 Usurp:l.·se até por 
I uxo :•s attt·ib ui<;ões do pal'lam:~nto. (.1p-Jia
dos.) 

O Sr.. RonRrr;o SrLV· :-0 d" r t ~ df'\ 1-
do Janeito consta de du ts par·te'i: um~t já se 
acha en1 ex,~cução, ontra. aind<1 dcpe:tde de 
approvação do corpo lr,•gi~htivo. 

Sa. AxDRADE FIGUEIRA:-Tal como a es
cola de medicina. 

O ~R. RooRIGO SILYA:-Eis aqui o art. 301 
do decreto. (Lê:) 

« Fic:tm d•'p 'ndr:nte.;; de ap[)rovaç:'to l~gisla.
tiva as di-:posiç·õe,;; do·~ art.;. :? ·, 7' quanto :!s 
novas cadeira~. 17, '10, 45, 46, 47. 4\), 5'2, :S·2 
quanto a Cl'f'aÇ'ãO dos logare;; de arnanuenses. 
10fl tlu:~nto :i do lagar· de au'll:iliar, 198; 2~16, :3i2 

1 • · . ; 

tario, tlo sub-se•.:retario. do bi.lJliothee:Lriü o do 
aj11da n lc Jo bibliothecario, o ao d0s eruolnmen
tos devi i os \)ebs c ·.1 t•ta;; e '1ehs ce:·Lidões de 
ex:uue, e ,; em rc ação aos a•nanuenses e ao 
auxilia r. 

0:·:•, Sr. pr.?si.lr•nte, :•ntes de passar adi ... nto, 
.. . .... ~ :- ·:. 

Este ar·fg-o demon:str·a bem o que r5 prosen
tetu(!C.t.e o po•hr executivo entre nós. 

Pelo ll.I't. 102, § 12, da Con;;;titui~,.~ão llo Im
pcrio. •) poder cxecuti\'0 ;;;ó te:n antorirlarb i;ar:' 
exp ·dir dHo:t'et<ls, instrucções e r" gubmcntos 
adeq•1ados :i uóa execução das leis ; o pelo 
art. 5:3 o poder execu i ivo exerce por q u:dtl''~r 
dos minisl!·os de estado a proposi~ão que lh0 
comp·• te na fllrmaç:J;) das leis, e só d•·pois de 
examio ,da )OI' uma commissão da Carnar.t. on le 
deve tet· pri.ncipio, pt)derâ. ser couverti.d::~. em 
projr>cto de lei. 

Nesta ref •rma. ha um·.1. s~rio d: artigos que 

legisbti \'O. Esses artigos não .;iio, n•~m podem 
ser instt·ucções ou re!.:'ulamnntos para a boa. 
e-:t" •~ • ' çã:l •l:t lei; -si fossem disp·~ nsariarn a. 
approva":1o p·,st~~rinr. O governo os t'.l<l. lld:u·itt 
exoe n ta1· com a autoridade constitucional. N:Io 
são tambem uma proposta para :t formação d•} 
um:l le i ; :~ pr·oposta faz-se unicamente nos 
t~rm(JS .ta Coo~tituiç~'lo, na Camat'!l. do:> llepn
tados. !_'omo devemos classificar taes attig-os. 
que ficn.m dependentes da a.pJrovação do corpo 
leg-islativo 1 
-- O Sn.. VALLADARE'> :-Isso :\intla é um fa.vor 
::LO corpo legislativo. 

(Tla ou,t1·os apm·tes). 

O Sn.. RooUIGO SILVA:- Pois, ~enhores, s 1 

legi;.lati.vo, como fi.gur.1m em ·um regul::uuonto 
do p• ,der e xr>cutivo? (:1poiado . .;.) 

Artigos creando emp~·egos, com ordena'los 
certo' , com gra tificações, são collocn.dos no 
bojo de um regulamento~: E no fim do mesmo 
rcgul:HXlGIItO declara-se-estes 3t· tigo;;; ficam 
dep;~nJc ntes da approvação :ao corpo legisla
tivo. 

Ora, n1. ver.lade, is to não é sério. Publi· 
car-s~ um regulamento contendo artigos q uc 
não podem ser execu_tados! ! Até que ponto tem 

O Sn.. Axnn.ADE FrGrjEtru. : -Em ma.tet·ia de 

uma 
· ( , ..... 

dl) corpo legislati\'0. 
Chamal'ei para a p:wt·~ q uc so acha em I'Xe

cuç i O toJa il ahençào do DOUt'~ miaistro d·.) im· 
perio. 

Não pos•o faz '! r u:na. lclnga. a.n ·ly ~r: de t -ldos 
os a.rti;os d•3st·} g-rao·le codigo. O tempo que 
nos resta. não serí.<t su1ii.dcnte para tanto e eu 
des••jo ot.tvir :t opinião do n()lm~ min istro antes 
de findar-"-O a ho;·a. d :s nossos t!';Lb<:ilbo; , 

dos.) 
.. Pt·imeiramente, chamarei a uttenção d~) nobre 

ministro par-:1 a mudança de tempo das aulas 
das diYot·.~as far.uldad (~s, inovaç'lo para a qual 
não c:lcoutt·o jtlstifica<;:'i.o alguma. ( A.p dados.) 

A conse•1uencia do>astros:), desta re!'orrna., 
Sr. presidente, já está sendo sentida U:lS duas 
ftculdades . ::\.de S. Paulo fcichou as :;nas 
aulas, os 0studante'> que não puderam t1·anpor
t:t~-se ara Pe:-na.mbuc, estão erdendo tum o 
(rrparte:>). Alguns d .. llü ;; mais :1bast:1.dos e ou
tros com grandes s:.~.crific:os par,, ~u~:t.s flimilias 
fo1·am. de _S. P :tUlo p_ara Pernil.mb r:co. 

' . 
cntt·e dell s foram alli sacrificados a nova re-
forma. (.ipaí'tes.) 
Ess~ innovar:ão não será. j:ima;s justificada 

<'Otn razüc;; sérias. Nem o 0osin•J lucraria com 
ella. nem as cla.;:ses mai;; directamcnte intere;;
sadas poJeriam desejai-a. 

E . uma, inno\·aç~o in Lroduzida sem critr.rio 
algum neste longo eodigo de desciplin::s c~co
lal'e;;. (.4poiados e oprutcs.) 

Diz o llleU íliustre a,rni!!O, deputado p -lo 5. 0 

districto do minha. provincia, que o ex-minis
tro foz essa inn w;:ç.ã:o afim d~ 'l uf'l os est•ldan
tcs e lentes da Facu!d:)..-1·' de S. Pa1llr) 1mdesscm 
vir á côrtc gozar \.la.;: rérias dura nt·"\ o inverno. 

Na vcr.lude, s! o e-:t-mini..;tt·o do imperio, e 
· aquellea que colbborarn.m com elle ua sabia 

· ' tiveram em 
pens:1mcnto nm Lal m·Jtivo pa.ra. a murhnç:l. de 
tempo das aulas, é o caso do dizer-se que a 
bem da commodidade ole nlgun,, -l ecrr totr-se 
uma innovadio ern prej uizo do ma.iot· nu meros 
pois a Faculdade ole S. Paulo na sua g-rando 
maioria compõ1)-'e de cstuJant0s, não re.;:i.Jen
tes na corte. mas n ::Ls provincia.;;. (.-1poiados). 

O Sa. AxoRADC FrG!JEIRA dá um a.parte. 
O Sn.. RooRIGO S:LYA: :_Diz o men illustre 

amigo, deputado pela provincia do Rio de Ja
neiro, que pretendetr-sl3 facilitar ao cstudaBte 
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a passa~em Je uma para outra faculdade, po-~ ção public:1, F<~lliercs, a abertura desse curso 
d~n~v clle :l!~ro,·eitar as~im o tempo que perde- . foi considerada de gt·antl,, van ~n.gem p~tra com_
rla rre<ruen<a::.lo uma so. plct:n·, sob alguns pontos d•l v1sta. os conhect-
:~0 Sn.. A:mrau 1~ FwuEiru:- E~ a sciencia a lllCntos doi> cst dantes das fa~~uldades_dcdireito; 

ya pot·. E:tOu falhndo p ·r~m te ?-m:J. camara tll ust:ada. 

tadw:: ~ . das :wcie.I<.des chriitães n:Io polem sei' ig-nora-
~l frequencu annual. d:;s por aqu'lles que v~1o frequental-os para 

A reforma .li-lhc:s o direito do exame vag-o, olJIC!' n respr:cti\·o grau. 
Í!~depenJcntcmeutc dessa ob1·iga~:to. E-:J.t1·c nós, s~.:nhor1·s, c~sa ne~cs-;idade é im-

E p~r~"!. aque!les que não <·studam ou ni"io prescindível-o direit:.l ecd•·sbstico além d.: sel' 
pos><ucm :1. c;Lpacidadc moraL a innovn..;ão 1:-m um .!il'uito snbsidinrio (b direito patl'io, é um 
Tez de ser ut11, s·~ r:l mais um cslimubnte p::tr.t direito perante o qu:d se resolvem questães i.m.
a ...-:di ação. ( cl;,oiwl o.-.:.) port:-~ ntissim:J.s concernentes ú consti ti tu iç::ro 

E a de,;:gu::t!da :e I)_UC I' 'Snlt:lr:i. (la CX''C;tç~o da famili:t, sepa:-ac,.:ão d( s eonj ugcs, e legitima
a~ :·:_!forma ne~ta pn.rt .' '?Os c::;tndantcs dn. F~\- çii·1 da prole. (.·lpoiwlos.) .. .. - " . . 
sd.s ru0zc;; perdidos nn. Yida. esc:oh!· são seis 
m-::zes perdidos mais t :r de n::-. "ida pu hlica. 

Os ~'stuJant\•s da f::cul:l::lde do e ·if" t .:-
scmp<•" :1. pr0r..!"d"ncia nas nomeações para os 
c::t.r!:!'OS da ma!:!"istt·atura \·isto one concluir:1o 
mais cedo os s·}7ts estL~dos. As aulas daqltclla fa-

o ' 
culdade de S. Paulo aS de .A~·osto. 

Cha!i~arei a a: tenção do nobre ministro para 
o nrt. S)<> do dcc1·eto que :1ão c::s::ig·e para tt col
lação dos gr<ios aos acatholico;; o ex::tme de di
reito eeclr;~iastico. 

Est:1. innoY:tção ê um vc:-dadeit·o atlenta lo 
ao bom senso (' rwli•al o.~ }. Trat:indo-."e de uma 
discipl ina qu·:! constitue elemento indispensa
Y(·l p <W:\ a sciencia do direito, não compreh•m-

.. '. "no • ' ~ .... 
acarholicus daa fac'úl~1a'lcs do direito. (JJg ii.os 
(ll)Oia(ln:;.) 

Pot· \"{'ntura o ensinamento do 'lireito eccle-
~1as 1co uuportara uma quest::F• ;.e e: rctcn
dct·-se- in. otl'Cl't"cer aos acatholi•?O<: no,·n~ :i l'l'has 
de nos-;a c:l:cessint toJeranci:1. rcligios.l dispen
s:>ndo-os àa. obdg,1çJo de estudar esse direito ·~ 
Pat·cce inct·irel que um tltinistw illustrado 
vudcl'se confLmt=!it· :1. ='>ciencia com o do;;ma. a 
jurisp ·udencia canonica. com os pt· ·-~ coitos rcli
gio-·os d o cathoh:ismo ! 

Com exce j•ç:io da França, e:n ontrGs paizes, 
o di:··:.- ito ccdcsiasti.~o r:1.z par-te d 1) pt·ogramma 
do cn,;:ino ll:\;; fllcu!dades do direito. Lutbero, o 
gr;1:v1:' tcfo:·m:1dor, r;mpt·cgou esfot·ço;;; ing~'ntes 
par('!. t•tscnr (•sse dit·eito do vdho plano cl0. ensino 
das uniYersidatles da Allemmha c não pôde 
consegnil-o. !'; si nn. Franc,.~a rnões de cat·ac t i') r 
Jlistorico pu l~ram influir e a inda int1nem para 
umo. pratica, contraria no en~inamcnlo do di-.. . .. . . 

' ·, • t ~:: 1, l uc eram pt·c-
valcc ··r nesse s r~ni:ido ap:' zar dos p1·otestos de 
homct~s irnmincntes e insuspeitos corno de 
Maistl'O, Giraud e tantos out1•os~ hoje parece 
qu2 uma re:!CÇ~ão benefica se opera nos espiritos 
em sP.utido jus iR-mente contrario. 

Logo depois do decl'cto de 2-1 ,]c .Junho de 
1883, I-I·Jroy solicitou do governo republicano 
a. n~cessnria licenç:.a parA. abrir um curso de 
dtr01to canonico na faculdade de direito de 
Douai. Que1· no varece~: d:t congrcga~.ão da fa
culdade, quer na opitijão do ministro da i11struc-

' .-:") - o • ~ 
m:1nn. uma institui~~:1o cb estado, o direito pu
I,J!co cc,·lesi::stlco é t::tmbcm um tlíreito do 

I 

zil,~iri, salvo nn. p::trt·) em que esse direito não 
csti ver- de aecôt·do com .a constituição poli tiC<'l.. 
(-'lpoiurbs.) . . 

•)r 1:uo t·azao. po1<:. o goy r no ! tspenson 
aos :t"atbolieos matri~ubdos nas fac:uldades de 
direito o e::c:1me do direito ecclcsiastico ~ 

Quiz apenas imitar :1. Fr::mça rc\'olucional'ia, 
nlio julgando neeossario o estudo dess·) direito 
para. a pre p:n·ução jnridica ? 

A.tó quando es:::e cspirito d•) imitação iu de 
::tl'l':J.Sl:lr·nOS á lnãis ueploravel de todas as ::tnar
ehins-a ~m::u·chü do ensino publico? (.lpoia
dos.) . 

t'> 

praça de uma tolerancia religiosa que jú não 
toca simplesmente aos ::tssumptos de fé, mas 
vac ::té o )0t1lo de sacrificar nm curso de scicn-
c ia consi lcr:1<lo como u ti c nec0ssario u:'l:s f:l.
culdades de di:·ei to'? Os proprios ac. tholico;, se 
esse fo i o pens:1mento d,) g'O\'·'·rno, h:'lo tlc en
contrar :1.[1Cll:1S 11es -a incompt·elwn~i\'el ma
nifcstaç:io do toiep!lnein. rdigiosa umn. ridicula 
coJ·tezia ao es;•il'ito d•1 ignora.nci~. (.-t1HJiodos.) 

Não concluirei esta pr~rtc do mett disct;rso 
sem fa7.~'r a s~g-uin to con.,ideração. 
~o cm·."o de sdenci:ls aoci:u:s orgunízado 

peb no\·a rc~forma, encon tt·a-se f'lltt·c as ~:adci
ras uma dos ti nada. ao en.;;ino da leg-i.;;l:l çãq cotn
par:J.dn. sobre o di rei to privado. o~ acatboli~os 
não tor:io dispensa do exame de:;tn. m.atena. 
Entretanto ficat·am dispensados do estuJo c 
exame do dit·citD ccclcsiastico, um dos princi
paes ramo:; do direitn privn.do do imperio ! 

O nobre mini s tro do imperio mandon rctirm· 
c as esco as pu icus a ima0c~m o t·is o. s :; 
acto poderia ser agradavel :.i.quell.:·s que pr.~
tcndem acabar com todou os ves tig-ios da reli
gi:1o official. 

O aviso do nobre ministro foi considerado 
uma concessão à tolcrancin. religiosa desto paiz; 
Como so a imagem do Christo pudesse ferir o 
mdindrc da fó religiosa dos :1.lumnos ac::Ltho
licos, :l. imagem llaquclle que, se não é para 
ellcs um Deus. foi e serú para todo o mundo o 
m~is sa.bio e mais adH~irado pbilo:,;opho c legii:
lador- da humanidade (muito bem !) 
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- Poi':l bom. e;;sc a.cto do nobre ministro do ga- r o Sr.. A::-;DRADF: FIGUEIRA.: - E n. cm·reira 
binete d0 2:-i de Maio· ainda poderia tr::r uma admin:strativ~. niío dispensa o conhecimento 
justificativa-a im~gr:m do Christo é um syrn- I das sciencias juridicas. 
bolo rle um~ fé r~li.~io:-a. 

:\b-.., o direito ecclesiastico, publico ou pri-
?. ; 

o s~{. RonRIGO SrLYA:- A crca.f·ão de 
algumas cadeiras é uma verd:vlei·fl. • novi-

0 Sn. 1\L\c-Dow;:LL :- P:1r2cc que Y. Ex. 
ju:-.;~ifi\!;l o :1° acto. en-

.. _ ..... \.· .. . ' .... 

Eu o ('ondemno. como ostentação ruidosa d•) unw. de Direito. Eu sigo opinião cont:·:aria. 
toleranc~··. religio,;a não cornprehendida nos li- Não conheço escola algum:1. de direito qt•e 
mite;; d::s. tolerancia religioso. g:irantida 1wb. tenha ca id1·a de medicinn. leg:tl. (.:lpoiedos). 
nos;;a constituição politica e sem interesse pra-. . · ( · d ) A mr.dicina lcQ·al o· a sciencia. o.u n.·,·.~e que 
hco de csDec•e alguma para o patz o.pow os . ~ • ensina a applicar, na organizaç:To dn uJgnm<ts 

S!·. y,rcsidente, en iria longe.,. si f1uizesse leis ou do alguns factos em m<.~.l•!ritt juàicia
analysat· lod:t est:l pa-rte de refom)a c1ue já se ria, o;; documentO.'> fornecidos pelas sci•c•n • .-ias 
~.cha crn. nxecução, e desejo dizer nigum·,1 cous:\ pby:üc:~.s e mc<licas. 
sobro :~. t):>.Ttü nu~ depende de approYação do B L · d.fi · - d ,. . . • • as a csm nmçao p::r::t convencer·- nos e 

moJoladn. que1· na. subst-.ncin., quer n~• orma, 
pela mais pUl'<L litter::.tura. 

O grand·~ codigo d~ iustrncção super1or não 
po e con er c 1spos1çoes r1 icu as. ... :.r-
tigo que c:dge parn. ~,. inscripção de exame um 
::ütest~'do de: v~u::in!L nunca anterior a 5 annos ; 
11:1. outro :\rtigo que impõe obrigação ao di
reclot· tb Facuhl.arle de sent:ü·-se nr, cn.beceit·a 
c1G uma mesa em c::deira de espaldar; ha 
outro artigo qu~ obriga. os lont~s a serem cor
tezes, p~·nd :ntes e frequcntr~s; ha. oult·o artigo 
:fin::~.lult'ntc, para não ir mais longe, que dc
cia~·a o ~ · gti ill ~o (toxtua.l) : 

- <( · a\·er;J. na 1 10 1eca ·, n ·• s :1 
for· :m ncccs:;;arias par·a guardar 
(hih · ;·úlwl ~.) 
( , " . .., 

not:t\';·1 C\l(:igo, pr•'Ccito.;; na mór parto quo 
rcbai~:~m a grande dignidade do wcstr13 o não 
csliruuhm o al! :muo noru à frequencia dos 
cursos, nem ~t o liom proceder· ÍÓ!':1 das aulas. 

Tu:!o ('Xis te n•.'Sln l'Cforma - até o grotesco: 
- 1l:t r.crtos empregado;; quo tra:t.crn chapas ao 
pe,;:~:.-ço :i. g-ui:o. de coleiras. (1·i.wdcr.s.) 

Quau~o à::?"- pat•tc devo cham1.r :~. nttenç:!o do 
nob:-o mitlistro par=t algun;:; pontos import<tutos, 
1)01' exem:·lo: I!S.l'a a divisão tlos cursos. a d ;s. 
tribuiç:io da" waterias scien tific:ts, c a. creaçao 
d': ou tt•:ts cadcirJs. 

~\ divi,;<10 dos cursos não pódo ter justifi-
cação nlgum:t entre nós. . . . . 

Se tivcssemos uma carre1r:1 admmrstrat1va, 
da qual dc\·essem sahir os f tinccionarios cb. . . -~ . . ...... . . . . 

" . , ... .... 
curso em separado das scicnciilos mais indis
pensavcis para prt3paral-os . Não temos car
reira administt·ativa. (.tlpoiados.) 

Para qnc, pois, esta divisão, n.ugmentando-sc 
o tempo de estudos pl<ra. aquelles que preten
de!·em os dous gràus, augmentando-se mate
rias não en;;inadas nas Faculdadds de Direito 
dos pai:t.es mais adiantados na organiza~~ão do 

.;: cn:.oino supcriol',e augmentando-se, finalmente, 
e de um modo muito consideravel a despeza do 
Estado? 

xili~res indi~pons:1v:• i;:-, E" estr~ a razão por
Cf'!a na:;; Fa.cllldade . .:; de ~Iedici11a a cadeira de 
medicina bgal achn.-se conlen:;:lada em lú•J 
log:u·. COlll u toxwo og1a, a 1m<·~ que o a •1mno. 
n.nles d () fre·JUCnlal-a., receua das C:tdcir.iS SU-

peJ·ÍOI'CS a soaun~• necr::ssaria de conhecimen
tos q uc o h:t bilitem pma esse diffh:ilimo es
tudo. 

Para. o estudante obter· princ[pios muilo gc
rae:;:, b~•"ta o e.~t1.Hlo do gabinete. (Jpoic:.dos.) 

E' precisn uincb att :nder ao SL'~·uinte : a di
vizao do trau:tlho é um grande e activo fa.ctor 
do pt·o;r:_qso hun:ano. Não se póde. e_:::igir que 

. .. . ' - :\ 

riqueza commum. 
O jurista conhece dn c1uestilo, in rJ11ire ; o 

medico legal responc1c,resoive a dirticulr1ad•:l •.. 
O Sn. V.u.LADAnEs:- O medico resl10nde e 

o j urist:J applica a lo i. 
O Su. Roouwo SILVA :-Benl sei que ha opi

niões d~ autot·idades ma.ito favm·aveis ;I.O ensino 
de medicim• l"ga.l nas escola,; de dirciLt). La
taud, por e~cmplo.- l\Ias, o qu~~ 1.! verd:lt!e é 
que aquelles mesmos que assim p~~ n~am, são os 
primeiros a reconh~cer que a mcd.tdn:;t legal 
estud::.d~ fór:~. dosga.bmetcs de expel'lencws bem 
organizados o uma verdadeira superthlidade. 

O S1:. DU.\RTE DE AzEVEDO :-E quem cnsi
nar:.í nas faculdades de direito - um medico ou 
um jurisb- ~ 

O Sr... RooniGO SILVA:- Out1·a ca( ew1., para 
cuj~• creação não vejo lambem razão proce
der..te! é a de hygienl!. Nno encontro em 
nenhuma f:1.culdade de direito semelhante en-
sino. :c 

Dirâ o nobre ministro : devemos prllparar o 
adminisLt·ador com todos os conhecimentos es
peciaes ; convém que cllc s~!b :: o. que é a. 
hy"'iene. porque a bygiene c md1spcnsavel 
co~o auxiliar da publica administração . 

Esse argumento prova de m:lis. 
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Si ao mini:Stra.·lot , é indispen.::avd o conho
cimento da hygicne, mais in iisp•'nsavd lhe 
d8ve :':·r~~ engenhari:!. etc. ( Apoindos.) 

Or::-~ hygiene, sendo, como :c'auewos, a arte 
que trat:1. .-ln. cnn•en·ação e do ap ·rfeiçoa.mento . . . . ... 

lamento fit.crem pactos -occultos de submissão 
áqu''lle poJer. -

Mas, i:Í não temos poder pessoal temo;; cous1. 
pt>iol', nma turb:1 de cortezãos politicos que, :i 
semel_ha.nça dos cortezãos descripr.o-: por T:tcito, 

, e ' l 
uma. gr 'ndé souana d ~ t:stud(JS difficilimo,; por (.:ipoiadus.) 
parte da~.r.elles que pt·eten.J.::rem conhecei-a e Si o impe1·ador lllanifcsta um.a opini:io, si 
a lic:d-:1. utilmente. a.l'a:ricia uma idé:1., si revela um sentimento 

./~ssim, o hy;;ienista devG ter noções muito grmet·oso, ell•·s imtUediatamente a.poJcram-sc 
po:=:ntH':lS sobre os agentes mais p d·~ros · 1;< d:tj da opinião, tiaidéa ou do snnt!mcnt,) gen ·roso, 
natureza c ao mesmo tempo mai.:: cap:ues de falem de tudo isto um programma de governo, 
moõific:tt' o organismo-a lu:~., i) c:1lo;·, a el·~ct1·i-~ agit::m ._·om. c·li·1 o paiz, s<!n·indo-se muitas 
cidade. A physica impô -se-lhe com to.! os os vezes para isso do pt·estig-io da corôa, e outras 
seus variados ramos. A chimiC;l não lh·· é me- tantas compromettendo-a. (.:lpoiaclos.) 
nos n_ecess ria h:m ~omo a IliC(·anica. _?od"l'á c~1 Sn. Dc:Pt:rAno:-Eu cr.:io que ás vezes 
el!,~ 1gnorar a h1stona natural 'iue ens;na-lbe são hist :ri;;s 
a origem de numero~os corpos d:1 Hataroza 0 SR. R'~RIGO SILVA : -Infdizmente nem 
inorga.uiea e organica, e a infiuenci:l delles 

p,,dc:·:i elle disp~nsar o.,; e;,tu .Jos da anotomia 
e physiol• ·gia ~ 

~ • l IY • , 

das do,:or .ens que ro
sult:Hn da influencia perniciosa. de ee1·tos 
agentes., ·ns· nantlo-lh~ ao mes!uo L•·mpo os mei?s 
a empr gar para. c•v; :t-os, COI"rlg'L-os ou l

strtiil-os '? Tu :o i~to encontra.r-,:;e .. à mais am
plameme e::1 qualquer li,·r,J d:l hygi!~ne. 

llllaginr! V. E~. a.g-orf-1, o que S•>J·á uma 
cadeira de hygie!le, ::.companhada. de;;ta longa 
set·ie de sci~nci:!s e artes auxiliares. leccionada 
por um j .. rista aos alumuos da:; Facul.ladr;s d,3 
direito ! 

O Sn. DuARTE DE ~\.zEYEDu :- Pro.fessada. 
por ~ m j urist;;~. ! E' um fado curiosissimo ! 

• j)'J I. .~. 

O Sn. RooHIGo Su.YA:- Pt>r~untei a mim 
mesn:o _que razão po_deria :lCtJ·Ja.l· 

-
par 1 introduzir essa novidade n:ts Facnldades 
de direit.•·· Depois de muito medit:ll" só clwguei 
a clesco!•ril-a t.•asua.lment ;• . 

Antes, porem. dG f.t:~.er conhel'ida a minh~ 
desr·olwn:t, reço a V. Ex. <'J.'IC IHio l~ve-rne a 
m::~.l um~ l!geir:1 digTessi'i•i. 

Nã() s ·i ~-.i temos ou nito po:ier pessual ; 
quero a.crcd i ta 1· q ne n:io o t•' mos .... 

O Sn. A:-;nnADP. FIGr.:Erru. :-Hoje não temos; 
ti"'"CillOS ate bt•tU pouco tempo. 

O S::. Roo::rGo SILVA:- •.• principalmente 
depois das d··claraçõc-> m•lito ex.plicita..: do Sr . 
pres:dente do conselho. Elle, sempr8 f:-a.nco e 
verdade:ro, affirmou ha dia..: nesta cns:1., que de.:.. 
pois d :1 r e forma. da r- leição •lirec t'L o pod·:n· pessoal 
h:wia de~ < ppare~ido. (C;·u:am-se apa1·tes).· 

m 1 o, s1 mos e c1çues 1vres ( cvernos 
ter cama r as que roprcscu tem na sua maior pu
reza a so·J·~rania naci<;nal. Ora·, si ao 'Ímpr~ra.
dor cowpete nomear livremente os mini,-:tro-:, 
não é menos ver·daJe tambem que estes .:evem 
sahir da m•1ol'ia do parlau:ento. C 'nseguinte
ment~. s1 tudo isto se faz e se pratica neste paiz, 
prestmtemente, é bem: de ver que o governo 
pert~nce á mHioria do parlamentr) que o exerce 
por tnterrnedio de r>eus deleg-a. los ministros, 
torn ·:n·lo-se assim impossivc! o pod•!r 11esso:tl, 
salvo si os ruini,;tros sabidos da maioria do par-

,:; 

ção de Lahoubye. de d:\r-se libet·dade :to;; es
cravos do Bra:~.il. uma vez terminada. a güerra 
do P:tragun.y. Tudo isto const:;. de livros. Ora, 
ee~a opinião, cs;;a idéa. esse sentimento gene
roso · t·~m ser\'ido desde ~nt:'io Jc prog1·amma 
do governo, d·•nunciando-sc inconv-0nicnte
mente a sua Ol'i!:!"em inconstitucional, dando-se 
~o imperanto n ~e;:pons~~bilidade directn. da agi
tnç.ã.o, e fil'.1nd0 c:Hla urn dos estadista~ que o 
tem sustentado ... 

O Sn. MAR.TDr Fn.A:-;crsco :- E' um pro
g:-amma de lodos os partid.os. 

E a outros a Jortes. 
O Sn.. HootuGo SrL"'"A :- Ficn.ndo apenas 

reserv.•tda a cada um dos est::ld istas que têm 
agitado esta q:1c;;L:io a glori~ d.a V:tiJosa 
mosca da. fabula, Cf!l~' pousada no eixo do coche 
em tli...:par:tih r':-i:cbma.\·a, : quanto pó estou le
vantao 1,, ! (J/ Hilos_apoiado.~ .) 

\'amo• ag.:ra fa:~.•·i· conhe,·iJ:t a r:~.t.ão porque 
introdu:~.in-se no noYo plano 1le organi~ação 
das Faculdades de direito a c :1d1•ir;l. de Hy
giene. 

Li ha •li:1s no;; To,iicos do dia , artigos cs
cri ptos por um f•Jst,jado litter:tto. outr'or:t um 
dos ornam~" ntof.i de..:ta cas:L, o seguinte a.g-rarle
cimenlo do Sr. Barão de Arinos,no..:so ministro 
em Pariz, feito pt•r occasião de ura ban·1uete 
da. sociedad~ dP. Hyg-iene, da qua.l é presidente 
hr,n r ri 1 r> 

Eil·o : 
4. Agradeço :i Sociedado Ft·ancet.:a. de Hy

gi~nH a honrn. que f·~z-me, convidan·lo-m9 para 
tomar parte neste fe..;tim. Sinto-me feliz du
phtmentr~ : porque 11StOu eru tão iilustre compa
nhia e porque represento o vo.;;so presidente 
honorario, men au~ust0 sob~1·ano. Todos conhe
ceis a D. Pedro e snbeis o int•·ressc que elle 
to1na pelo àcsP.nvolvimento"das 8Ciencia.s. Elle 
dá. parlicdar apreço aos titules de membro da 
A.c(tdemia dtts Scienclas de Pariz, c de presi-
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dente honorario da Sr,ciedade Fra;;.ce:;a diJ l O Sn. Rno:;rGo SILn: . .. -desviando-sc os di
Hygiene. Dcsdn i:t fundação dn t::'io importante reitos do Estad<t da ver-ba-S0ccorros Publicos 
as;oociaçiio •. q1111 el11~ acompanh:t COIYJ int<·res:>e -pai'a S0l."Cill applicados e111 obras provincia.es 
os vosso• trab:tlhos, c eu sou íntel'pl'Pte 01~ seus e municipoes. ( .tf,l)oiar.!os ) 
senti11trntts, diz•,ndo-vos que é grande aadrni- Le · I • v ·E·· d d t - d 3 t - 0 ·. im 

1 
!C r :c i 1 ., ,

1 
,_ 111 Jrc-se . • x. a ecre a.\~o fl. es ra-

obra scir)ntiika e h111nanital'ia. » 
Ora, j:'t vê, pois, V. E~., Sr. pl'esjJente, que, 

sendo o nosso ~obor:l.no ru,idente honol'ario 
a ma1s illl portante sociedade de ygtene do 

mundo, R tendo predilecção por ostes estudos, 
como publica mente o cleclat·ou o noss:J enviarlo 
e:s:.traordiu:u·io o Sr. Barão de "\rinos, não l!l'll 
pos,ivel que o governo deiX<lSs·~ ele incluir 
a hygir·ne como ~studo obrigalorio n:ts Facu~-
dades tio di r c~ i to. (!Usarias e apm·tc:;). : 

Sr. presidente, nada mais di r·ei sobre e~ ta 
reforma, OltVil'ei sobre ella a sabia p:tla.vr:t do 
nobre ministro do imperio. Antes, porém, de 
term1n3r, evo ec ara1· ::\ . <..x. com to• 1 

fr~nque r.a : não tenho esp·~rança de v~l-o J..
vant:l r-se para diz·~r-nos : 

nobre ministro, nn Senado, a pi'Oposito d!lS com· 
missõe: va.ccinico-s:wit:JJ•bs. O nou1·e ministJ'O 
não de:,:conh,~ ccu nem conte,;;tutl a illegali la :e 
daqttellas ' commi"sões e d.1.s portari:t'> quo no
::::l~a.r: • m. OS 0l1Carregaclos <lesse sr: rviço; r>D tre
tanto, dccbrou que ns co tnn!Íss"íes continua
rh\m por convoniencía do s •-rvic;o publiC 'l . 

Si a é'onvenienci:l do se1·vi<;o publico a utoriza 
a ex~'cn ·:ão d0 todos o;; attenla.los, 1\o to l~s as 
ille~"'alidade~, de todos os a.huso~ . 1•u vejo que 
não é mu i t0 rh CJ c e CJhleJ·-se o govr!rno e 
qual ·tue t· ce n.,11ra, continuanrlo Ludo como dantes 
sen lo elle [Wt:prio o a1·b!tr-o ~h con\·enienci:• 

I · t j 

pelo p 1rlatw·•nto. 
Al•'ru ,)o 'Fte o noLra miu.i-tro p•n·tence a 

uma si 1 'l:1çiio. j1uo (•st:t muit • ha.bitn:1<1a. a go
verna:- sem o p::u·l:l.mcnto. (.tp .iad"s ria ba.t~· 
cada c o itS•'fV• IIÍ"í'fl.) 

Abra- so :l. l~ gisbç:i" dcst~s ultímos annos, c 
cncontr. r·sfl -~ em (':vl:t pagj na um clocum~' nto 
nara. cot•t·obot·~H essa nl1it'ln:•tiv:t. Al,ate-se o 
êspit·ito do cidatltío (lu ndo conletupln cada um 
desac'-' :.l.tent•dos contr:\ ::~. consti tuiçi'io e :~.s 
leis. ·~a•la. uma d0.ssns us11 rpações f·~i tas nas 
attribuic;õc-" d0 parlamento, fig urando s~m cor
r ectivo <Llg um no l·or·po da legisla<;ão do paiz . 
(.4.puiarlos.) 

Lembre-se V. Ex:. do dc :~reto de emissão de 
papel-m0cda sem autorização do parlamento, 

r> c er in inicia ilo a o cl'iodo ,..,.o-
vernarnental que estamos percorre1tdo. (..-1.poia
dos .) 

Lembro-se V. Ex. da venda do Imlepenrlen~ 
cia, propl'io nacional, sem a utorização do par
lamento c contra_ expressas disposições da 
legidação de fazenda. 

Lembro-se V. E::s:. da transgressão de to· 
das as . leis de Fazenda durante a calamitosa 
secca do Ceará .•• 

UMA voz:-Isso foi um horror. 

Lembre-se V. Ex. do d,_,creto que org-ani
sou o St'r·vic;o sanitario. elevando a despesa a 
tal pofl:o q11e o pr:I\WÍO parlamento no qual 
esse minister:o tinha maio::"ia, não poude ap
proval-a nas tabellas justificativas do or·ça
IIICnto. 
L·~mbre·se V. E-s: . do decreto da reol'ga

nisação da. Casa. de COI'l'Ccção d:t Córte. aug
m ,nto.udo o pessoal e d•.'spesa s• ~m autorização 
do cor o le <>·islati vo, dcc1·eto u ~~ tarnb:):a não 
fot appronH\o. 

Lembre-se ta111bem V. E:c. do decreto re
organizando o Cor; :o do Bombeiro~. para a pu-. - - . 
zado . 

L embre-se ainda do d0creto rle 22 d l) Ab1·il 
de 188:~. ere:mdo uma ·unta admini;;trot:va 
p::u·a a desatuoJ·tiz:• ção .:os bcms d~ ::; ord·~n.;; re
li;.rios:!S, decrc~o fu:tdado em auto-rit.ação já 
caduca. 

O po ler e:c"cu ti vo tiri.i.ndo attribuições ao 
-pod''l' ju ticiario pua d:ll-as a uma junta ad
ruini4ra.rinl ! E n :1o é tudo-facultando o em
pre~o da for~:t publica <:ontr-a aqu•·ll·~s que 
oppuzessem resistencia, est.ivessetu ellrs :OU 
nãu manutenicio~ "ffi s~~us dir,!itos por ill<\ll

dado.-:: ?o yod0r jurliciario. (Apoiados . ) . 
: " · ··o , • ~:> 

: i li ustr-• dissi111o e ind0:•emlon t') que poz abaixo 
este decreto com uma sentenç:.~ que ba de pas
n · · histeria omo rm·a corl! uista, d.L liber· 

U.ade conlt·a a dictatur::. (ap oiados), neste 
paiz em quo todo;;; submettem-sc, porque não 
lm cot·agr•m pn.ra r · ·ag ir . (:\J)Oia(los). 

E no mc:smo g-enr.ro, Sr . president~, est:i a 
de~apropt·i nç:io dos tcr1·enos do convl'!nto rla 
Aju.i:~ (tt1J·•iarlo :-:), acto ~s,:and~Lloso, enormis
flimo attrmtado, sem qu.dificação na. ordem ,juri
di cn. c mo1·al (ú1?t i los apoictdo~). Causa-me 
:idmit·n.ção nito tel" j:i ouvido nesta CAsa muit:~.s 
vozes dennncinrem com todas :~s enerubs d-t& 
conscienc1as revoltadas osto monstruoso aeto 
que por si só bal"tnria para c~racterisar uma 
épo~a de cor1·upção. 

O SR. A N DRADE FwcmrnA:- Hão de levan
tar-se muito cêdo. 

O Srt. MACIEL dú. um apartG. 
O SP •. Root~JGO SrLYA:- Si foi por desaprO.:. 

priação ainda. mais esc;t ndaloso é o acto, por
que é o Estado dc~apropriando-se a si proprio 
a bem do interesse particular (apoiados e 
apa1·tes ), novo systema. .de desapropriação, des
conhecido at~ hoje • 

O Sa. MACIEL : - Pó·le ter sido incopve-
niento, mas não foi illegal. : 
"". O Srt .. RoomGo SILVA:- E as celebre~ por

-tarias êriando as eommissões vacinico-st~.nita-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1549- PÃjgina 19 de 22 

312 Sessão em 8 de Junho de 1885 

das, empl'eg-os publico;;: relllunel·r.clos~ sem 
au torizaç:io do parlamento'? 

E o decr-.;to ultimamente publicado sob o. 
titulo. de co:1solidaçii:o da;; leis relati VfLS :l.OS

officios de justiç:t, decreto coutet1do disposições 
\·o.,; tamtF'tll ublic;~.do sem. autoriza .ão d.o 

<liscurso, q_ue S. Ex. acaba de pronunciar, 
folgo de reconhecer que, de couquist3. em con.
qui...:ta parb.mentar, ha de pet•corr<~r a escala 
dfl.S posições políticas, com muito mnis brevi
dade do que o actual mini~tro do impcrio, quê 

nr certo nã:o é d')~ lle têm feito a sua ca.r.::.. 
pariam en to ·~ . 

E dei~ei de proposi to para o fim o;: d m:": gran
de~ a tlentrdos, mn.~daâos pr;ttica_r _POr tele-

reir:t m:tis r.t pidamente. 
Desejo ser breve, Sr. president·~ ; entr.e.ta:1to 

p~·ocur2.rei couciliat·. quafito for J;Ossivel ~á b!.'e-
:-. 1 4.- .......... " ::;, :"" =':' ..., (. :"-'! ... ::, '" l' ' 

~iucbe" e o empt·e4Lmo Je 150:000.~ :i ;)r.win- siJeran.do os pontos prin.cip:i.es da -;ua inter
cb. da B:1hia, acto este cl:J.;;=-:ificado no· .:o.tigo pellaçãó. 
crimin ,1 de crime de concns;;no. Perguntou S. Ex. qual o acto legislativo em 

E notai. senhora.~, para esta circnmo:t~ncia.; qu'~ o govt1t'no se fnnJou para refom1:1r as Fa· 
os p:-imei:·os do:retos attnntatorios_ da Con;;ti- • culdades de Direito. . , 
tuii;ã<J e das leis app<tt•ecen m perante o p:1iz A reforma d:t:=.; F•tculdo.d :s de D~t·eito, c:·mo 
C(llll a n.ssig-natnr:t tlC todos os ministros, como reconheceu S. Ex., c:Jntt~m du.~"' pn.;·tes dis.:. 
si o lnxo d:ts as;;;ig-MltUt':l-s pndes~c diminuir a tinct::ts: ttma ptu•arn'3nte 'l'Ogub.:~·~=H~r: con,:;i3-
grande t•e,;ponsabilidade tJ.elles! (.-lpoiarl%.) tente na cons ,lidaçiio das dispo:ições l'(>lati.....-:-.s . . : .... - . . .. .. ~ . 
simples pot·t:ui:ls, e ultimamente j:i não são 
commettido;; nem po!' chcreto, nem po:· p::>rta· 
rias, mas por ~imples telegr·a.mmas ! (.:-l.poia· 

os. 
Po:s b~m, senhores, Yó:; 'ltte \'Os propondes 

a proclall:1:1.r o. libet:dade dos esct·svus. lembl'a~-

herdade para os cidaJ:"ios no go,·crno constitu
cional. 

Si depois de mais d:) meio s~culo de es
forços1de lutas c d ~ Immeno:os sacrificios cheg-a
mos a este est::1.do doploravel de falsearu0nto do 
systetn:l q ae no;: r age, com razão aquelles tres 
represen.t::tnte;; da idéa nova (opmt,mrlo pa1'rt 
os rlaptttwlos ,-.~publicano.<:) P'> lern pergun
t~r-nos, com um "ort·iso de escarneo nos labios: 
o ue tendes obttido de:3s:~. fórma. de ""0\·erné 
que julgM·eis de.vcr ser neste paiz a uuica ga. 
rantia da. o ·dem· politic·1, e tamb<>m a Nnica. 
g~r::mtis. da cr,:t~l>ili:Jade p~ra todos os di!."eitos 

Eu n:it) respondot·ei a es:.;a pergtmta. Direi 
n.pcnns <V·S directoros d:J partido liberal de meu 
p~iz :-não develtl n ma. cstatu.a à liber:ladc; dos 
n0g1·os subJ·o as ruin::~.s ·la'l nossa" instituições 
(11tuitn.~ rrpoillflos). Lernbrem-se de que quan1o 
todos descrêm do:i meios de corrigir os abusos ; 
quando n:'tu ha mai3 receio .-1·~ censuras, 
nem da · pr.)cC 'SOs de re;:ponsa lJilid:~d ·~. aift·on. 
tando o podet· executivo a cada pas;;o, a consti· 
tuiç:'to c as l ei'5 na pratica da ilLega.lidade; 
quan•lo, -finslrnonte, nn. con;;ciencia public:t 
:Jppa.recGr a convicçi'ío d) que n:1o ha mais ro
cursos legaf:ls contra :1. prepotcncia do poder 
~'l:ecutivo. não oilerc(;en:!o a fôrma de governo 
c1ue possuimo~, nem. garantias de segurança. 
politica, n.9m garantias de segur.~nça social-e 

.. ' · . .., 

ment\r do tempo da Carlos X : - « Nada masi 
nos resta a fazet· aqui. Vamos p3ra as no ,-sas 
janelbs ver passar os funeraes dn monarcb.ia. 
(~11uito bem; muito vem.; o oJ·ado1· é ctt1n~ 
prima1Ua~lo p::n· grande nwneto de S;·s. de
pt!tc~dos.) - : , 

O Sr.l\-J:eira de Vasconcellos 
(lninislJ·r, (lo imp !l·io):- Sr. presidente, tive:~. 
hont·a de \'ir h ·,je conhecer pessoalmente o 
nobre deputado interpeUa.nte ; c, tt vista. do 

ga.n.ização do ensiRo. 
Em primf:'ÍI'O lo.:;ar, occupar-me-ei da p:t•·te 

propria.:uente l"eguhuneu ta r. 
~ •a organ1zaçao .!S acu . a es {e u·eno e 

de l\leLlicin·J, tanto em sua. prim !!h· a consti tni
ção, como n.as altera.çõ~s e ~od~ficaç~cs por que 

... • ... (J, 

1 • - ' . -
disposições ident i c as em tudJ . q Lt:mto nii:o cor
responde 3.0 ("n,-;ino peculiar d~~ Uffi:J.<; e O:tt ras. 
Assim ó constan:e mantCJr-se a unif·)t·nü.larle 
qu:.tnto ao pessoal administrativo, ú:-> fc.ncçõ~s e 
trabalho das congt·egações dos lentes, aos con
cursos, :i matricul:t, aos cxame>s e :i disciplin.~ 
a~ademica. 

O Sn.. ANDRADE Fl<TUEUU.: - ;:\ã_o apobdo 
peç.o a 1Xtlavr<1.. 

. . 
iii1íJ2rio) : - Esta. harmonia foi observada na 
refot·ma de 1884 e 1885, c nos regulamentos 
• m l•;mentAres de 185.6 e 185i · foi re rodu-
zida nas rdonnas de Janeiro _e de Outubro 
de i8ii ; e t;uuuem mantida no decreto de 19 
de Abril de 1879. 

O Sa. DroGo DE VAscoxCELLOS :- A Magna 
Carta da vadi:1ç:.iio. 

O Sa. MEm.-\. DE VAsco::-;cELLOS (mi ;dst;·o :lo 
imperio):- A. uniformidade tc:u . sidg ainda 
respeitad~ nos projectos e plano;; de t•eforrn!l., 
submcttidos n.o parlamento. Foi assim que clla 
foi observ:tda, entr~ outt·o~, no prPjn.cto àa 
commissão desta c~tmara, no qu::~.l se rafera o 
parecer. sr,bre o decreto d'~ i\) d :; "\.bril ele 
i879. 

Neste trabalho, a commissão offet·eccndo um 
substituth·o, que ainda não foi tomado em con
sideração, consignou, em um c:lpitulo, disposi-
~ , 
O Srt. A~on,\.DE FrGüErRA :· -O governo não 

tinha o dit·eito de in novar. 
O Sa. MEIRA. DE VAsco~CELt.os (mi1~isl1"0 ilo 

imperio) :_,;,.Não é esLa a questão : estou fa
zendo o historico. 

O S:t. M.-~.NOEL Po:tTELL.\.:- Está deevian.
do-se da questão. 

O Sn. M:J~ntA DE VAsco~CELLOs (m,inist;·o rlo 
im.p~1·io):- Encarat·ei :L qutJstão de frente, 
estéj~ V. Ex. de!õcança.do. · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1549- PÃjgina 20 de 22 

Sessüo em 8 de Junho de 1885 

A lei d !) orçamento d~ 1882, creando diversas 
cad~ir;;s e labora.torios nas Fa.culdades de l\Ie
dicina, ::.~ utorizou o governo a expedir um re
gul:tmento em que se consolidassem a> dispo
sições dos antigos est<ttuto;;. 

E.m o:irtud' desta autorização, o governo ex-
e r o e u U•>ro o anno passa o, 

rebtivo :is Escobs de M,;dicina, compilando 
aquellas dispodções, mo~ificando ~!~umas, 

q !i O ficaYam prejudicadas ern face da ref,.:;rma. 
J\!'; alterações qne assim foram. intr-oduzidas 

na org 1nizaç:J:3 das Faculdades Je .Medicina o 
inJicav~m ao goyerno a conveniencia d!J ad tp
tal-as ãs Fa':!ulda.:ie . .; de Direito, para que não 
. funccionassem sob regimen diverso, no que 
não S} referi::~. ao ensino~ instit11ições da mesm'l. 
categoria. 

E;.:te trabalho era. tanto ma1s justificar1o, . - -~ 

portautes sob o ponto d~ vista rla compet<Jnci 1 

legi,lativa. 

O SR. MA~OZL PoRTELLA.:-Tod·1s essas que 
estão em execução são tla. nuüor importancia.. 

O S:t. )lEGA ns VA3C·J:"CEr.r.os ('ni;tistJ·o dr, 
r· 

J, , qu ::n 
estatutoe. 

Estú r :"~pondih a p;·imeira. pa!'t~ d 1 .• intl3l'
peUaçü.o: o governo "n·<o !!~ ach"..v:1. :wt;:,.ri:t.?.d, 
p u·a r~fornnr c.lS Faculdades de úit·eito, e i:;tf) 
foi reconhecido no :J.t·t. 39l dos estatutos Je 17 
de Janeiro. 
Pel'~unvm o nobre deput~do si o actn:~l mi

ni"t~rio aceita a refJt·ma, ou si esti:;resol\·i !:) 
~1. suspender a <.;Ua. execuç!io, no lO lo 0 '1 em 

• • l • (\ •• . :- • ~ .· • -,.; ·-

incLidas m. reforma das Fac11ldadea de 1\Iedi- !ativo· 
cina, estn.vam tambem em ex:f!cução nas de Di- ..:\.reforma divid~u os c-slulos em d·;as cur -
reito em virtule de avisos do ministerio do im- so3 ••• 
perto . O Sn.. VALL.\.D.\.RES :-Isto j~ e~ü em \"'igor ·~ 

: Tudo. portanto, aconselhava que se não que- 0 Sn.. 1\IErft.\. DE V.tsc )::O<C lU.LOS ( mt ,list ;·o do 
bra ssc essa. unifor-midade, nue desde -!8:S4 tinha · · -:-., h '. d 1 

• • "1 ~ii J·w· : - .:.,:1:!'> s !11 o r · c o-t t iftl !((, l u , . . . 
a 1 • oi que z :::. v rt. n o curso do sciencias :;ochea e o c:;r.so de sci-

regubmento qGe expediu em Janeiro deste enciasjuridicas, 3- quo correspbnde :n 22 cad 'li
anno · ras. Da h i a necessidade de augmentar o 

Entretanto, Sr. presidente, reconheQo que pessoal docente. cr-eanc!o, ahm c1 . maia 11 lu-
o governo não estn.va a utorizado sobretudo para ~ garcs de lentes, cinco de su bstitutos. distri
ampliar. desenvolver o completar a reforma.. bui los pelas H 8e .: çõo• d ~ :llnbos 03 cursós. ·~ 
(ilfuito bcnt .) aos qu \ CS compete camutati \•3ment'! a. reg eo-

O Sn.. DroGo DE VAscoxcEr..Los:- Como não cia dos cursos compleme a tares q· :<: s ~ institui-
suspendeu~ · r:tm no int~res::~ do dcs~jaJ.o des)n\'ot•; iniento 

o Sn.. l\lEiiLI. D';;: v.~SCOXCELLOS minis t i"O do ensino, para se pet·c::n·cre:n tod t,; as ma- . 

t • 

deixou dependente d:t npprovaçilo do p:trla.
menlo a part.e da refo!'n1:l. rehl.li va á org aniza
ção do ensino, a. pat·te que não entendia. com a 
administração, com a economia intern:1, com a 
disciplina ... 

O Sn.. A:\mUDE FIGU Ein.l. :-Não tinha :tt
tribuiçãq para :1lterar n. disciplina; é a quest:To 
capital. 

O Sn .• 1IA~oxr. P~RTELLA:-Pren le-se a todo 
o ensino. 

O Sn .• AND:tADE FIGUIW'tA :-E· questüo ma.is 
capital do que a desp~za ('O!ll. o p·~ssoal: o go
verno n ão se podia considerar autorizado . 

O SR. M EIR,\. DE VAsc:J~CELLOs (m. ini~tl'O do 
im.pel·io) :~ Nã:> está. ern execução a parte da 
re orma que au; mentou venctm.en os .... 

O Sn .• M .. \.NOEL PoRT.ll1LLA :~:Mas es tá a ps.r~0 
que esLabelcceu o impo3to para o estudante que 
quer fazer exame. 

O SR. MEIRA DE VJ1.scoxcELLOS (mi1~ist1·v r.lo 
im.pc1·io) :- • •. não estú. em e:tecu~.ão a parte 
que dividiu o ensino em dous cursos ; que aug
mentou o pessoal docent~; que fez concessões de 
honrns e distincções aos lentes e diredores; 
não o estão muitas disposições igualmentr;, im-

= V. I.-40 

O Sn. Asn u DE FrGu.:mu :-Já tem0s d 
outro projec~J ctue vamos discutir: é o govnrn~J 
promOí Ol. a d:cc ussão dillL~. 

O 8:1.. · MEnu DE V.u:;co~CELLCS (,ninLdro 
do i m,.Jcr i o) :-E· q':estiio dilferente; es ~ou 
aprecinndo o mere ~iruento dn. reform11. no to
l!ante à divisão do ensino em dou;; cur,:;os, nue 
acho vantaJosa. (Apartes.) • 

Esta. medida justifica-5:0 pela convenioncia d'}-~ -
f' C pecia.lisar o ensino ccn fl.)rtn9 a pt•ofi~são a 
qne se destinar o a lumno. Bm semelhante re
gimen. sobre fomentar-se a form~ção de pes
soal idonco p:tt·:~ vaúae car reit·as a que habi
litam o estudo de scicncias sociaes e o dns 
sciencias j :tridicâs, conseguindo-se, por exem
plo, prepar:1r pessoallnbilitado para a diplo-
1nac1a e para a a mi nis r ~a 0 , o 

se-á. ainda hahilita.L" melhor os bachareis em 
sciencias juridicas para o~ cargos da mn.gis 
tratura, da advoga~ia e outros. 

O Sn.. MAc-_DowELL d:i um ~pJ.rte. 

O Sn. . M EÚt,\ DE VAsco~cEr.Los:- Objecta 
em ap&r te o nobre c!eputado, como dis :;e b :, 
pouco o, honrado inte.-polb.nte : ma:; não temos 
carreira de diplomacia e mui to meno:; ca1·reir a 
administrativa. 
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A ca;·;·;~i:·a. fh dip!om~cia j::i :1 temo-: mais o~ 
1neao.; cstab,·hci b. c a. c.:rr~ira admini~trativ:J. 
pod·_•tn:.Js c devemos c:-ea.l~a ; c o meio 6 esse. 

P::u·:1. acp1clles moço:; tn.lentosos q n~ tiverem 
;t antbiçii.o de s:1.bet· c de>ejarem abrgar a 
esp 1Ct"<1. aos ~eus con. "Ctmen os, a retormn. 
f:tdl:t 1 o estudo o a fo~ma.tul'J. e:n arn!)os os 
cur~os. 

!'i:con cce .n ::uc o cns1no em nossas 
Faculda. !e:; é mini:>bvlo d.~ modo incom1_1leto, 
.em t·:uão da e"trdtezn. cb tf'mno c da. insuffi· 
cien·ia. _do p•?s:>oal. •iae n[o i1ôd13 dar-lhe o 
lleccso:l:·io de:;!3n\·olvimc:üo: 

O Sn . DlLutTE DE :\z:c:n::no:-~ão npoiado, o 
tJ<~f·ito v.:;:n elo S'lppóslíJ en--ino livre . 

Ü Sn.. ~lE:n.\ DE VASCOXCBLLOS (minist, ·o do 
imJrJI'io) :-~·:tro son a ; o!ogista do systcma que. 
l:.'Ol) o nome de n 1n liv•.• i::-s0"'1 :~ f:t t . e 
ft'e ·1nenci:1. dos csturln. :te•. :\. C='tCs deve '!al'~sc 
:1 fac11lol:;.d ~ d1~ procu:·arem os profc:;sores Que 
1-·m::fcrircrn. mas a 1!1:\tric.uh d':V•) obrigm: o 

e • eia. ,_, m c.:~m ._ 1 o o 
o:: :\eLes n. q ;1e se prende :~ ·:erific:~ção do ~prJ-
Yei ta:uelltO de seus discipu1os. · 

~...:.:;::, .... . . - J...J..., ·;:) t J -

ni cnt '~.':; de3appat·<:c ~ri<u~1, si h')U\'e-;s;) rigor nos 
exame~. 

o Sr. . )I.Et ~ .-1. DE v,\SC~JXCELLOS (m.ini~t;·o d o 
im.· o:·io.l : -A ~;btig-ac,·ü'> da f1•e:Juencin e de 
:< cu1li r :i l1ç3o est:i no propr·io intel·esse do cs

_:tud:tnte. 0 prOf0SS•) !' tJOderà :firmar juizo:\. rc-:
, pf' ito do apro\•eit:un '~nto ·~ d•)S tdentos delle, 
e nos exames cl0citiit· com mais seg-uran.;a. 
do que c1uando .so rc3'ub por provas exhibidas 

respondem ·ás suls habilitaçõe.:;, e illudclli o 
examinador . 

O SR. EuF.tASIO Co~n.Eu :-E" mu f::~c -to quo 
pód~ dar-se; o C)U':! adrnir:J. ô •Jll":! '> nobre rni
nistro, com as idéas que tem não revogue -o 

L •-

da reYoga.ção ou suspensão do decrnto. 
Sr~nhor.~s, o decreto está sojc· to ao pod ~r 

legiabti ,.o. 
O Su. _-\.?;D:iADB FrGuEmA ;-0 de 19 d~ 

Ab!·il e que está .. _ 
Ü Sa. I\b:mA m: VASCOXCELL03 (m!nis il"O (lO 

i ,;1per io): -Este ta.mbem est:i. 
O Su. 1IAXOEL PoRTELLA:- Portanto, o go~ 

Yc1·no nito devi:.~. tcl~o ex cdido. 

o Sn.. MEIRA DE v,~SCOXCE!.L05 (min:s 1 i'O elo 
impcrio): -Não era. competente, j:\ o dis;;e; 
mas trata-se ela sus:Jensão :aelo minist:·o actual. 

O Sn.~ MANOEL PoRTELLA.:- Acha o dccroto 
ill:~gal e o mantém ·~ ! 

Peço a palavra. 

O Sn. MEIRA DE VA'õCOXCELLOS (min:.súo do 
impe;·io): - Os noyos esta tutos foram snbmet
tidos ao poclet• legislatiYo. Ora, estando as Ca
mar:ts · aborb;:;, o govet•no não pódc, nQm -deve 
interv!r· por um acto de suo::pensão em !1~s ttm
pto sujeito ao conhecimento daqnclb poder. 
(Oh! Oh!) 

O S!1.. ANn:-tADl~ FrGGEtr:.A :-Vamos então 
revogar o decreto. 

o Sr... M.I.XOEr. PqrtTF.T.T.A :- Esses juizos O Stt. MEmA DE Vo~.sco:::-:cEr .. r.o;; (m.in i .<;t;·o do 
· · - ·-· d d · .ím1-Je;·io):- E,;tão no seu dircitr•. pre:1os ~a·) c~•u~~:; mn1t:t~ vezes c gr-an ":!S rn-

O SR. MEIRA DB YASCo:-;-CELLOS (miaist;·o do 
i mpuio) :-Admira que o nobre depu lado, que 
foi lente tão distincto, tenh::t opinião contraria 
~\ que (:u cmitto. Parece evidente que com mais 
srgnran~a se exercerá a jostiç:l medianLc 
l)J'OYa.c; dadas dur::mte o anuo lectivo do que em 
vis ta das que o forem só mente n J acto do exame. 
(.:lpa ;·tc g . ) O perigo, quanto a mim, està no 
j!.llga..mento dG occasLio, estã na circomstancia 
de s~r o ttlumno inteir::-.monte de~couhe:;i lo c1o 
examinadot· . Nestas condições o lente julga 
}-)Clas proyas e~hibidas no exame, e prec:sa,por
ranto, ser- mais rigoroso, mais severo. 

O Sr.. ULYSSEs VrA~:::-:A:- Deve ser. 

O Sn. .. MEIRA DE VAsco:-~CELLOs (minist •·o elo 
.... - .. ~ 

estudante talentoso, que conhc..:e a materia, 
por uma circumstanci?. de mome nto, faz mau 
e.s.ame ? 

u~r Sn. . D EPUTADO :-Isto é commum. 

O Sr. . ULYSSES VuxxA:- Que saia repro
v~do. 

O Sa . MEIRA DE Y\SCOXCELI.OS (m,inistJ·o elo 
impel·io)::- Por outro Lodo, succede que estn
<:lantes Cple não se preparara m e correm os aza
res do e~ame, apresentam provas que não cor-

. 
obrigavão d e :·revogar o dcc1·eto, r1 ne j nlg-n. ille
ga l . Confess!l. q uc o a~ to e illcgul o não tem 
u. cor.1 gnm de suspcmdel-o? ! ·· 

o Sn.. ·-1\IEm.A DE v~I.SCOXC-ÉLLOS (min is tro d O. . . 
imperio) :-E' injustiça que V. Ex. me fnz. 
Porque sei respeitar a :; prerogativas do parla
mento, entendo que nio de\•o suspender a e:te
cução do decreto. 

O Sú. ::\IANOEL Pon.TELLA. :- V. E:<::. as res
peitaria, lavrando ·-a suspensão .. 

O Su. MEIRA DE VAsco~cE~LOs ('minist1·o'do 
impel·io):- Si o decreto jú. não es ti ves~e e:n 
vigor em parte, o governo deveria adiar esta 
execução até que o pa:-bmento se pl'Onun-
ciassc. · 

!SR. l ANOEL ORTELLA:- 1 xecuça.o OU não 
oxecuçii:o,is to não importa, para que deixe do ser 
revogado o decreto, desue que se reconhece a 
sua illegalidade . 

(H a 1/tl.lros apartes) . 
O SR. METR,\. DE VASCONCELL05 (-min istí'O do 

imperio):- Não é licito ao governo suspend·'l" 
a execução de uma reforma quo depende de 
approvação do parlamento. (C on.testaçües .) 

O SR. ILDEFONso DE ARAUJo:- O decreto-:: 
está sub:nettido ao parlamento. ·. 
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O Sr... MEIR.\. DE VAsco::s-cELLOS (ministro elo 
impcrio):- Exactamcnte. 

Supponham os nobres deputados que o go
ver:r.w suspendia a e:s:ecução do regulamento em 
parte e que o parlamento pl'onunciava-s:; depois 

O Sr.. MANOEL PoR,.:O:LLA.:- Estava o parla
m~nto n_o s.e~ direito c o governo na orbita de 

0 SR. 1\'!EmA DE VASCOXCELLOS (ministro do 
imp~rio):- Mas reprovava o acto do governo 
sobre uma ma teria em que este não devia in
tervir, porq•!e cnmpria-lhe aguardar que o 
parlamento so pronunciasse. 

O negocio estu dopondonto do parLunento: 
pronuncie-se elle. · 

O S1~. VALLADAl1.E'5 d:i um :..parte. 

O Sn .. Ur.YssEs VrANX.\: -:\. Camara di;:cutirà 
•ur.::we:uenle o orçamento do _mperio. 

(CntSCt1i~·se outtos apa;·tcs.) 

O Sr... ZIIErr-:.,\ DE VAsco~ci::LLOS (mi;1i.slro r.lo 
im J;; ;·io): -A 11e~tih de ne estou tratando 
não 0 à~• promulgação do dect·eto, ó da sus
pcnç:"lo de uma reforma. que está sujtüts. ás C:t-
maras. . 

Ao governo eumpre agmu·dar que o Il:J.rla
mento ~c pronuncio. t:J.nto ru;1Ís quanto a sus
TJensão iria perturbar o andarnento dos tr-a
balho-:. 

(Traccwz-sc mt:itos apm·tes .) 
Os nobres d·~putados deslocam a questão. 
Si o ~s~-nnFJto ni!o houvesse si<lo t•·a1.iuo :<o 

pn.rbmci\lo, po.lm·ia o governo tomar a pt·ovi
dench~o q uc julg·assc mt~.is scert:tda,assim como, 
no caso de 11:!0 tet•-sn iniciado a. execuçi!õ: deve-

a attonção da Camara, mas, fazendo justiça a 
todos, fazendo-a ao Imper:dor; S. Ex. deve es,.. 
tar convencido de que a creagão da cadeira não 
foi devida aos motivos a que a attribuiu. 

São intuitivas as vantagens do conh~cimcnto ,.,: . .· . 
administrath·a. Em todo o caso, quànto ao en
sino d~sta materia : nas Faculdades de Direito, 
comparado com o dn.s Escolas de Med icina, cU-
se o mesmo que o serve1 em re a~~ao a met :cma 
legal. 

A refer~ncia que ás minhas declar::.ções_ no 
Senado acerca das commissões v:~.ccinico-:::ani
tarias f ~z o nobre deputado obriga-r.a13 a r~ pUa 
explic::~.ção. 

O que,em resumo, eu disse no Semdo foi que 
os logat·es elas commissões vaccinico-sanit·•ri;.:s 
não s:to emp1·egos pul.llicos que devam ser •·amu
ner~•clos per ma nentern•.m te. 

para acu.lir ao melhoramento sanitario ,;:\ ~a-
pitai. · 

Existr:: no orçamento verbs. .ara. cst-~ serviço. 
e nssun como,qu:ln o se trata.,[~ prorer :.b cmu
gencias àa saude pnbl;cn.. o goy0.:·no comtnis
sionn facult :tivos, con_t~;rme a~ha. nec •ss.~t·io. 

L. 1. 
' "' - ... , 

mancntc e inalteravE~I, in~u m l.lisse '1 .jn utas 
de medicas os sri·v-iços attinentos <tO me
lhoramento d:t hygieno public-.a na cô:·te. n<.1 
intuito de remover as caus:1s u:1 infecção comra 
que todos clamavam e de irup·:dit· q~~ ·~ cllas 
contribuissem para .a manifestaç::o oa p:-o;•a
gat;ão d ~ cpiuemias. 

D.:l accórdo com estas idéas, achando-~c •"'m 
melhores conüiçõcs ::1. sancb public:;~, ont0ndi 

ue o;lia dis }ensar a .m·:ior r:m·te do l:l '~·s;;o;.:l ·· 
das comruissües. -

Nilo podia, porém, •·e ,olv.::r a. d!spens(l. dn 
todos os seus membros, P')t·q ue o g-ovc;rno nã•, 

• • ... ::> -~ ev'~ csamparar os gr.m ,~s mre:·e-ses q:li~ S'~ 
tomasse conhecimento da reforma. (H a diver- · · 1 b 'd .J 1 1· A" 1 . prenc:cm a sa.u r1 aue pu> 1ca. tn: a. a~Oi<~ 

sos apa1·tes). , acaba o governo de receber tcl.?gramm:l d::1. Ett· 
. Peço ao. no1):.-e de.putaao por S. Paul1 q.u.e . .me .. ·r-opa.-commlillicando qne· · u. cole:·:n•ein?. ei•i(b~- - - ·· 

d1spensü ae acompauhal-o em todos os pontos mica.mente em Valencia, u:-. Hssr1anh·.t. 
de ~ua int··rpellação, visto já cstat• a hor:1 ex- 0 '"'·· •\. " F ·- ., 1•• • 
cadld:~. ,;),,. - NQ,~ •• \DE IGTJ.!:;LA C!:l t:Jll npn.rtc. 

T•Juavi::t, direi que não duvido de que haja O SR. l\IJunA DE VA~co:->cEr.J.os {'tilini:,· E;·o ([ .; 
H.)gumn.s cadeir::s quo possn.m ser di,:;pensadas; imp·" rio) :-A obt·ig-:\ç;"lo do g'O\" ~"l"!l 1 c l'•.'tu•t
O.l:l.'> o er-;tudo de medicina legal n:1o é Lã•) e :o- nerar nq uclles. quo J.·t·e~ln:u stwdç(J~. uc:ll db 
~n~ado corno S. Ex. entende. tr:m o direito de exig-ir .s~rviço qt:a!ldv não o 

E" pt·eciso !lu e se faça esse estudo ou em ' remunere. 
um::t cadeira especial ou n::~. cadciro. de direito (I nobre deputado 110r S. P:mlo ~onduiu o 
criminal. . seu bdlhuntc disc:urso enumerando uma scr·io 

O magistrado, o advogado precisa conhecer de eacand::-,los, de abu3os, i_1raticados n.:. :1Cmi
n1nis oü. menos a medicina legal. Convém que nislraçlio libaral. 
e1lcs nã.o fiqu.cm. na absoluta dependencb. da N:io procurarei e;;tabelocer disc :s--ão a. este 

: · - • • . . :- ' ~ ltO 

Accl"C:>ce que o ensino de rÍlc:licina legal nas compendio de factos ::~.que S. E=-:. se referiu, 
Facuhhdes de Dit·eito ·não póde ser o mesmo provoct\l'i::l. exame n:1dto longo, como porque 
quo nas Ep.c:ul la:les de Metlicina, onde a~ve ser não desejo t•etaliar, remontando ::;cs tOmíJOS que 
intt1irarnente experimental. prccodcram os de que S. Ex:~ se occupcu,_ p:H;t 

Tatnbcm entendo ,que a hygiGne póde ser ·mostrar-lhe que não ha innova~5o. Demats.en-
(l~tudada n::.. cn.deira de direito administrativo. tendo que os erros actuaes não so de\· em Ju:;,

_E não creio qu3 S. E~. esteja convencido.dos tificar com os erros passados. 
·motivos a que attribuiu a creação da cadeira Para conclui!:' farei uma dcclara~.ão com Locb 
especial. a franquezn, porque gosto sempre de dizer com 
- :. Quer-me pare_cer que n cst('.. ponto S; ?::s:. sinceridade o que pen;;o. Entendo. com ra
scn·iu-se de um recurso orator1o para captlvar ferencia ás reformas de (1ue o nobre deJ:lntldo 
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por S. P. aulo fez men~~ão, expedidas s~~ a.uto-~ t:mclon, S.igismundo~ A. lvaro Bo.lelho,. Rodrigues 
rizaçfi:o legal, muito embora. :ficassem_depen- Alves, Carneiro da Cunha, Barão da Leopol· 
dentes da approvação do poder- competente, que 1 dina, Almeida Oliveira, Miguel Castro, Alvaro 
não foi regular o procedimento do governo. Caminha, Frederico Borges , Campos Salles, 
(.Apoic!dos.) O governo não deve fazer sinão Ribeiro da Luz~ Can,lido de Oliveira, Felicio . ... ~ . . 

a am com causa par lClpa a, os rs~: .t -

coforudo Junior, Alfredo Chaves, Bezerra Ca-. 
valcanti, Antonio Carlos, Bezamat, Caste:Ho 
Branco, Carlos Affonso, Padua Flcury. Fran-

. . cisco Sorlré, Gonçalves Ferreira, Joaquim Ta-
O Sr.· Dr.oGo nr-: "\• .\S~t'•CELLo;:; : - A celta a , vares, Mares Guia, Moreir:l. de Barros, Vaz de 

herança da lllcgahdadc : i-l\Icllo e Mano~l Portella. 
O Sn.. l\Ir::rr:.A DE V.-\SCO~c::::LLo;; (mi;u'su·o Faltam, som causa p:wticipad:1, os Srs. : 

d(; iu1pe i'io):- Ao parlamen t0 e·'-t:i. sujeit;.1 a Adriano Pimentel, AnLonio Pinto, Antonio 
r·efoi·mn, :10 p:u·Jamento ~nmpre julgal-:t como ~rado; "~ranjo GóGy Junior,A:aujo Pinho, Ari~-

Tenho condu!do. (Jluito bem., ;;w ito bem.) 

g-uinte orJcm do dia : 

\•otação elo re tU ~'r!mento ào St·. Dna1·te de 
A z 8v~d 1. a w-·sçm bdo na · . "' ão do .... n r-
rente, perl: ndo copia do p:·occsso em que for<'lm 
autor Arthur B:tdaró o rócs Benjamin Tayares 
de Azevedo e 01.1tros. . 

G't·~cncia de In'• ia ho:-a CO!F: o;lida :to Sr. An
d:-ade. Figueini. pa!·a discutir o requerimento 
do Sr. Ma:;:c:,~renhas e outros, relatÍ\"O :10 pro
long~men to d :1 estrada de fer1·o D. p,~di·o II 
·~ :1.prescntado na ;.:es::ão de 5 do corrente. 

C:;;encia de mci:t hO!'a conc~dida ao.Sr·: José 

' ....... .. c. ' ,..... • ' 

Boz.crt·a de :\Ieneze;;, Castrioto, Clw.g:::;, Coelho 
e C:1.mpo;:;, CorTêa de Araujo. Cost:l Pereir11, 
Cru z. . Coelho de Rezende Delfino Cintra. De-
mctrio Bezerra, Dbna, Diogo de Vasconcellos, 
Eufr:v;io Cort·eia. Ft';lncisco Belisario, Fr·ança 
C:-..rvalho, Fer~ande~ de Olh·eira, Hcnri :,uc 

q . ' • 
cic:l! Leopoldo Cunha, :r-.I::c-Doy,-ell, C:>rlos 
Pei.xoto, Prr:.den~e de ~Ioracs, Satyro Dias, 
Silva Mab. Sinimbú .Jnnior, UJy,s('s Vianna, 
Via.nna. Vaz, Zama c Ribeiro de Menezes. 

O Sn.. :1. o SEC!lETARIO d:i con:a do se
guinte 

EXPEDIEl'\TE 
Officios : 

prO\·incia de p,,rna:11'mco. M:do ultimo, I'Omettendo aig-un"" exemplares 
dos e~tatn to;:; mandados obserrar n :ts Facnldn.

(Art. "·.· ) ! ·" ·!i - ~u;:s~n (lo l~.; ·oj (\dt) n .5-1885 desde ~Iedicin:t e tlf} Dit·cito, pelo:> tlecretos 
- ·) • ns .. ) f.e :..v c u u l'O oanno passa .. o e 
2~ disca'-s:io d:) pr-ojec to n. -1-1:-8), (proro- 93GO oc 17 d·~ J :: neiro ultimo.- A' cornmisslio 

c:ativa do Ol\~:Jm rato.' . J.e 01·çamento. 
I:;eva:n::rtr=s·c·· K-:r; ::~:isão·as-::>·lfor:ts :-···· -· ·--Do- p;o-c:ádente t!-a--provinch!·-dB S:l n t.;L Cn.thn..;. 

rino. de 2n de ~Iaio ultimo. r r•mett·•I,do dou:; 
--<>- exct-l> plares dos relatorios, · agora. impr<·ssos, 

1•elati\·os á pn.s:;ag-cm da administr·açiio da pro-
ACTA lDI Q DE .Jt;~IIO DE i885 vincia em V de nlarço, 5 de Abril, :i0 de Ju

nho e (j de SotcmLro de 1882.- A ~trchivat· . 
Prc . .:i dcncia d o S,-. F ,·anldin Do;· i(! Requ.:~rimonto: 

A',.:. 11 l1or:-:.s. :· cbun-~o pre"c:1lcs o~ S.rs.: De Amelia Jo ;ephin:l. Chaves P inheiro e 
F r:cnklia Doria. :\ff;Jnso Col,:o .Tun!or, Valia- Na.rcis::t E s teph:mia Chaves Pinheil"o, viuv~ o 
~brcs, Co:; La. l~odt·i gu<!:-; .. João Dantas Fi:ho, filha do ex-professor da Academia r1e Beila; 
L0u:·enço de Albu·JU(H'·JUO, Dias C:.tl'ncirO, Jorro .. Ar·tes e primeit·o esculptor brnzileiro 1\I~noel 
Pcni.io), ~\ugusto Fleury. Lacerda \Vcrneck, Chaves Pinheiro, pedindo ·uma pensão.- /\.' 
Ee:nrir1ue~ . Coelho d'} Al:neida , Alws ele At•aujo. commissão de pensões e ordenados. 
-. ,.. 1 .: :- .. • 

•':' ' ' 
Alyes. Accioli Fr::nco. l\Ia.,carcnbs. l\l:trtim 
FJ·~iJlci~co • Jo:lqt;irn [>edro, Antonio de Si
li u(:ir~, :-r;.spar de Drummond, Gomes de Castro, 
?.Iore1ra. Brandão. Cunha Leitão. Bernardo de 
Mendonç.à Sobrinho, B ento Ramos c Jos~ 1\Ia
ri~nno. 

Coror~n.reccm. depois da cham~:da, os Srs.: 
C~·uz Gouv&a., Pl'isco P araizo, Olyni1)io Campos, 
S•h·a :i\lafra, Bulhões, Barão do Gun.by, Ro
clrigo S~lvn, So:lrcs, Rodrigues Junior, Ra
tisbona, ~Dantas Góes, Ca.rrieiro da Rocha, 1\lon-

-. 
guinte ot·dcm do dia: 

Votação do requerimento do Sr. Dum· te de 
Azevedo, apresentado na só'ssiio de :~ do cor
rente, pedindo cópia do pt•oce•·so em qne foram 
auto r Arthur Bada!'Ó e r éos Benjamin Tavares 
de Azevl?dü c outros. · ·· · 

Urg encia de meia hóra. concedida ao Sr. An. 
drade F'igueira para discutir o r equerimento 
do Sr. l\lasc••renhas e outros, relativo ao pro
long_a:n;ento da estr<;da de ferro :D. ·Pedro Il e 
apresentado na se~são de 5 do corrente. 
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Urgeneia de meia hora concedida ao Sr. J~sé 
Marianno para tratar de assumpto.s relativos á 
provi ncitl. de Pernambuco. _ 

jo Pinho, França Carvalho, Alfredo Chaves, 
Satyro Dias, Ulysses Vianna, Sinimbú Junior, 
Accioli Franco e Vianna Vaz. 

(Art. 2:'') ~a. disc~ssão do projecto n. 5---:.1885 
<: 

Faltam, com causa. particip:lda, os Srs.: Al
coforado Junior, Bezerra Cavalcanti Antonio 

2a discussão do projecto n. 4-1885, (proro
gativa do orçamento). 

Bezerra, Antonio Carlos, Francisco o re, on
çalves Ferrc!ira,Joaquim Tavares,Vaz de Mello, 
Carlos Peixoto, Gomes de Castro c Leopoldo 

• SESSÃO EM :10 DE JUNHO DE 1.885 

Presidc;1Cia do SJ·. F1·a~~h!in Do1·ia 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: Be
zerra de ~~enezes, Castrioto, Chagas, Delfino 
Cintra e Leandro Maciel. .: 

E' lida e approvada a acta da sessão de 7 
~ - ' deste mez. -

Lei - E'lid;~ a acta. do dia 9. 

_,1 J ·-

de 25 de Outubt•o de 1S8 i e do 17 de Jan::i t·=) 
nltimo. :·,··f;o!vera a mes;l rn:~n lar <~stcs dncrc
tos li cé,mmi!'-sfio de ot·c·• menlo. 

A"s li. hor!'ls d:l manhii il.~ham-se presentes os 
Sr" . : Fn1nklia Dm·ia, Affonso Celso .1:mior, 
Cos:::~ !-tocl!·igucs, VallaJ.ar·;:·s, .João D:Ltltéls Filho, 
licz:un:il, .loão P··nido. 1~ntonio de Siqueira, 
:i ngustü F'l~t:t')', Dias C:;trneiro, Rodt·igues .J u
n =or. ll .lc fonso de ~\raujo, It:t~tui. Lourenço 
dü ~\lb•:c ncr1 uf' Arist:(}e.o; S ,inda l\'ltlrtim 

Não s~1be si houve algum cn:.::mo d:.l. pwv~ :la 
nv·sa, como o oraclot• p:-es:n!le ~ par~Jee-lhr~ q:l ) 

a matcrh. destes decret('s ó mais du. crJtt ! \laV):l

cia de outr:ul commis,;ões q ::e n:1o ~ r1o' ur•::.t
mcnto. Ba-,t:>da a cliscuss:1'o q::o hon\·e ; or oe
casiiío da interpell3ç5:) f · ir:~. ao honrndo Sr. 

. ministro do imperio.· po:·quc a me:-:a., t·~n~io 
presP.nte n. opinião man:fest:lll:t p lo gabiw-to 
a.ctm1.l com relação ac• adn <:o mi:-ai;;tro rl.o im
pcrio do gabínr_•to sn~ aDt·'}Crssor, n:'io àeSS:"' a 

Ft·;l.nc isct~ . Ca:-t llo 'Ernn.c:o, Leit:ín da Cunhn, 
Sil·;a :\fn.i?.. H:1riio dn. Lenoolrlin ·~. ,;'\Jo;···i:·a 
13<-:tltdno, Cocl:l0 de A lmei : l~. Lacerrb \V.~r-. . 

• .. """ .l'C:t ! 1. 

!'t>;,;. :\dt·i:~;w Piu.e~tel. Hatisbon<t. :i\li!!'u1Ü 
C::stt·o .. \t-. cs d·! .Ar:n,j0, l\hc-D·)w~ll. Da.'nta;; 

_ G_ii !':s, !)na::Le_.-;n .-\r.on~do. Ço lho r~ C::rnpos, l\h
c!r:l· !~n ll;~) ~ :=;, Co:> l'~? éc R,~-.~·~ :.:d~ . ?rudcnt~ de I 
:'l:üJ':H·~ •• 1hres Gmn. :\nton:o P!:tto. Zam:J. 
Ho ~r;g-ucs Alve:< , Eufrn.!,iO Corr,·i:\ e ! ~ia:-ito tlc 
.:\n:lrli:t. 

C<>!H i):t J': ~c r;J. d ~>,pois rla cha nu1ch. os S rs. : 
Rod:-igo :'ih·n., Olympio C·mpos. Silv:1 )bft·n., 
I1!:1nu 1 Pnrtclb, Barro-; Cobl":J. Pri co Pa
r;1i zo. :S;d.~:;do, Morcil':l d0 13ar·Í·o:;c. C:u'JH:it·o 
d:L C•11rha, Camr·ito da Roch:r. S~.:hutel, José 
!'Gm~.nn. C:·tl:í~ Gouv~ :. B!'r·nardo de ~fendon ('a 
Sü'•i'Íil~ln, Yn.ldeta:-o, .B:1r:io do Gt:n.hy, HeiJ
t'i( F"~ )'.i:ll'q ne", Corrêa de ./u;,, 11jo, D1ogo ·ele 
\';.s · o~: ccllos. Al.V'al'O Caminha. Sid-mundo. 
' - I> ., : . ·- • 

Fcrna:\•.Ies' de OliYei(';l, Alva1·o B:nelho, Cat'los 
~\:loas•J, :\ndr~1. la Fi:;ueit·a, r...:ueirC> da Luz e 
M:lSC" r· ,~ nlws. 

O Sn., l'xu: smE:-;TE abre a se~são. 

Ccmparec~m. d~pois de aberta a sessão, os 
Sr.'i .: i< .... Bclisario, Mantandcm, Almeid~~ Oli-: 
ve:ra. /~r:wjo Góes .Jun~or, Felicio dos Santos; 
Jo:'l.llnim Pe.11"o;"Jo;.;é Mari:mno. Padua. Fleury, 
Antonio P1·n.do, Frederico Borg-es. CamposSal
les, Costl~ Pereira, Cruz, Diana., Gaspa.r Drtim-~ 
mond, Cunhn. Leitão,Candido de Oliveira., Arau-· 

1).'!;;!·~ c.. c t· .: >i · ::. . 1 
ú ··ormuiss:!o c~e orçamento_ 

Suppõ;J qu:1 ficou 'jem lJ<dCn le dessü di:=;t·us-
_, · · ; .. · · ' ·· •'nlr:n-
de que •)S dec;•do::; fot·sm illoga•'f;, rpo n:1n 
h:wia autoriznçl'i0 1):.\l'a. s ·}rem e:-:pedido:::, e r1uc 
cll:: não dcte:-~rtin:t a i"Usl'en,ão da ex.·('u•;:'to 
dos m.:smos d·~cretcs, por· i uc o pn.r•l:;•"e:JLo 
eslit a.l;orto riando S. Ex. ~1ir.d:1 como !";l í.i'!o 

tttle. o facto corno ellcs est:.nun :i nprer•t:: (;:) 
da Camara. do poder Ieg-bhtivo, ~1gu:trd:1V:t o 
g-: r hin·~ te 11t1e :t C:tmar:l. g:: no pcder le.:;isb-
tiro ::e runnifest<'~s-e a. re!!roito. -

Corno por t:mto a mcs:'.. ! ód·~ dar d· :>tino 
clij'ci·ente a e"les rkcrcks '! Pct·gunta o 
orador como mnndnl-os :i :1 prcálÇ<i o da com
liiÍssão d~ orçamento '? P:wr.ce-lhe fJll•) ahi 
hotl\'n a lg1 :tu engano, e, ~ssim cons:dcr" n:l •) 
tp:o c enga.nu. faz o ' r~.tlot• (~ st::~. redam:tç:l:.). 

gm todo ca8o ont0nde qua :t conHnis~·fi·) Jn 
instl'Ucç:'lo public~ t sr>t·ia ::lqt:e!h a que •'Sl~B J~'-

· eretos <':vi:'Io c e pre erencta sct· reme 1ans. 
?'Ho 8'3 t.t·ata de \''.J t:<r fun :oP, trat:l-tiO <1e 

_:tjireci:tr un1 n.cto pr:'4ticado p r:lo go·.:err.o. 
cxorbitnnt·~ das :J.ttribuiçõ~s quo o go,erno 
tem. (ilpoiados da bcmcada cansen·ado1·n) ~ 
umacto _ otrensivo · ::is~_prerogali\•n::; do parl:~
mcnto. :senao assim a commis•ão a~ jnstruc
ção publica c não a do orçamento. Seria c ·~m
petcnte para tomai' conhecimento da ri!~l·~~ia 
reguli:ldíl por tnes decreto=::. 

O ora;rlor ·accrescentará 'mesmo que, tratando
se de um acto da maior importancia, reconhe-
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cido pelo proprio ministro actuai, exorbitante 
das attribuições do governo, era. o caso _de serem 
remctticlos este:> uecroLos á commissio de con-
stitui~:ão e pod~res... __ 

O SR. HonRIGO SITNA:-Apoiado. 

O S:L CA::sDino DE OLtnmtA.:- E' H1clhor 
pro:nov\~r a r.:·sponsaL>ilidaclo do mini~tro. 

(lia outros apco·tes). 

O Sn. lil.·\XOEL PonTELL~\. ro~rondo quo o 
nob!'O cx-mini, tr•J da g::CtT<•~ rplC o intcrroinpc 
com est:J apar·re. C:'tlUCt:c-sc cert:tmente, nceLr} 
mom"nto. que o acto de ljllü se tr:1t:1 ~-~ de um 
S')U CÀ·col!e•.,.:t ' ) • · '· ,;:; ., .. ,~· .. 

descj:11' q1;c fvs :e :r.~·it:.tla :L qnc~lão de r:,~pon
s:tl.Ji:id:v~c de quem o Jmllicou. 

cons!)ntaneo com os debates aqui havidos, de
bate que não deve ser infructifc:iro para ostra-
balhos desta Camar''· (:1poiàclos ~) · 

O Sr. A:O::o::aso Celso Junior 
fo sec;·etario · iz ue não hOU\'0 en''"an 

como suppõe o homado deputado po1· Pernam
bnco, na, remessa. feita peh nie;;:~ à commissão 
de orç:Hnento, dos exempl'!-re~ dos n?vos esta-

u uc. . Je 
Sr. ministt•,) do imperio. 

A mesa entendeu que deviacdar osse destino 
aos referidos estatutos, porque, como é s.d.Jido, 
nellos s~ trab d ::: :lug-menlo ck dcsp;!~::•. 

Desde t1u.:, porem~ o nol.Jre U.eputa:~o reclam:J. 
contr:t a, dit·cc~,"ãO dada, tem no re;·unnntu rc
eu:·:;:o para ser· at:cndido: é ãppé'lla:· cl:1 deci,;ão 
da me"a pa.m a. C:unat·a, 1ple d •.'cidit·ú •! nal ú a, 
mais conrcnionLe. (.\poiwlos .) · 

O Sr. l\I~"t.noel Porte:Rh:.. nilo ap
peHa pa:·a a Cn.mara, ;tppdla p:;.ra ;1. m· sa.. 

S t a mC:'s::, como acaba. d•J declarar o i10n-

l'::tbilicLde é Jirnitncla., é t\~.-:ti·icta üo fmwcio- m~:t i<i.Js :i nprel:i:.~.ç:io da commi~s:io de or.,;a
nario qu•: e ~or·bi tou das :ü:rilru i~~õcs, m:ts a. mcn to, l'orq ue, em·oh·eudo n. id8a de nng-mc:nto 
pratica não ·:"xduo :< providencia, •tU: :·t·J poder· de dl!;;pe:~:l, con:"idera.rn...;se j:i em exccuç:'lo c 
l13gishtivo cabe brnar·, e e;;ped:d:::entc a c:;ta c:~nat.cs de t!eLermina.t· a nece;:sidade do se 
Can:ai.'J., p:o.rr~. ')n • fado.~ de.;;t~i ordem não se votarem os fundos pat·a. 'FtC t:al tiesp:oz :. ~ej:~ 
rcp:t:un. ( . lpriM'!!is 1: r:}J:u·t.-!sl, fo~UL, não app(~aa para. a Camat•:r, rn:L' _1H1.l'a a 

Enllnci:tndo-."C a:=;sim. n:1o só Yai o orador m''Stt, p1.ra. o Sr _ presi:lcnt·', c t~er .:;·unlá: com 
de :v~eõrdo ceil'i=:as unnifl)sta,:ucs qwl lhe pa- o cr·it<:.-rio q•:c a S. Ex. clistin.:;ue. com ;.1. intel
reccram Eer Ci•i,1ente,:; n .~ occr•.siüo ch intcr~,d-, li!.!'cncin. que o ot·a..:iot· lhe reconhece. oi!utncl•) 
laçii.o f;;it:l ao Sr. rnini.;;i.~(J d(l ll'Olit'l'iO, como' .~rn :.iS clis )0:-i -~u ~ s rerrimontacs. 'JÚ.ic derniLL!r 
tamu:~m com ::s tn:m! <!,•t:H:ües .t:t\'! ·.l :u3 ll:l o11t t".J.. de si :1 attribuiç;l o d .~ I'<·pilt'<l.-r um on;;ano :lfU~ 
cas t do parhrncnt•:., n :L se~ .-;.":o .:e· li de .Ju!!lw. o or::chJt' reconh•.!CC ter commcttldo e:n mu.udar 
pelo rn.uito hot:r·ad.) e llist ~ncto scn:'.d•J:", ó t !CS <lccrctos_n. cormnis!'!:"lo ~e orç.~wwnto '? _ 

I) ·r . . . .I , , e CH<i. tr:ü :-se a q n: (e ma:. llj'potnesc sc-
melh:.~;ntc àrlu lia rr:c ::!li :';0 d~u: a l11a:tifcs
tn~iio .-11.113 faz está 1le pc:·fn:to a•: cõrdo <.:O:u a 
(ll;C f~:: O honr:1d0 sc::~do:· Il: t SC:O:>:ào IU~n
Cl0t1lléb. 

A)Ji foi notnrln, como agora o cl'ador nota, 
que n:'l l ln-.t:.t. a sirnpl•!> r~s;,ons:,IJ~liJ:rd ', é 
pre:i ;-;o al g uma provi !encin. teacl :: nlc a e\· itar 
que f :c tos desta o1·d-:ru so rcpit.aru. ( ~tpaia
dos.) 

Snpronch~ port:l.nto, (jllC hcm·c da p:.:rtc da 
mes:~ en~a::o 0m te~ d:..do a. er;sc_s ch:!C;'Clos o 
destino d: remettel-os ~l comrnis~ão de or,:-:t
mcn!o, como si por\·cntr1ra j:i. fossorn f<~.:.:los 
consamma dos, leg-acs, :1 re-:pGito dos qu ::.·)s uão 
hon \'CS ';' ~ q u c vot:J r os fund(;s pat·a a sua 
(l - ~\((\ 

ve:1 t ·1r.1. não houve cng:tno, s i muito pro[)O
sitalmcnt;') a me •a. 1'·-:) IYIC::LLcu css r:s decreto.; ú 
com missão do orç uncnt-.1, r eclama que tenham 
outro destino, ~~ue '\':Io á con1mi,;:,;:Io de consti
tuição e de instrucção public:l, ;{ S quaes, reu
nidas, da.rão parecer a respeito desses de
cretos. -

Está. feita. a sua reclamação, cc a mesa a to~ 
mnrá ,na consideração qU•1 merecer~ parecendo
lhe que o destino destes dous decretos não é o 
quG ~\. act~\ meucion2., mas :iquelle q uc é mais 

- · o· .. • ~ ... . ~ c u :," _.,"" 
hoU\'C. O or:ldot· in:;istc c al ::;ut1; or quo hollV<l. 

Kão app-'lh para a C:tmara, sórnenL·~ depois 
nnc G . S1·. nres · dente dcclat•:tr que nãr1 se colt
fl!·rna com ·as J10tH.lemções (1ue o oJ·ador :.tcaba 
de f:-~.zer·, pclntue, nesse caso, tcni. então o d'
reito 1!0 :?..[J pclla.l" para ~~ Camar:t, que ó o que 
lhe p~trccc m:1is re;;ul tt' c mai!:i de accõrdu 
com o pensamento manifestado pela C:lt!l:tr·:~ n 
com <~S di~posiçü Js r.~giment :os, qu ·! a S. Ex. 
cabJ resp ~!ilar e fazer re:.o~peitar. 

O Sr . ..:-~rr·onso Ce!so .J'u:nior 
(1' scc;·etario) não te\'C a fortuna de ,.;nr· corn
prchr:mdiclo pelo nobre deputado p :;r Pemam
buco que acab::1. de r~plicar. '· 

Absoiutarnentc 11à-J sustentou a infallibili
. 1 

clades dn Direito, rometticlos p·;ln mes:t i corn
mi r-:são de orçameuto. Explicou n.pcnf!S qual a. 
razão que m'>tivou o procedimento da mesa.. 
Recebendo es:Ses estatutos e verificando que 
n clles ha\·ia despczas nova!:;, er.tendcu clla 
justamente que cumpria mnnd~1l-os :i com
missão de orçamento, unica competBnte no as
sumpto. 

Não cogitou, nem lhe incumbia fazel-o, si 
elles eram ou não legaes, questão ·· esta que só 
oppot·tLmamente será aventada. 
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Em conr:hsüo : s~;rn lig-a;· gt·ando monta :1.1 N:To sendo da co:·up~teócia. <lo cot·po l•·gis-
esta du\·ida,o Ot'Mltw dcr::hr:t ao nohr.~ deputado. htivo a concessão do :nerc,; s pecnniat'h!<, é 
estar p;·ompto :1. ::c-;:t~ll' '1'Hl.httli3t' úOJlr.J destino a co::n:::issão de pat·ec"r que sPj 1m e .-sa :;cti1;ão 
qu~ ú Cn.mar:t ou :w S:·. prcsi!cnte IYtt•ece'r e cs do~:t_m~nto:;:: a r•lla :l!!llexos r·~m,'tt.Hlos ao 
com·cniente ! ndicar :~o;; PSt:lLiltfJS mencionn.d,.>s. go\'P.rno, pa1·:t toma.l- :• n:t de\•ida consi:leraç:io. 

i:ESIDEXTE:-.. Cg'llll O O ::r . .) ! O 

J'Ogrmcnl.o cowpet.c ao St·. 1o sccr;! t:t:·io cbr 
dc~ti~10. de r.ccôt•!o com a r·Qsidenci:~, 30S 

oa pe'to S:)n:vJo. 

-Qnando, po:- vcntnr:1. qnn.Jqu:}!' Sr. dr.put:vlo 
não se conf.•t•ma com a di recçã0 d<~th a ta o.,; pa · 
P')is. o regi m•ln to ó e:;:pr·csso o declàt•a q ne o 
presidente consultarã a. C:un;'\ra s~bre'o oull'O 
destino 1 :mbr:~•lo por cs:-;c Sr. J.·•pataLlo. 

Foi ne.~to S''ntido f[IJC o Sr. t•) secr-etario, sem 
duvid•. cl"s5e ao nou:·c clcputa:.l:-, r1uc po:ib. np
pollar· p:1ra a Cam:tra ::-. rc:oeito da nova. d1-. ~. 

Direito. Comt.llclo, não icnlto clnvi·.la, t.o:namb 
em c:onsidm·a.t~üo =~ rccla.m:lç:'io do nobt·c dc jHl
taclr), do res(,!Vei cu :-; Si)mcl!ln.ntes 1a )C!-: O'l'10r-
tnnam·:ntn v:!o t:lmbc:n :io; cornmissõ,~s ele 
In 'tl'Ltt:~ção Pn'Jlica c Co:tstitnic::'ío c Porl~res, 
ató pui'C[ll•) es;;;a t~i,rccç:i<~ n:1o imilort!l. n.b.s ·,h!-

i· ' 
ao c:o11tr:.ll'io, ~~ u:n acto prop~I':tLol'io p tra riuc 
a C:l:nnt•a pos!c:·io:·mcnte r)~S;]. deliut:lt':~r. 

Nà') h:,T"cnclo·mais r.!cbmaç:io sobre a act:J, é 
dada. por apprO\':l.d::t. 

O Srt. '1° Sõ::Citi!:T.\niO d:i cont:1. do seguinte 

EXPEDIENT8 

Be:1ucrimentos : 

(... ..:. . 
juiz de direito da. com:trc: .. dÓ' Brejo, n~\ provin
cia. do M:u:mhão, pedindo um artno de lic l)nça 

· f· a da. 1 > • - : • • 

missib do pensões c o;·dc:1n.dos. 
Do clescm!.>arg-a.doi" José Coelho Bastos, pe

dindo um anuo de licer,~~a. parn. trata.t· de sua 
ss ude.- A' co:nmissiio de pcnsõ ':!~ e orde
nad•)S . 

Do cor-onel Paulo José Pot·ci:·n, pe lindo pl'e
mio pecunir.rio para cada color1o quo introdnzit· 
no Imperio, sob as m·~sma.s condiçõJs dos re
quorimentos do supplicn.nte, :tpre ;ont:r.dos em 
2 ,1 de Abril do 1882 e i\) de .l\hio de 18SL
A's commissües de coloni:;;açã.o c de f:tzentia. 

Do descmba.rg:ldor João tle Carvalho Fernan
des Vieit·a, pedindo um anno de lic(.)nça par:1 
tratar de sua sau le.-A' commissão de pensües 
e ordenados. 

São li_dos, postos em discu;:;são e ap?rovados 

PAREC&llES 

N. 132.- 1885 

Pens~ro de D. Amctia Fontou1·a Soares Pinto 

A com missão de pensües c orden:~. :os exa
minou o rcquei"imento em que D. Amelia Fon
toura Soa t·os Pinto, viu•;a d o cirurgião d e 
divi·-ão da armnda nacional Dr. Domingos 
Soates Pinto, p~de uma pensão. 

- lltl·~j'onso de .iL·cwjo.- .. :tug~;slo Fl:;tuy.
Joao Pr:nillo. 

Licença rw a?-l~rmt~c ; ·! :-:c th :·e::;;·ctn;·ia rle prili
ci'~ dapi'tJ'Dinâ:t, rfo nio Q,·.;r,;u/1~ rir) ~vúl" t e, 
Am cJ rico Xr;v ier P.:1·,Ji, ·(.& ele B,·ito. 

Foi pres,~nt() ú cmnmie;,:i :) de pensücs o or
denados o rerlü~rim•: :ltO e:rt q 11C o am:la •:c:nsc 
externo d:i. scc;·:·tll"ia rle p ·li·~::::. d:t provi!:cia do 
H. i o G!'ande do N'o:·te. A:n'•rir:[' x.~, vict• 1\~r·c i :-a 
de B1·ib~, pede ~ci-> :naze; de !icenç:4 com todos 

N. 13-L- 1883 

Meio soldo dclJ. Cla r-a Valc»lc ~~illela de 
s 

A' comm.Is •ão de fa.:~e nda foi pres :mt~ o r e· 
. ucrime nto d·) D. C!:l.ra Valente Vi~leb de 
B<l.t·ros nuv:t co o) enen e . o~•.-:1mm ' lr e a "' 
Bal'ros: pedindo S::li' eqnipa!·ad::l. ~s s~tu:v~ s 
viuvu.s elos officiaes da armada un portal, :\11111 de 
receber pela t:"lbelb moderna o meio soldo que 
lh0 compete. . 

Alleg a a peticionaria que por falta rle mew~ 
deixou de junl~r os documentos, qae se acham 
no archiYo tia repartiç~o compete n te, com p~o
ba-torios dos serviç:)s prcst:dos por seu fallec1do 
marido. 

A commis:;ão é de p:ir,Jcer qu~ . s_ob_r_: :1 pre
tenção da s upplicmte, se peça a op1_n1ao do f!O
vcrno, remettendo-se-lhe para 1sso a dlta. 
~ti~o. _ 

Saladas commissõ ~s r.m 9 de Junho de iSS_.:>~ 
- P ri.;co Parai:; o.- I ülefon:;o de A muJo~ · 
-Vianna V a.:-. 

E' rome ttido :i m esa. lido, apoiado e a lscus
são adi::tda por. ter p edido a. p a laYI"a o Sr. Soa
res, o seguinte 

Rcqe1·imcnto 

Requeiro que se pe~am ao S!·. I\1i?-is tt·o da 
Justica. informações sobre as prov1d P.nc1as d~das 
1x1.ra. • captttr~ dos criminosos, que em ·~Uru_
guayana feriram. ~r~ vem ente o . tabelhao P~~ 
ment~l, e m cxerciC:o -~ de seu cargo fóra .da 
cl.da·le . 
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E b 'm as;:;irn si està o :;over110 disposto a 
cons ··r\•ar in lefinid:l.lUCnte suspensa a pos ;e Jo 
.üt• . .\ r·t·ud:t F'aldlo na C)ffi:trc.'l. de S. Bcwg-e. 

E tiaalment: r .'queiro qu; s.;; di:.;ue ded u·ar 
,.::~o g'O\·erno cst:i. dis~osto a consct·\·::tr o :tbu-;'.l 
d:t~ .ll •.' •· · • no: 

cx -~t·:!icio da. se :ts cargo~, cvrnd a.;on tece ca1 
~.Alo6rote e D. Pcdrito. · 

Sal<!. d.1.s s:}ssõ ·s. iO d) Junh<) Je t-;S) -
I t arj'-~i. 

E'-li lo, apoi'icb e appt·ovado sem di~eussJo o 
seg-uinte 

R·']_!t~ri.liiCn!o 

Requeromo; c1u:1 ro-1 :1i:r.it;}:n elo g"•JYct·no pot· 
intcrr!le lic d:1 :\lini.::t•)rio da l\Iarinha 

Có,lia. da inf.mn:;çã·J do comnHl~ !ant' do;; 
aprendi7.eS m:tri.thcir·os .h Par.:nagü:i sobre : L 

i) ln!'if;l. l~ d" S 

vi.lcnchs tomadas. 
Sal.~ d:1.s sessõ~s. 10 d·l .Junho d:~ 18~:-J.- .tl

v ,·sr.lc ArGuio.-Eu 1·a..:io Co;-rcia.-Oil onio 
Cwnpos. 

Htuit::~vezcs est'~ t1<bnna; mas:: n:t po.~tçiio G):,_:c
pcio;Ja.l, Ctll quo 111-1 n. :!w, a. isto sou o:a·igadJ. 

Si os nl'HlS clüllS illust:·es CO!nrn.nh ·iro<, 
que nà;) puderam t .'!' ing:-e~s:) n 1)Sla t.:usa, aqui 
o:::tives:;em, t!U não m\':l impot·ia. o s 1crifit.:io de 
a miudo to:n::t.r a p :Ltvt•:t, e a~sim poupat·i: ú 
V. Ex. e ú C:.tmara o ainda maio:· d·} o:wil-a. 
(JfHitos nao (I]J'Jiaclus.) 

Entretanto, corno s•:·:a cuvardi:1 a,~ minha 

• 
derer peJa COll -;Í J 1 ~l':1.ÇàO UllÍC:l n•J SGJ O 111:-tis 
<Juscuro ffi'~lllb:-o d !..,te parla.mentu. (, ;(!r; apoia
tlo si :1.. tli eston ÍllVOC:l.ndo a benevol n·+c d.~ 
V. Ex e dos uo~sos e.,ll·~ga.s, benevolencia a 
que deve tor algum direito ãqnelle que cumpre 
<> seu dever, .. o movel exclusivo li ue me di
rige. 

Sr. prcsiden te, nu expollientc do 1íinisterio 
<:h A~·ricultut•a de 3 de~te mez, pubEcadJ no 
lJim·io 0/fit:il(l <1. 6, vem mencionado um re
<JU··rimento do vig-urio da fro:3gu·lzia do Campo 
Urand~. pedindo tr;tnsport!) gratuito, na Es
tt·ada de F:;~rro D. Pe~ls·o li, dos mat'1l"Íaes ne
cess:trio5 p 1ra a reconstrucção da. igl'cj t matriz 
dB Nossa Scnhot·n do Desterro. l·:ste requeri
mento traz a nota d i) inJoferido. 

Confesso a V. Ex. que não pude atinar com 
a razão em que se baseou ess·~ indeferimento. 

Não. conheço o _vigario peticionado, nem s~i 
o " • c .1 a . ; se1. 

porém, que esse despacho é contrario às nossas 
leis, que reconhecem a rdigião catholica como 
Religião do Estado. 

O Sn. DroGo DE VAsco~CELLos:- Não era 
para uma igreja protestante •.. 

O Sn. 0LY~rPro C.Drpo;;:- Eu des~ja.t·a que o 
n_obt·~ ministro da agricultura rr;e infor.nassc 
!:11 está ou não em vi~or o a!'t. 5" da Con-.titui
ção do Impcrio, qu~ 'r conhnce co:.no do Ésbdo 
a Religião Catholic:l. Al)Jstolic:~o Romana. 

O S!l. DrSG) o~ V.\SC:)~CELU1S :- E,;tá. e111 
rles~z' 1 . 

O Sn.. Orx:I!Pro C.DrPos :- De.->,~j:tt':l. aind 1. 

'lU~ S. 1~:>:. me infom1ll.,.se si o go\·e::-no t:m ou 
n::io obriga.c:ão de m:1.nter o cnlto catholico, 
ssto c, o o! t.:ta ; st tc:n ou não o :·igaçlio d•J 
concorrct· p:u·a a cdifica,,i!o, s·oconsl.racc;.ii•J c 
C0!1Serva~,::i:._:) las ig-rejas, cou;o(l. indisi'on;;;aycl 

A r ·ligiã•) catholica n:io é um\ abstt·:;c~.ão, 
precist de tcrnploa_ em qnc :;:e celebrem seu; 
rny:StC!'Í'tS, e dc3U6 qnc o Est .do a reconhece 
ofiL:blment:!, est:\ na ob:·i~açiio _ d! pro\· e r· a 
tu.! o q::c lhe for n :c-:s.>ario. Q-uando si me 
pl'O\'Ur q:t:: o Estach n:"io tem o dever de sus
tentar o culto c :tho!ico, c que ::s igreja$ m:'l.
triz e nit•) lln ,.;:"lo ucces·:~rias, eu ju,.;tific~Lt';.!Í 
o act•> do no!.Jre minis:ro. 

l 

n. cargo do gove!"nO provincial. (Contest((çües.) 
O Sn. A:•mRADZ FrGUEIR.\.:- P.·t·tence s.o 

sporte gratuito rie mn.t~1·ises, o q! :e de modo 
algum de~f.l.lca ns rendac publicari. 

O que tern isto co:n a léi do orçamento ~ O 
g.nret•no não de11~ndc cou,-:a nlguma.; nada se 
me pedia de on<>ro;;o pa.ra o Thesout·o. 

O nub:·e_ ministro da agricultura. deve saber 
que sem igreja matri7. não póde ha.vct· fregue
:r.ia ; c a. i grcj ~ · de que s·~ tr,Lta, :l~vo s u ppor 
que esta em ruinas, p:Jrque se :projecla. .a sua 
reconstrucçito. 

O Sn. SoARES:- Pode asc~verar. 
O Sn. OLnrP~o C,\.:.rroc :- O governo por 

este modo cahe em contra1.ição. Tem obrigação 
de manto r o culto catholico,-mas nega os meios 
para sua manutenção. ; 

igreja protestante de Pctropolis o transporte 
de materia~s fez-se de graça. 

O Sn. . 0LnrPro 0.>.:-rP.)S : -Sr. presidente, 
aggrava ainda _mais o acto do nobre ministro 
a fa.lta de justiça e &tá de equidade, compa
pa.rando-se os a.ctos de govern) a. ess~ res
peito. 

Em :3 de Ju-nho o nobre ministt·o da ag-ri
cultura. indeferiu c requerimento do vi:;P-rio de 
Campo Grande, ea1 :30 de Abril o Mir:.isterio da · 
Faz\?ndS. mandou despachar, li vrcs de direitos, 
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objectos pertencentes i igreja evangelica al-
ll.lmã de Petrepol!s ! . 

o sn:. Z.D!A :-Não e a mesma cousa. 
: O Sa. ÜL niPIO CA~IPos : - A hypothese não 

é a m~sma., porque é concessão de favor, quanto 
ú in-re ·a rote~tante e é d-: devor uanto á 
igreja catholica. 

O Sn. 1\1.-\ciEr.: -0 regubmento não per
mitte fazer u concessão de Lransporte gra-
tu o. 
o Srt. OLY:IIPIO c.urros :- o governo tem 

obrigação ~e prover as necessidades do culto 
c o-=templo é uma dessas necessilnd~s. O · go
verno, ~quelle pt·oprio que tentou confiscar os 
bens dos convento!!', deu dinheiro dos cofres 
publicos p::u-a ;:;e reconstruit· cath~draes e re
si;lenci;'!.s episcopaes. 

0 SR. ARISTIDE~ SPINOI.A:-Dentro da verba 
-do orçamento. 

O Sa.· ZA::IIA:-Logo •.. 
O Sa. ÜLY::IIPio CA::~n>os : - Logo. com 

maioria Je razão deve dar para. reconstruir uroa 
matnz. 

U::~r SR. DEPUT.\DO : - A questão não c 
-esta. 

O Sn.. ÜLnrPro CA::IIPos: - A questão c qu.; 
a estrad<1. de fe;.-ro de Pedt·o Il é um bem 
geral, o governo tem interfer-encia. nella, póde, 
port~nto, c deve autorizar o tt·ansporte gra
tuito de inateriaes pnra um edificio publ:co da 
igreja official . 

Não quero • St· . presidente ', censurar 
o noere ministro da ngricultura. Si S. Ex. 
fos:::e um desses espíritos voltairianos, que 

or ahi andalU ás duzias e ue dis ens:;,.m 
Deus em todos as relaçõ's da vid:1 e até fazem 
ostentação d11 sua irreligiosidade, eu apreciaria 
c acto de ~- Ex. como elle merecesse, mas .. . - ... . . 
tro. Sei que V. E~. é catholoco ; não devo, 
pois, suppor que a má vontade tivesse inter
vindo nesse i,<deíeddo ; é prova\'el mesmo que 
S. Ex. tenha procedido ele boa fé; quero. pot·em, 
que mo instt·ua do;; motivos que teve para assim 
procedet·, pois desconheço qualquer quo justifi
que o seu neto. 

E' possivel, digo, qua S.Ex. tivesse procedido 
de bO;L f1\ corno quando revogon o acto de seu 
antecassot· que autori;r.av;t o pagamenlo de pas
sagens de :30 mil immigrant0s. Si S. Ex. 
não rnet·ccc censura por este a.cto, porqúe mar
chou de_ accot·Jo com a lei, tambem não põde 
ser louvado, porque assim im11ediu que viesse 
um gra nde numero de immigrante~, e deu logar 
a desconfiar-se da palavra. do govet·no, brazi-

. - . 
~ ( 

o regulamento não autorizava o n'linistro a con
crder' o transporte gratuitó desses rnateriaes. 
(Ha otttro apa1·tc). 

O Sn.. 0LY:-.IPIO C.Drr>os:- Não tem proce
dcncia o argumento que vem daq uelbs banca
das, porque, si desfa.lca as r~>nd:1s do Estado, o 
ranspor e ora ui o e ma eriae::; para r co -

struc:;ão de um cdificio publico, eu1bora não 
eivil, muito mais as l3rejudi_ca o despacho livre 

<"\ • • 1 • ( - . ~ ... p .. 

com verdade, não seria o transporte gratuito 
dos falla<los Hlatei'iaes, qae Hruinaria o erario 
publico . · 

Sr. presidente, não sei qual o n10io per
mittido pelo regi meu to para ~atcrwos as 
raz:ões pelas qnues o nobre ministro indef·~riu o 
requcritnento tlo viga rio de Ca:Hpo G:·ande. 
Quiz:et•a que S. 1-:x. me disscs~e qual o tnotiYo 
dessa desigualihJe concedendo Ut1t fayor à 
igreja protestants, e negando-o á ig-r~ja catho-
tca, Sl a esta o Jj.S a..- o serve por «Yor. 

O Srt~ 11Acn:L dá um aparte. 
Sr . prcsi Jen~e, eu não admitto 

proceder tão injustamente contra. o culto ca_
tholico. 
Aguar~do er~ta.s informa~ues, e termino pe

dindo á S. E::s::. que ou roYogue o a.ct'J att~n
tatorio das lei;; do Esb.do. prestanch r'ss1:n 
auxilio á. j greja matriz dn. fregueúa do Cam PJ 
Grande ••.. 

U::-r Srr. DEPüT.\.DO:- Que f0i_ vic:im:-. de um 
incendio. . 

O Sn.. Or.nrr>ro C.DIPOS-..• on enti:o docl:t.rc · 
os motivos por q uc àcn:~gou :l. igreja oiücial 
ac1uillo que se c:mcedc~ :i. igre:ja protc:;tantc, 
apenas tolora.da pelas le1s do p::.1z.= · 

E' rcmettido :i mesa, lido, ~po i::~. :o e a. dis
cuf:são adi:l.da, por ter pedido a palavra o 
Sr. Aristides Spinola, o seguinte 

migr:;.nt~s, :sou levado a dizer que esses 30 mil Rcqv,ci·lmcnt ~> 
devem tel' os auxilios do governo, porque a es- Requeiro q·ue s.c peçam ao go-:-~;·no inform~-
ponta.neidade com que ellcs querem vir. é pre- ções sobre os motlYos que determmar·am o 111-
nuncio de que serão bons colo~os. ; nisterio da Agricultura, em d3ta de :-3 do cor-

Como dizü:., é possivelque,no caso de que me rente, a indeferir 0 requerimento elo vigai'io ca 
<>ccupo.o nobre ministro tenha igualt.nente C?m- fr~'guezia do Campo Grande, solrr: o transporte 
mett1do um desacer-to. mas de boa fe,e por 1.~so o-ratuito dos materiaes necessarios ~i rec~on>truc
-é CJ.Ue peço :LS razões do seu acto para julgar Ção da matriz de Nossa Scnhor:l do Deste_:ro.
devldamento. . . I Sala. das seesões, 10 de Jm1bo de 188;)_-

0 Sn . AmsnnEs SI'I~OL.\. :- A ra-zão é que Olym.pio Campos . · -· ' 
V. I.- 41 
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O §r. Leitão da Cunha: -Soli- · 
cit1u io dt!sta. augusta C<lr.lat·a algun;; momento1:1. 
de at!t'nção par:\ trat<tr do negocies de min:1a 
provir>cia, q:wndo pendem d.o,..~eu C:'\ame as
su:uptos transcend~nce;;;, de Interesse geral, eu 
ceclo, ~r. re,U•mte, à )r.~ssão d~ o-x-avissimos 
acont •cimen~os que alli se ltJ:u p:-t,.;sado o quo 
urge ,el'Cnn r·~primidos por gnv•;nw que aspire 
os fó_~·os de mo~a.l~sado, re_spt:i!a,lor da lei e ga-

Pod0ri:.l. eu, Sr. pl"esidente, prevalecendo-me 
do azado cn;;ejo q nc. or.-t se rue rlep:tra, in<st:r 
nas flmdad:lS recbmaçõc..; que j:i lÍ\'e a honra 
de e:s:tel'n:1;· dr'sta tribun:l. contra auusos prati
cados n~~ lllinh:·: lJI'OYincifl por prte d~ algttm:~s 
das :>llaS :;utorid.ld ·~s, e que, longo d-:J tcl'em 
lH'0Voc tl·1 as pr.)\"idenciu.s rigores trncnte de
vida~, não ohsta1'am, antes a<..:gr·avaram, os e~
cessos Gnt:1o por rnim dr:uunciaãos. 

<•Yv. e . , .. 
r<mcia a ont~·os f- tetos que cbe.:.:·am ao r:neü co
nhr:ci u: en to. :>~m. deix.:.r , porem , d:~ oi.>· 

Municipal de Gu:-up:i, su~pcns1 em 7 d • Fcve· 
reiro d' corr ·nt"l anno. :•ind 1 agu<lt•Ja que p~lo 
presiden t ~ d,~ provincia sejam remet tid~s ü. au-
tort c e 1nc tc:art:l. os pape1s n 'cessarws paril. 
qt:e se lliB instatlre o processo de resp:)z:sabili
dade a que deve responder, porque. mmto em
bora sej:' as;;i.m abertamente violad::1. a dispo
sição cl:l. lei de 3 de O utul>ro de 1:)3-1, não con
Yém que, julgado improcedente tal prO~t>Ss3, 
como n::J.tur,,lmente ha t!e sel-o~ rEussuma ella 
a g-estão dos ll")gocios do mu nid pio, hoje con
:fia7la aos supplentes libcr.v~s. e principalmente 
que S·'.i a affecto o respectivo julgamento ao Dr. . . . . . ... 

,j 1 \ • ._ -. . " 

l.notOI·es do mesmo processo como eiv~:do de es
pírito conset·vador, cmquanto se não p3rdo a 

r.m .a de obter a- sua remocão. 

O Sn.. 1hc-DowEI.L :-Apoiado. 

O Su. LEITÃo DA Cu~IL\:-E' esta. uma tr~ma 
cscandalo,:a. Sr. presid~n te. que de\•erh pt·o
\"Ocar a m!.l.is sr;vera reprcs.-ão da parle dos po
dere;,; p :1blicos, e que d·~ nenh11m modo honra o 
procedimento da presidencia da provincia. que: 
ao p.tsso que dei~a. de cumprir o se!t dcn•r, f'a
zendo COll1 que tivesse immediato andal'lvmto 
aquelle proce3so de respons:tbilidadc, acaba de 
fazer baixar uma nova port:~ria man,iando ar
rombar a Camara 'l\Iunicipal de Gurupá afim 
de entre!:;:'ár o seu arch:vo ~i mino:·ia liberal, 
que entrou em exercício, e Sltbmetter a. no\"O 
procr:!?<:o de respons:; bilidadc o presidente da 
CJm·tr;• s .spensa, o benen1erito coronel Zeferi
n 'Cr l"e a ue ainda nem si uer 
foi intimado d1 primeira. por·taría su'>penden
do-o das s~ ta;: funcções . 

Do.:; fu.ctns, a (1ue alludi Sr·. pt'.cs-idente, c que 
são de não menor gravidade, o primeiro d z 
respeito ás tropelias praticadas na comarca de 
Gurupá pdo delegado de policia, tenente 1tll:l.r
cellino do Valle, para alli expressamente com
mi,:sionado afim de dar a ultima de mão ao ex
termínio dos conservadores alli . domiciliados e 
e~antorar o . Dr. jp.iz de direito da comarca 
!.té <!om pellil-o a abandonar o seu cargo. 

O Sn. DE>IETRIO BEzEr:.nA :-:.\'ão apoiado. 
0 S :~. M.\c-DowEr.L :-Apoiado; foi pnl':\ isso 

jnstameJlt•!. 

O Sn.. LEITÃO DA Cr..:NIIA: -P~~s) a citar 
fac:o~ ·~ i vista dellcs nspet·o fttze:· cor:1 q1_1c o 

• 

O Sr .. LEITÃI) DA CcNru:-Dcr:Jittido do car
go de d.,leg:'ldo de paliei~• üc S:llltal'ém. c.:>mo 
tinh 1. elle sido u.n teriorruen te, e responsa.lJili
zad,_. poi· al>tt':'O de podet·. n. nomeação do le
nenLe l\Iarecllino do Vall•' para. delegado do __ 
policia de Gttrupà, só se justific.•ria, Sr·. prí)
,;iJ~nt·~. pelas conven:encia;; do plnno quG acabo 
de NYdar. · 

O ~I\.. LElTÃo DA Cmar.\.:-Cht>g-arlo r1ue foi 
esse funccionar·io :t Gurupa. entt·cgou-:::e em 
acto continuo á p~atica dos maiore:; cxc ·!>so~, 
que coroou, negan( o :~rma.men ~c cum:':-1-
mento a uma o:·dem de lwbeus-('Ol""fJHS lcg;'ll
m~nto expedida p31o honr.tdo jui;.: de direito da 
.comarca. 

O S:L DE)IETil.IO BEzERRA:- Isso é um cMO 
cb competencia. da autoridade j•1diciada.: o 
podor judiciar·io dit·á si ellc exorbitou. 

O Sn. LE-ITÃO DA Cu~HA :- A esle fu.cto, 
Sr. pre.si :ten te,se refere. a sentença que vou ler, 

nado pelo D:." •. Juiz de direito ua comarca n:1. 
fónn 1 do art. 18 § 6'' da lei d ~ 20 de Setembro 
de 18i1 (le): 

« Vistos este autos, etc. 
Considerando que o cidadão brazUeiro natu

ralizado,.JaeynLho Jayme Abem-Athar,po; estai." 
pt'e"o, tinh·t o direito de requci·cr soltura P?r 
!tubeas-cO?]nt.'-', a mais transcendeu te garan tra 
daliberd:vle individual. recur~o que nilo póde_ 
deix:u· de ter a amplitÜde que lhe uâ o ::i.rt. :NO 
do codigo do pt·ocesso. (Avi-:o tte :30 df:l Agosto 
de itl(f)), e no intuito d~ fazer cessar o co~
strangimento, que julg:~rá illegal, em su·• 11-
berda.Je, '!ue·r fosse elle pelo moti~o de inda.
ga~Õi.!S policiues (aviso de 2 de Ja!1ciro de i~:.í:S), 
quer parti~se de L!ua.lquer autonda le admtms
tmtiva. ou j udiciaria, art. 18 da. lei n. :!0:3:3 ele 
:~o de Setembro de 1Si1, e pot· qualque~· pretexto 
(avisos de 17 de Ahril de 181-1 e -15 do l\Iaio de -- . . 

(< Considet·andJ que, scguindo-!';C i prisão a 
interposição do recurso, e immediatatuenle des
pachada a respectiva petição, nos termos do 
:trt. 3,12 do coJigo ·do processo c ~>ntregue, 
corno se e~idericia do documento de fls. 4, ao 
escrivão <10 juizo municipal, que está se~yindn, 
por substituição, ex -oi do § 2° do art. 6' do d~
creto n. 817 de :30 de Agosto de 18:)1, de escrl
vão do jm·y. Levino Martinho d~ Araujo Alyes, 
est'~. t·ec·~bendo-a, occultou-se, de1sando exptra
rem as horas mar~adas par<\ a apresentação do 
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paci_e~te~ 3 da. tarde, só .compar.ecendo i_s 6, ~t. da 1 rc~?l ução do seu immediato subaltGrno, que era 
cert1dao de ils. 13 v., 1nfrmgmdo o dtsposttlvo obngado a executar sem deptmd~ncia de pessoa 
do ut 184 do codigo criminal e do ul 75 do d:•- alguma (aviso de 4 de Feverei:o de 183-!), por
ereto 11. 4824 de 22 de Nov·~ml;ro de 1871, e que a elkse dii"in-iu a. cit:Jda ordem. tomou a 
~ã.o só declara~do ter estado atarefado em. outro si a ordem de hab~cts cor,rn~s, e, sem _?bedec~l:.a, 

turcza dr::;te recurso, quc pt·efet·e a qualquer 
trabalho forl?n ~e, e:s:ccpto el:~i Loral, o 11 ue aind::~. 
por t.ltimo reconhc ,·eram os avisns de 17 de 

u u ro e o c · e • n e t), , maxune 
est:-~ndo actualm0nte o fôro em férias, com0 
trazen•.:!o a. mencionada pr.ltição, que mand•)Í 
juntar a 11s. 14, de Jodo wnoJ·rot(tda e suja 
de te,.,-. .r, o r1ue den-ota manifesta mà fé e des
l'espeito, como lhe fiz vet"' na occasião ; 

« Consi~:icrando q ll!~ o dito esc1·irã.o mor~t em 
· uma rl.:s l'·andas ou lados do predio 0nJ.e reside 

o tcn •;1to Antonio i\Iarcellino Go!l~alres do 
v~ille, decre.tador da pri:ão vertente, como de-

' ' o set·viço, oxi gem ess:~. form·Jbhde, incorrendo 
ellc na. sancção do art. 154 do coligo cri
minal; 

Con~idaran lo c1ue, despachad:1. uma segunda 
e idcntica petiçii:o, e regularmente expedida a 
ordem de ha'1eas co,·pus, o carcereiro não a 
cumpriu, allcgando não ter o pacien.te sob su:1 
guarda, por ouvir e obedecer ás insinuações do 
decreL1.clor da pt·isão, a quem na. occasião da. 
intima .ã ~ · on lta mo n ta. da rt!-
dão de fl. 5 e informação de, fi. 8., q uanrlo, no 
duplo caracter úc autoridade policial e officia.l 
do c?rpo de polici•: · cumpri~• a este, antes e 

: ·u , < J u r < • ( u a 
expedida, da rl ual tinha sciencia., nem só pelo 
pedido de esclarecimentos que em officio e na 
fórma. do art. :355 do co ligo do proces;;o este 

. .. juizo lhe pediu, como ainda rela.s revelações do 
esc ri vão omisso c pel::~. consulta do car;.:crei ro, 
e nunc:t. em bamçat· a ordem Oll obstar seus atrei
tos ou e::s:ecuçõcs, por ter no quartel, á sua 
disposição, 8 praças de pret e 2 sargentos, 
numei'O sig nificativamrmte excessivo, quando o 
destacamento desta villa, por. designação do 
pr,~si·lente da província.: e confoi·mc est:í. no 
ultimo r elatorio do ministro dajusti.~a. con8ta:va 
apenas de 5 praç.~s, inclusive o inferior; 

Con..;iderando que, no habeas corpus o jniz 
não cst:i adstricto a formulas rigot·os~, tlevendo 
fa1.i'r con;.;i stir todo seu cuidado em reconhecer . . . 

de prisão, fez retirar o escriv:io do juizr~ que no 
quartel s.~ acb:tva no cumpr:mento dos seus 
deveres, dirigiu itlvcc.tivas ou in'uria:' a <:sto 
J~lzo , .1ngerm o-se ?:l. ?ga.1da e d? acto éi G.e 
J1scuttn, o por fim tlludm o c::umprltuento da 
lei, soltando o paciente, mas se1·vinJo-se dai> 
seguintes palavras: vá pm·a a .<wt 'i"cric, par.:t 
mais dr:monstrar que desobedecia. insinna11Llo 
até na sultui'a c1uc o paciente ui:iJ procurasse 
este juizo ; .= 

Considerando que, além d,) ousta.t· a apre
sentação d,) paciente onde não apresentai-o 
umD- vez q:.te se ~onside1·~iV':1. comm~; n!s.ntc do 

ra.~ões ou c~cl:l.rc.ciruent~s · so.bt·e a 'p~isão, ;J 
que é sempre neccssario pat"a se descobrir a 
·ust:t ca1:sa. ou ~i n. nr:sã:') re ousa em facto 
provado de--q•1e summarb. ou cGncJudcnt·~mentc 
resulte ct·iminahbtle, in f1·ingindo elle por essa 
fórm:. ? :1.rt. 1t:'5 do codigo erimin~l ; 

-o o ~ ' , -
gado o" tri:mnaes de relação e explica o aviso sado, em que pediu uma passagem para o 
de 5 de Janr·iro de 1876, por isso, occorrendo a cabo Nascim•mto, commandante do destaca
recusa do ca.rcet·eiro, apezar da pena d\l p1·isão manto dnrante a sua delegacia, e a quem veiu 
comminada, que, por aquelle motivo, não pôde substituir o 10 sargento Coutinho, tire cópia 
ser exccutadt, fiz expedi!· uma nova ordem ao do · presente despacho, para ser enviado ao · 
com mandante do destacamento, _ i 0 sargento· Sr. Dr. chefe de policia . da provin.cia, no i~- ... 
Estevão Antonio Coutinho .· de Almeida, que: no . tuito de providenci:l.r clle ·para qu~ não se 

· dia 31 do proximo passado offi~iou ter entrado reproduzam semelhante;:; attentados • . · .. . . ... 
nesse-commando, ut de .fi. 9, mas o dito tenente Gurupâ, 4 de Abril de 18S5.;..;.Santos Cam-
Valle, a cuja ordem .estava. P!e~ o. paciente, . e pos.-E~tã ·conforme.-.-O 'escrivão,_ lJ!aa:imic:t~~o_. ··= 
que não ·erá o detentor para mtervu~.;, tolb.eu ,a Ra.bello Mendes.. » ·. · - -· c: .:.• 
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S.:.-. presidente, :1 serie âe desacatos prntica
dos pelo te~ente Vall~ . d~ Gurupá_ obrigou. o 
inte""ro mag1strado a d1r1g1r o sl.'lgumtc offic10 
ao D.r. chefe de policia da. provincia, no qual 
depoi,;; de ha.,•er relatad<_> minuciosa.ment~) todos 

da sua profi.cua. administração policial com re
clamações desle juizo; mas vejo-me força~o 
pelo proc::d~mento do ·~enentr3 do corpo de poh
cia. Antumo :\Iarcelltno Gonçalves do 'Valle, 
fiel e fundad:mtente d•>scripto no inclu;,o despa
eh:), ror côpia, que cumpro O do\-"er de !':Ubmetter 
ao :-;eu eleyado t:riterio, e no in tu i to de exm·ar 
as necessadas providencias, para a punição 
dos dolinqucntes quo, com o dosrespeito á a.q
torida.dc j udici:t ri:l.. obstaram violentamente a 
execução , e ~;m . ~~~ eas c?rpus. a prt"?c.tpa e 
m:-tis etficaz g.u·a.ntta da ltberdade mdtv1dual. 

. Aq n311Cl official, nomeado dcl_egado de policia 
... ~ e . ' 

nà·) p::~.rticipou. at0 hoje, ter entrado em exer
cicio a.pc:t.ar de o d~ver, como recommenàa 

• 1 " . 1 . - . 

Jayrne Abem-Athn.:y. que foi o impcktnte do 
Ju,beas coJ"'}JH.··. voc1ferou, em pres')nça dos seus 
soldado:';, co11 tr~1. mio ha pessoa, concluindo por 
decl:u·ar- qtw tinhct as costa.~ qtte iltes-, qt!e 
n~i"o tialw mtdo de jd~cs ; e que sabia 1;a;·a1· 
(n&tGs com C~JW!las, etc. 

Hoje. p··l:t manhã, um dos cri~1.dos da casa 
onde elle hospeda-se penetrou no domicilio d'.l 
dito Jaciutho, sem consentimento deste. para . . 

Ess~~~ f;tctos. no em· to esp:1 ço· de q 11atro dias, 
l'raticados c con::;enlidos pot• aquella autoridade, 
si por um bdo denuta.rn o unimo hostil c prc
Yeni.Jo ~orn que ~·eiu, :rar:: 7st~r em luct~ com 
a pl."imeJra. aut~·rdade .)Udtcl:ll'W. c trazct• Luclo 
ew sobrr~salto. p(.fL' outro, reclamam promptns 
c oncrgica.s medid::s para quo se não repro
duzam factos identicos; pod0.ndo asseverar a 
V. S. r1ue, pela enormidade d~ um tnl pro
ceder ·que t0cou ao cscandalo, t1 v e de mandar 
1)roccss~r a? Lcncntc Valle, o que, pcb primeira 

vez, pratico com autoridade policial, no septen
nio de juiz desta comarca. 

Peço licença para dar publicidade á este
officio. 

Deus 

. . .. 
esta augusta Camara que o Dr. chefe po
licia. da provincia foi solicito 'em tomar as 
providencias reclamadas, porque naturalmente 
não têm presente que esse chefe de policia,. 
cujas q~alidu.des como particular podem s~r· 
mui to aprecia.veis. é o mesmo a quem o ml
nistt·o de ~sLrangeiros do :~.etual gabinete, o 
honrado Visconde: de Paranagn:i~ qu;:ndo pre
sidente da provincia da Bahia, e"l:probrou en-:_, 

or,arin. o seu es lirilo )artidario 

O Sn . D:E:-.IETRIO, BEzEmu:- No P:trá não 
tem dado provas disto . 

. . . 
E' o me~mo homem da Bahia. 

O Sr.. LErTÃ? DA Cu:-;-IL\.:-Col}10 repercuss~o 

dado policial, teve logar na comarcn. do Porto 
de l\:Ió$ ou t1·a viulencin. praticada 1'01' funccio
nario de ig11al categoria. 

Com eífeito, em urna c:l:ta dirigi.la. do Porto 
de Mus para a capital, le-:!e o segt:inte Uê): 

(<No dia 1° de Abril, ás 3 horvs da to.rde,. 
foi atacada a casa commr.rcial do nosso :J.migo, 
o Sr. c:qütão Zepherino Sanches de Brito, pelo 
1'' _supplente de delegado de polir:i,a, Antonio 

de cn~ina.l-o com um enorme punhal, 
tal delegado trazia ..• 

·F o li~ me n to n:1o poude o desa.busaclo agente 
policial levar a efl'E~ito seus negt·os intentos, 
porque acudiram rlivet·so!!l cidad:loE, cuja res
peit:wol pt·esença.-fci-o recuar bisonho o en
vergonhado do p:1.pel degradante, quo csto.vn 
r·ep 1·esen t:mJo. 

E' \'OZ publica que. á cstn. hora. o nosso a.mi
""0 não estaria · com vida, si não lhe cheg-~\:<S() 
~i•) opportuno e incsper:J.do soccon·o da parte 
pa.cific:l da população. 

Consb. quo o Dr. j niz: de direito d·t coJnnt·ct. 
compa.receu tambem" ao logar do dclicto, sen
d o) appt·ehi!ndido o punh:-~1, que se acha Jeposi
t.ad•• em casa de André de tal. O instrumento 
mortt <' ro me e cent1m0 ros e extensao. >) 

Todos esse!'; f<l.ctos, segui·!os da impunidade 
proveniente da falta de pt•ovidoncins das au
LOI·idados sutH'riores da minha provincia,deram 
logm· a que na com~:rca de Gurupá s() vi~sem 
os sous habitantes, isto é, a,;; victimas d(ls per-· 
seguições que tonho referido, na d11ra contín
g:~nc:a de se armnrem para garantirem a su:t 
virla e os seus direitos. , 

O Sn .. Pm~sJDJ~NTJ~ : - Lembro no nobre de
putado qu0 oslão esgotados os 3/4 de hora. 
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O Sr. LEITÃo DA CuxHA : - Sr. presidente;~ 
ou tenho necessidade ainua de cinco minutos, 
para e~por um outro facto; peço a V. Ex. que 
se digne de consultai" a casa si me concede ur
gencia por cinco minntos para esse fim. 

O SR. LEITÃO DA CcrNHA : - Outro faêto de 
o 

querimento que vou mandar á mesa. 
Refiro-me ao e."bulho que sotfrera.m diversos 

possuidores de terras do termo do Mazagão. 

Com Gfi'eito, Sr. presidente, por carta. dalli 
recebida. sou informado que occorreu alli o 
seguinte (lê) : 

No di:t 12 de Maio do corrente anno entrou 
o chefe liberal Luiz dos Santos Pereira em sua 
lancha n. vapor Sophir.r, tt·azendo a seu bordo o 
ju1z mun1c1pa , .:> supp en e ..,oao 's eva.o a 
Cunha Oliveira (o mesmo que como delegado 
de policb. c_apitaneou o _:trrombamcrito da Ca-

' 

presl
a scmG-

respectiva. presidencia como de outras au
toridades os conservadores estão privados de 
toda e c1 ualqucr garantia. 

Fe izme·nte fót·mo o me or conceito do novo 
admini~tt";ldOr para. a.lli nomeado, pelo sou cri
terio alliado a brilhante talento c soiida illus
tra<;ão, c convenço-mo qnc, sabendo collocar-so 
superior ~\s pnixões partidarias que alli hão 
produzid•J todo;; os c~ccs.:;os a quo tcn h o :lllu
clido. cll•l as fn.,,·::~, ccss!lr de uma vez e promov::~. 
:·L administração pro fie ua c justiceira que a 
minha proviucia tem o dil·oito rlc esperar. 

Eis o m0u req~terimcnto. 

E' enviado ü Ul" S.:t, Jidn, apoiado c n. discus
são adi:1.da., por tet· pedido a p:tlavra. o Sr. De
metrio Bezerra, o soguinLo 

,eqtlGli"O que, com ec ar·açao u 0 .1 
por iltlerructlio d Js Mini;;; terios da .J ustiça e da. 
Agt·icultut·a., se requisitem da presidencia dn. 
provincia. do Pari as seguintes infot·mações: 

1. a Quaes as providencias adopbdns pela 
autoridade competente contra os abusos de po
der :l.ttribuidos na imprensa da capital ao de
lc"":.tdo do policia. de Gurupà e denut1ciados na 
rcpresnnta.ç:1o dirigi<.la ao chefe de policia da. 

. província, pelo juiz do ~irei to da mesma co
marca. 

2. a. Si foi autorizado pela presidencia da pro~ 
vincia, e em execução de demarcação adminis
trativa,o despejo dediversos posseiros de terras 
no termo de Mazagão. 

S. R. ·10 de Junho de 1885.- Leitão da 

ORDE~l DO DIA 

Apresentada na sessão de :3 elo corrente ~' 
adiada a. discussão 130r ler pedido a palavt·a o 
Sr. Martim Francisco ; e depois sul.>mettida. a 
discus~ão-e votação por deliberação dn camara 
á requerimento do St·. Duarte de Azeve:lo apre
sentado na ses;;.ão de !J. 

T el·mo de .!.li ani~uassú 

Re ueit·o or intermcdio do Ministerio dos 
Neg·ocios da. Justiça, cópia. do processo em que 
foram autor A1·thur Bm·ros e réos Benjamin 
Soares de Azevedo e outros, do car·torio de 

do Junho 

Reqttcri'inento 

Estrada de Ferro D. Pedro li 

Requeremos que se peçam ao governo, pelo 
MinisLcrio da Agricultut·a, Commorcio e Obras 
Public1s, as seguintes informações: 

ros empregados no prolongamento d:1. 
de Ferro D. Pedro H. 

2. n. Si pt·etende suspender o scrvi~o do refe-
l'll o p:·o ongaroen o. 

:3. ·~ Si protonde ordenar a mudança da bitola 
da mcsm:l. estr:•da, no seguimento chl. construc
ção. 

Sala das sessõe:>, 5 de Junho de 1885.-!tl as
ccwenlws. - Jo(io Penido. - Jtt.,tiniano 
Chagas.- .:Ut.:m·o Botelho.- Benedicto Yal
lada;·e.~.- Bm-;-os Cobm .- 1llontnudon.
D. âc Vasconcello.-:.- Soare.,·.- Carlos .:t(
{on so.- CaJ"tos Peixoto.- Affonso Celso Ju
niol·.- Mares C:tti,~ .- Riúci1·o ela Lu:: .-Fc· 
licio dus Santos . 

O Sr. -"-»drade Figueira j :"t teve 
occasião de assegur·ar· aos nourcs representantes 
da p1·ovincia de Min~s que não foi o pensamento 
de prot:lar a. passagem do reque~·imento que o 

;., • .. ' t 

fado dotcrminas~e, com o. clis tribuição do rela
torio, uma solução mais prompta.. Com eff,~ito, 
tendo-se demorado a té hoje a dist.ribuiç:1o do 
reln.torio do Mioistorio dn. Agricultura, era bem 
possível que elle Yies~c S'ttisfazer o pediclo de 
informações, que se faz no rcquc!"imeoto~ c 
então tornava-se inutil a sua remessa ao go
VGrno. 

O orador suppõe que o nobre ex-ministro da 
ngricultura, que foi o autor do relatorio lido 
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h::~. po~<cos dias pelo seu successor, dev·~ ter-se 
explicado convenientemente a respeito d~ m:~
ter.ia do r<'q uerimento. 

O Sn. . CAiõ)>l::IRO DA Rocu.-1. :-Jà pedi a pa
la•n·a. 

o ~L' - "\. 

r1uiz fiP"llrts c: n-~orrr-·r ~om o seu conting-ente 
p~ ra ·1u.; nitd seja esquecida essa política pre
vidente 1)eh c1 ual pngnou o anno p:1.s::::•do 

• s :1. , :n:1.ra. emo;:, rec 1• rso-: p:•ro. 
fazer obras dispen-lios~ts e i:J•pt·ofi~u:l.s, como 
são \'aria.;: d:1s no~sas o:stra•.las de ferr0. e esta 
de que se trata ·~· uma. dellas. ( .Ytí-1 apoiados.) 
O pt·olon:::lmento da estrada de ferr·o D. Pe
dro ll de Juiz de Fôra em diante não dá renda 
pat·:t o seu- cus teio. (.Yrlo tt)iOi(ltlo.~.) Não é 
pr·'ch') mais d :J qn·~ :-ccorr· r à CSCi'i l'tur:· ção e 
~" eoutas dessa r.strada de ferr:1, qne .::ão distri
b•Jid:IS annualmenle P'~:a Cam::trn., p:1ra que 

·1 • ~ 

. \. •)ru aparh do Sr. Penido res2onJe o orador 
atlit·tnan :o que a s c:c~ão que essa e~trada. \·~~i 

nii.o é m~1.i;;; fertil du que :•qu ~· lla que já tC! ::u 
percon·\do d-~sde o 3-ltu da !\lantiqueiJ·a. ::~.té lta
bi1·,1, 

O t.-rador co-:1h0ce css·: reg-ião, porque a tem 
percorrido varias vez~ s. Quanto á secção de 
Sl~b:1r:i. em diante, é uma questão d • fntU l 'O C 
não ele act,w.lida.de, por·que alli tu.!o e::;tà IJOr 
fazer ; c a dire,~ção qui'\ va.i tomando a. estrada 
de ferro Leopolàina., seg-uindo paro.llelamente 
;l d.; Pedro li. no seu Msen\'Oidmento inte
rior, e pot· (IUtro lado as vias de transporte que 
do v~dle do Rio Verde hão de galg-ar ao do 
Rio Grande, devem re-udic:u· o .Jesenv'<..•l i-
men to l a. estrada. de ferro de Pedro li pelo es
pinhaço mineiro, para. o transporte rios seus pro
duetos. 

: um ou ro ~par e responr. e o ora1 ur quo o 
e;;pinbaço mincir::> não esti vencido. Itabira do 
Camno esti eo.trc os contra fortes dn. Ser1·a das 
VertênLes, e J•3.ra cheg-ar ató Sabará. falta.m cin
coenta e tantos kilometros de constt·ucção f[f
ficiÜm3. que não hão de cust:1 r mt?nos d -, 
5.000:000$ ao Est:ldo ; e blvet: o nobr·J mi
ni"t!'o d' agricuhur.: possa confirmaL' a estim:\
liva do orador. Corno qt.ICr que sej :~ , o orador 
a,\·enLou a idé:1. da suspr•nsão do:sses trabalhos 
em face da. angustio;:a situaç.ão do Thesout·o no:> 
ultitn•>S annos; e a C3mara comprehende que 
não era um pr.•pbet:t de mau agou1·o que tal
lavo . em pf"• !~ença da pt·opost~ do nobr'} minis
trn da fazenda pedinf!O papel-moeria para solver 
as difficuld •des do Tbesouro. Era 11ma pt·e,·i
são mui to facil -para todos :1..-luo:lles ri';G 'l uizessem 

·.. ~s nossas 
finança.!!. e.:;ttldo pelo qu:.l o orador ch'3gou ao 
resultado UC VCI' q'U'l as DOi;S:LS despezac:; SG
gui:tm um movimento ascendente e superior r o 
mo.,imento cl11s rec<·ita;;, pelo que a situa
ção viria a SI.? r um dia embar"l~~ada . 

Irá. em auxilio da dep11tação mineira, aconse
lhando-a que insi!"ta. Entende o ot·ador que 
clla fará bem em insistir, não ao ponto Je con
seguir r!U/3 sP.jam sacrificados toJos os recursos 
do Estado ao prolongamento des~a linh:s., . mas 

ao menos :lté cheg-a.r ao ponto de restabelecer o 
cq11ilibrioguoépara de~ejar-. ' · 

Si com etft~ ito os trabalhos da estrada de ferro 
D. Pedro li, no seu dcst>nYoh·imento de Itabira 
ai é Sa.bar:i, devem ser suspensos, como é opi
nião do orador, P<•r alg-um tempo, até que se 

, o mp ri<.1! qtte se 
suspendatn de,;dej:i por trc~· ou quatroa.nn(•S- •. 

?11.\scArtEXIIAs:-P:·r :! l' onde se acham 

O St~. AxnR.\.DE FIGUEIRA:-._. nas m esmas 
l· ircumstancias s ·~ achan1. outras es t.rJda~, tão 
i'uinosas cow:; aq uelb.. 

.:\.s:>i.m , :1. est:·ada. de ferro d::~. Bahia, riuo não 
doye passar uiL Villa Xova da. Rainha ; assim a. 
e~tra·ia de l'ernambuco, li1tha .!e Cat'u(l.rú, 'iue 
tem : t faze:· uma secçito impor·Lauto n:::. sei·;·~t ; 
assim, a. estt'<\lb. do Rio Gr:1ndG do Sul, de Ca
cequi a Il.•g-é, e ')tltr::s ue não de lendam de 
exet.:u ça._~ e contract0 e i to_, r =~~ alvando-se 
maiores p:·ej u izos . 

O Sn. ~L\.RES GurA: -~lu i tas dessas estradas 

tra.t._•gicas. 
O Sn. A:soRADE FIGUEIRA aceit:~. o a~·~rte do 

r c opu :1. o pc'l!' : · m as,pa r:L rf's;1on ,r. n3_:
qtv•r quo seja. a. raz~o de se.r dessas estradas, 
ha uma razão supertor que 1mpede n. sua con
"trucção, é a Íillta de rec11rsos. Contestai·?, 
porénl,a ra.z:io de serem da·1a.s as estradas do R1o 
Grande. 

Foram pt·opostas e votadas, é verdade, no 
pt·es!ipposto de serem e ,.trategica;:, ma.:-:. depois 
de iniciada ::1. construcção, reconheceu-se que 
não podhm ter esse caracter. 

O Sn.. FELrcro oos S.\STOS : -Essa de c1ue 
fa.lla é verdadeiramente eslrateg-ica.. 

O Sn. A:soRABE FIGUEIRA diz ue convém 
que o seja, m:1s contra o Thesouro Nack•nal. 

Foi. votada essa e~trad:J, diz o orador, no 
presupposto de ser estr!lt~Y gica em uma pro
vinci::L aberta, ma.<; dr:lpots recot1.heceu-!~C que 
essa a.lle~:~ção Linha sjdo apenas um motivo 
plausível para f:,zer voLar essa. obt·n. . 

Convém o orador quo a. estrada de Pedro II 
não fique em ltabira. de Carnpo. Es·a locali
dade está situad:1. ern ten·eno ~lmapto. comple
tamente e~teril. 

Assirn sGndo, o oraJot• entende que n. rstrada 
de,· e ser prolongada até Sabará. ( J! uit"s 
apúio.dos.) 

A sua opini:";o, 111anife:>tada ~uit.J er~ to:m.po, 
foi ~ue essa cs~rada_ não ~c-n~ ter !-<Ido fe1~a~ 
d rJVl<L ter outra direcçao ma.It<> ddferr nte (opoza-
rlos· a.ra m:úo1· tl'O\'Cito J · · · · 
rc-sse geral do Imperi•). · . 

O orador coml,ateu Cúi!l tod.a.;; a.;; forças a dt
r r.cção de"sa estrada. pelo espính~A.ço C•!ntrnl de 
?\-tinas (r.r.poia1/os) ; ma~. uma vez riue se con
summou o erro ató Itabira, é preciso leval-a. ao 
vall: do Rio das Velhas, ao ponto mais pro
x.imo que ser possa, para. as;;ím ·.corrigir pra
ticamente o erro inicial. 

Concorlla. em que seja levada. na. meema bi
tola. Si aquella estra.Ja não devera tPr f-'ido 
feita com hitoh a.lgum3., nem larga. nem ~s-
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treita, a.gora,clue alli chegou,seria desarrazoado 
quebrar-lhe a bitola afim d<; estreitai a ((lpoia
dos) : por pouco mais será. um sacrifi. .~io tão 
csteril ,_•omo foi o de tel-a le\•ado com bitolt 
brga ató lt<:bir~t do Campo. 

Ne;t,, ponto, o ora:lor está de accõrclo com os 
•) ~. c ; po:· • ma:;; no que Iscor .• a e 

em p1·etcnd:~!'em SS. EEx que se g-as~e cercn 
de 5.0UO:OO:) 000, quo oinua são precisos na' 

.. ..... i -. 1 ~.. ,.· • 

fr·anC'amente ''!11 systema o re.:.;imen das erni ,_ 
:;;ões do pD.pcl-moeda pl:\ra a eonstrucç:1o d') C!<

trad:t• de ferro.O O!'ador comb 1tcrá com todas as 
suas for(;:ts estll systema, passado o qn:1L to
davia. dir:i que ú ao monos um exp'dhnte q:te 
pod! vencer as difficuldades presente;;. 

O S.:. FJ.::LICiO DO SAcno~:-0 dinbeirodes
penrlido C•)Dl a.; C$ll'<.1da,; de f·:rro não é o mais 
mal g"~lsto. 

.A responr ·~ CjU'! o 
rccm·s,; da emissão do papel moeda ~>cr·ia muito 
bo!ll si as csti':\Clas de f'-!rro tivessem r.>cursos 

o cn.sicio. ó esse um desgraçãdo e:upt·eg-o de 
capital. · 

Em r··'S"~OSla r~ nm anarte do Sr. C;l.rl•tS 
Alfonso. o or·ilrlur no:a que a c•trada de l'erro 
D. Peclr·o li, cmfuanto n:1o sn.hin do V<tllo do 
Par·a 11yba, chcg·on a ter um:1 ronda d•) 7 °/o; 
até a ·sttção de Juiz (le Fóra, prolong-:1.mento 
quo aliás não et·a necess:lt";o, pot·quB já haYia 
a magni fica estrada d:1. V nião Indu •tt·ia, 
compens:wa ainà~ o c.1pital rmpreg;1do: cl:wa 
5 1/'~ a 6 "/o. at6 a'vaL'Co da serra. mai,;; legu:1. 
menos legua ~ mas dahi por diant'!, ao tJ·a~s
por :L l\l:mtiqwJira, não di para o s<m cust·~to • 
• f .I f IS, 

O nra.dor n!io sómente sec11ndará os no-bres 
d "PU tadus por Minas, mas peJir-lhcs-ã. o au-

il' . . . .- (\ 

trabalhos não se limite á. provinch de Minas; 
Ii1as estenda-se a todas provinci:1s, cujas obras 
se acb:tm em i·lentlc 15 circumsta1:cias .. Jú. in
dicou algumas d··llas , r) á :-:n.g~ci.-Jade dos 
nobres rleput:1dos por ~quclla pro\'incia não c;;-

. c:1 pa1·i'io a.; outr·as q U'' , pOr\'entuJ'a , tnnha 
om; tticlo. 

Con~luc declarando ng-u:•rd ri' a.s expli r~açõe• 
d , nolJr'r: ministro. para corrigir assim prati<.:a
menlt: o erro inicial. 

O Sr. C::n·neiro <l:• Rocha : 
- Sr·, JH'• ' sidente, s •U ol>rigar.lo :1. in tct·vir ncst~ 
de lute. porq tiO o requerimento rcf~r·e-se a dous 
acto-; pot· mim praticadr~s, '! u:1ndo ministro da 
agl'icultura. . 

O an11o passado, discutindo no Sen::~do o or-
. ,. ,, o a agricu m:· , i v c o~casiao ( e ar :;s 
razões. pelas qua.es eu annullel a concurrencta 
pa.ra a constl'ucção do trcd1o da estrada de 
f·wro do D. Pedro !1, entt·c Itabyra a Sa· 
bará.. 

Qoan !o :JSsumi a dirccção d<L p1sta da agri
cultura, tendo um:1 conferencia com o meu no · 
brc antecessor o ;J.ctual ministr-o da justiça, 
clle m<:! ilis-;e que havh uma questão que cum
pria ser resolvida, a qual fora levantada pelo 
engenheiro em chof~ do prolongamento ••• 

O Sn.. J. Pr:xrno:- Em má hora 1-Jvantou-a. 
O SR. CARNEIRO DA H.ocr:u .•. e e~sa. r1uestão 

Crã, si devia OU não (jUCIJrar a. oitoln da es
trada d<~ f~rro D. Pedro li, no seu prolonga
mento de ltZJ.byra, por isso quu a zona 'llHJ ella - - - . . 

immediab-

O Sn.. CA::xt:mo D.\ RiJCHA ••• e, portan:o, a 
bitola podia se:· quebrar..a, sem inconv·:rúcnte 
para o S'\rviçQ public<;?. 

O Sll .. J. PJ~xwo : - Seria a;10nas nm d~s
astr·c. 

() S::. C.\R.:\F.ITI.O DA RocHA:- ... s-·m J•!S

conhccer qne a con.~tr·ucç:'io de uma estra:!n. de 
f~r:o por bitola C>itreita é muito m:ú cco
nl)mica c ue a ·Je bitola Iar<•a. re"uhnclo ~;, o.:o-
nomiaem :JCJ "/o ou mai ;,eu n:iopodia I't:so~ver· a 
qnc::;tão, scru conh'!C~'r as condiçü<~s lo,~ .e;: c as 
i~f•Jrmações ~esle engenheiro, <.:uja ~.~om~'et•.'n-

podem eoat<:slar. 
O Sr:. So.\r.Es:- ~estl) P':>nto <'onte,::o. 

R. A'i"'El :o DA .:I.OClL\ :- ~f cct.1va-
ment•·~ , esse cn.:;enh r~iro, o Dr. Lol.o Pet·eira ... 

O Sn.. CA~~Los AFFo:->;;o : - E' uma ru(:no a
nia daquelh engenheiro . E' o t:nico quo tem 
nquelk moto diJ pensar nesta guestão. 

O Sn.. C.m:->Etno n,\. RocHA •.• apresentou 
um trabalho muito importante, cmittin•lo a sua 
opinião com dados est:üisticos os mais com
pletos ... 

O SR. CARXEmo D.\ rtocuA ..• c concloia-o 
sustentando qne a. bitola da estrada de f·~17o de 

. 
quebrada.. 

Eu c:\:aminei e.~te trabalho e todos os outt·os 
em contrario qu~ existiam na s~.c~etari ~· o~vi a 
diversos pt·ofission~c;; e chegue1 a conv1cçw.J de 
q o e a bitol1 não .devia ?er q ue1rada no se.u 
prolongam ·nto at:e SalJara, tom.ando . r'St:J. opt
nião· r.~ as;;im delib•' r r nclo en deVIa UUI'!r a con
<.:ur.·encia p:r ra 'I ue o prolongamenlo fosse feito 
de !ta bit· a a Sahar:L 

U:\t Sn.. DEPUTADO:- E ent1·et-tnto não o f ·3r.. 

() Srr. C.mxEmo D.\ RocnA:-1\'las, Sr. pre
sidente, subr<.Jvcíu uma impossibilídarlo legal. 
A prr1posta offerecida pel•l ?leu ante c ·ssor. ao 
parl~menlo [HJdia 6.000:000.; para a.s se:;u:n
te; obras (W): 

t•and<lhy a ltabyra .•...•.• 
Cons trucf;ão do ramal do Ouro 

Preto . . . . ••...•.•..•..••. 
Dit:\ rle Itabyra em diante ... 
Trabalhos c despl}zas di-

vereas ... . •.•.......... ·. 

Total .........•.••. 

800: OOO:)•JOO 

2.000:000$000 
3. 000: 000$000 

200: OOO$OOo 

6.000;0:)0$000 

Mas no ol'ça.men to vig-en ti} esta. verb:1 foi re
tluz.ida â 3.000:000$000. Pergunto ~u a c~,_mo.-
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ra: eu podia, de;;de que se votaram 3.000 con· 
tos sem se designar qual das Yerba..;; devia ser 
a reduzida.. abr·ir a eoncurrencia. para continuar 
a estrada de Ita.bir·a a Sabará ~ 

Não podia m:1ndar parar a::; obras c~ntrata
<ias c em construcção, · para as ( uaes havia 
ver a c então ec1 1 que o córt'} dado P·~ o 
parlamento, tinha sido na verb:l para o pro
longamento de Itabira :.'l. Sabará! que. nem es-

exonera1· :tquelles, que seg-undo representação 
do engenheiro em chefe não tinh:1m que 
fn.zer . 

convém que clla chegue a Sai.Juá. 

O Sn . ?lhscArtE:>:H.\.S :-Apoiado. 

0 :'r.. ANt>lUDE FIGUEIIL\. :- Não, Gu não 
diss'.:! is~o ; n:io é para melhorar a renda, é par.1 
levar a cru~ ao calva.rio. 

O Stl. SoAn.Es : -Concordo ta.mbem com 
S. Ex. em quo tem haviJo a este rflspeito uma 
serio de err.•s c que o traçndo foi mal deli
neado; n1as pergunto cu: Jesde que se com
ntcLteu cs~a serie de erros at~ ltabit·a do 
Campo, o que convém agor·a pratic:u·? Parece 
que ligat•, quanto antes, ltabim <Í. navegação 
do Rio das Velhas. (.1poi(tdos.) 

Ligada a estrada. de ferro de Pedro Il ao Rio 
d::u; \'elha.s, tr: remos uma navega9ão fluvial de 

o 
de seiscentas no de S. Francisco. (Apoiados.) 

Apt"·}<;sand:> a;;sim a communicaçiro, é cb.ro, 
ó evid•.:n te que a renda. da estrada d•l ferro de 
Pe:lro li. h a de forçosamente mclborat·. 

O Srt. ~hr.Es Güu:- Ct·escerá. espanto
samente. 

O Sa. SoAJu::s : - De accõrdo , portanto, 
com o meu nobre amigo, representante do 11'' 
districto do Rio de .Ja.ncit·o, passarei a respon
d~r ao nobre ex-ministro da agricultura. 

Em minha opinião, a culpa de todos os trans-<
tornos e prejuizos por que tem passado o pro
longamento d:1 estrada de f~rrô D. Pedro 11 
cabe unica e cxclusivamentg a S. Ex. 

O Sr... C.m:-mmo D.\. RocHA :-0 h ! 

S. Ex. não tleda sus fmrler immodiatamentc 
ao primeiro aceno do engenheil"o encar1·ogado 
desse prolongam~nto, as obras d;l. estrada.. Por
que o engenheiro, i;.:ob.dament:}, entenJe que 
deve quebrar a bitola de uma estrada da capa
cidade d:t d..: D_ Pedro li, qun.ndoellajá.està 
em seu termino, segue-seque o chefe da repar
tição, que necessariamente tem um plano ns
sentado, deva conformat·-se sem mai;;; exame 
com es;;a opinião c man<iar suspend"r tudo, por 
saber si deve ou não Sr-lr quel.H·ad.1 a bilola '? 

p · < •J· g, ci am·'n que a i Jla 
da estrada de fert·o de Pt.:di·o li de\•ia ter sido 
quebril.d;t, ; mas não agora, mas sim quando . ' (\"' . ' .. . . . ... . 

proivngal-a da h i em diante. (Apoiat.f ')-'" .) 
Uma vez, prlrém, que is!:'o não se fez, que :1. 

estrada ja lranspoz a cordilheira dos Mar mel-
os, a 'a l :m 1q uetra e, r~ se ac H'l. na as 

Taipas, é convcnientQ qucb1·ar se :\ hitol:1. ·~ 
Qtte econoruia é esta·~ Qu~ pl-tno é este·~ 
Depois da;; antltadissimas d0spezas que o Es
tado já fez, do enorme material que adc1uiriu, 
ó quo se trata de quebrar a bitob da estrada 
de ferro em ltabit·a do Campo ! 

0 que é Itabit·a do Campo~ 
Uma pequena. povoação em um e~trcito, em 

que nem ha esp::tço para manob1•a<; , e que 
• • '"' - e .. 

Pois.quando falt:un 50 kilometros para ligar a 
estrada de ferro a n::wegação, ã q_ uc se pretende 

'l arar. 

O Sn.. CoELHO DE AL:IIEIDA dá um apart'!. 

O Sr .. : SoAt\Es :-Não entro neste detalhe
si Sabará é um ponto navcgavel, ou não ; isto 
não vem agora. ao caso. 

O que é certo é que, tocando a estrada •!c 
ferro em S·1bará, ji se apro\'cita t~ navegação 
que lá existe. (Apoiorlos.) 

Si o EstaJo nã.J póde tral:lr ela na,·ngaçi!o, 
deixe-a ::tOS parliculares, m:~s leve-se ahi a e;;
trada de ferro. 

Sou o prim~iro a rcconhe·~cr quo commet
ter·am-se innumeros attontado;; no prolongn.
m-::nLo, que uão devia ter seguido a dit·ecção 
que tomou. 

O prolongatMnLo do norte deviaseL· pelo adual 
Lraçn.do da Leopoldina; o do sul dada seguir 

• ' ... . ..; 't 

do Passa Vinle. :Mas isto é um acto consum
mado; o que convem fi1zcr agor.,, neste mo
manto, é remediar o mal, corrigir os errG8, c 
não parar, não quebrar a bitola. 

O SR. MASC'AitE~IIAS :-Apoiado. 

O Sn.. SoAn.Es:--.:..E já que acho-me com a pa
lavra, ai'roveito a occasião para responder ao 
eng"l!llhl3iro encarregado do tt·açado, o qual em 
um folheto, recen t(!mente Jó)Ublica.do, disse que 
nól>, amadores, que, no desempenho de nosso 
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man·Ltr,, t!':üamos aqai dP.stas questÕ)'~ não l rios no modo d() encat"al-1, e!1as nã•) p, Jem 
tBmos habilit:v:ões scientificas para fa.ze!-o. deixar de concorrm· para r.p1e, conveni··n t;_:-

Sem pr: tan ler ret-:liar, limi to.:.me a d0cla rar meu te emenda lo, po~;;;1 to:n:tr-s·~ l (Ji do l ·~i z c) 
de~ta trJntul. ao actual engenheiro do prolon- proj~cto que peudtJ d'1. deiilnra~:"to da Cam·t:·a.. 
g-a~en~o dco r:strada de ferro D. P·)dr:~ U, que (.4poimtos.) -----
~ .. S. ,·l q nP. et·ra co:np~etamente . pot·quanto, Si o m~nisterio G :lfl Junho _não q n:.zesse _f<~t~r 

O S ~. So.\ r,Es:- A.cei to com muito prazer· o 
~pat·rc co:1~ que me 1ou:·a o no re e:-:-nums:t·o 
daa;rl :ult tw!.. S. Ex. acaba dJ U"!cl::tt·~tr-que 
hoje est;·~ convencido de que a bitola n:io ~;c 
't n. .. '\i, ., • . ' 

resta:n cinco minutos. 
O SR . .Joio PE:\mo:- Sr. pr~s:di!nt~', satis

f !ito c ~;m os esclarecimentos prestn.·lo;; pelo 
l!OO:'C ex: -mi11istro da s.~ricultu:·a. neço a V. Ex. 
qtt ; C ·)tl ~ ::lte a casa se COllC•}d•3 à rerir~t.da elo 
req11etim0tltJ que apresentámos. 

Consultad t a casa, cousent; n·a retit·ada !lo 
re:'i u c~ r i:w~n to. 

U··~··~ nda de meia hora. conce:lirla ao Sr • .Tosó 
~l: tl"i :l.lln l, p·tra. tt·atar de assumptos re!ati\'05 c~ 
r•·ov!ncl ::t de Pern:unbi!Cc). 

clcmj declara qne, achan·io-so b!l.stanl · ~ i ncom
lllochd o. não póde !ll"eanchcl' O fim par t que pC
diQ tu·g-.~nt~ia. o que f:Lr:i n::t. sess!to !"c g·nint0, 
ll'J.; trcs tjU u·to ..; do hrn·a, si .-:e achat· restabele
cido. 

\ 
_) 

\ 2a. DISCüSs~rJ n 1 Pll0.JECTJ ~. 5 DE 1885 SOn .l E 
DI! S .~O üE :t ).O:,J:):ILIÜ.) OI!: P.tl'E!,·~!O ED.\. 

O ~~~·. En.!."a·a~i~ Correja,: -
S:- . p:·; ;;i .lent•,nãopo •so deixa•· rlo smht· o 
nob:-c presirlc n t0. do c0nsclh., p •l:l. fdieidad ·' 
com q:w ,·iu pn., s:tr em pl'i : n ~ it·n dic,:cuss:"io o 
pl'oj n.ctl1 1lo ola.nnnt.o SCI'V'i!. . . Mn~, ar11estrado 
11iluto como é, S. E:s:. d.J\·e ;,; en.Lir rJU() :ts n.guns 
pbcitl<\s, •Jm que pat•ece nave g.lr ~t e:nlurcaç?í.o 
que dirige, o_ccult~rn a tempesta~e q:te lJre\·e-

i. l: .• .., .. I. .':) • ,J. • • h 
alijAr pa.1·te da ca.rga. que lhe foi confitda. 

Pe:-.tnt'1 l'· ssa discussão S. E:s:. n~.d,1. tlevc 
t-:;m2r lo lado q 1.1e lhe f:tz op posiç;"t') . O.s con
s~rvadorc;; mais de uma ve1. tem dito e mos
trado que. si não são adhesos a to:los os p rmtos 
do p:-oj ecto npresentado em nome do governo, 
todavia apoiara lULtitns de snas dispos ~·~i3es. 
Descjo :,:os C)mo todos cstã:J de vet· resolvida 
u.ma q11 n!>tão 'LU~ tem agi tado t~nto os espiri
tos, qu 1 tem prod•1zido resultados tão contra-

v. 1.-. _- 42 

' . 
par-dd·), niio r1ui7.es.;e ag-ila.l-:l. em todo;:; os ~-::n · 
tido:; l'on:ra ~vpdlcs :t 'i::c::l ch:1:t1•\·a · · ~ :: :·:-,
vocrata" tn.l\•·!z cu·.) a '- u ·sl;11). ent:an:Io r:: :;, 
nm tr:rt':'UO calmo, pudess~ s ~ r rcsr)lrid : do 
mo :o'~ s:ttjsfa::e.r a asp.rar:ão <h todo::; rlt~~ s·: 
interessam p:•la siJlução d:.1 t~io _g':"2.!Hl ) p :·~;
bloma. O ga')inete G de .JnnhfJ p :1;-Ó:!l, nt;: L~: ! ·lo 
co:nnlet<'.mcnte ::t~ tr:as=-2!s. l')''':.nt".n 'h :t b:ll:!
deint. do abolicionismo co.no :!an:hi i·a. politi'!:<. 
intervindo n:t dciçii:J e :n no:n.e rlc t:m po I ,~ t· 
m:.1is ~ito~ como meio de conseg-ui!· o r.ri:1.mp~ 1o 
de se11s amigos. fez c .. m •1 u ·~ o :· ·speito :.;uc 
ca.d~ u.m dflve a ::i, allitHlo :«) I'1:3 pa ~o dcv'!tlG 

~ : ...... '• -

:nente o The.~out·;, precisa. além d.-;s pag-.t: :: (?n
tos qu~ t ·ma rei<.li i::=< r, (h :•o rnm~~ d ~ .'-( J l,_!O 

• colltus :u·a att•.mcl'3 t" aos iu:·os da d:Yich into:';·n:L 
ru ndac :), • 

E:s:amln::m.lo-!:C o balr.nceLe u! tit:l:-tl~t·' nt.:- r: :! 

blicado pelo B:lll·o tlo Bt·azil, Cilnhcco-se .1 : ~(~ o 
Th f\sonro é de\·:~ rl.o :· úqu~lle estaiJ~l·:cime!! t ·: i:-~ 
g rimde quantÍ<1 de -15 .i54 contos .... 

O Sa. Axo:tAD1~ F'IGt;EIIL\ : -A 30de ~~ra !o . 
Hoje t:ü ,·ez s•)jn. mni ,, porrrte siTo p ·~ .~s 1dc•s iO 
db,; ~ ~ :t<; ncee~sidadcs ct·est.:em. 

O S:i. E ü Fl'L\S i: ' C:)Jln.EIA :-••• 1•1'0 \' i:!do 
•'St:l diridn de Ltr:t~, bilhetes elo T!;esomo o 
c •tltn cot"t"ente. 

A p·1sição do B:1.nco, comq! !anto scgu l'.l. 
niro é tod:w ia li .:; ·.mg-:! i:-u, po:·. [Ue a di1'ida. pr~~
venientr; de dcposit·Js é gt·anrl n, e cll~ n:1o t :~m 
mcio5 p:u·a fazr~ r face n ell.1. Estes credores 
podem recbm:u· de pt·ompto ~ n us c~pil : l ; ·s , 

• • - . - •. 1." ~,- .. , • 

q l ) ' • •. ' ), · ' ·. ' - - . 

c p:n:1. faze1· f<lce a. e~S ') pag:uncn.to. o Banco ~ ti 
ti11ha e1n caixa, n 1 dat :~ ·io s·3ü ultin·to b:l.l :.l.:.l •.r' , 
a cmanti., d :! ,L:)·~7:~r5~:-;0iH). 

tJ1·a. ou o go\o"CL' llO :1u·'r c !Jll a emi ~g:"in pa
g.lr p~rte do r111C de\·e ::10 lhnco do Bz·azil, cn :t: c 
meio d; form:1.r alli nnn f-n1t·~ •mrtc o ~ ~:·m
l'U''rcio ,·:t em 'b :t:'IC:t d 1s recut• :,:o .; :1na nc · ·""~
sit::t, ou precis~ dcs;,;t <111:1 n tia pa :'' jn g- 1 nre ~~
to dos juro.:; d~ divib intema f1 •t•larh 1: du -; 
de;;pezas ordinarias. 
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Ac:·r:·,li:o na :2:. l1;yp0the:<e e creio q_ne, si i industrias qnc não poss~:imo;; c da:· incremento 
:t (];:mMa n:'io ('oncedl'1' jl!'Oillptanwnto :t auto- 1 :irp.tellas que jú temo:::. 
l'iz;1t:ilo r1ne e ~:o·:e<t'!'!O p,:•de, ellc ficará m:tt.'~- O acio do nobre mini:;.t:·o da agricultura sus
ri:llm_eute impossibilitado_ d~. p:~ga~· os corn- pendcnJo, lugo e:n principio dcl. sun. ~tdminis
r:o.Ln-~os C] Ue lO a: 110; jl!'lll1•~ll'dS Jus do 0xer- tr~\Çii:O OS pcq ucnos ÜV.)l"C!5 qt!C :'CU ~lllC..:CSSOl' 
e:ctO futurv. 

1 
conce:iia. ao; immigrant~.> qu:; I3rocnravam o 

.,.;:;·., ·1-.. ...• 0 t.t''" ,, 1· 1,·1 ; .. 0 • 110 1.~nlO-"" 11 ,, I t%ngeu·o mcret~e a pa.hvr:~.. <.•) Dl'at.tl em as-

. -,.l) _,.,\.L -t.o- U .. • ~.oi •. """ 1 "'" t\ -\;; . t 1 .. _, ( ' • 1 • 

Jll' ·;:wbulo da p:op'.lsta. '' v:\cillaçiio c,ue c::istc I ::umplo '"e cowms~<_;n.o. : Jlu!CI/<úS:) 

no ··<.:nil·iw do seu ~n~to1·, nnando tr~it·t de in- I O Sn.. B!:::cDL\.1':- Yai ~tó servir de cxplo-
d~c::tl' ;ts c.\GS~\s tb q~te pro\·ém o (lcjicit com I J:t!,;i'iO contt·a nós. 
que ~u·cam0:3. \ O Sn.. EuFiusro Conrt:r.u:-Filho e r<:pt·c-

.:\. n·J-<S:'l r ·n:h dc~:··~~ ·~C :'c modo sonsiv '1. sentantc de nma pt'O\·inci:.t qw) tem abcrro os 
·' i·,·I·' 1. - · ., o ''' · , .. : l ,- f" · .. n ·, ... ;o ·toF· .. , I;,. , : · 1 · · , - · • • · , • • :l •• •· · .... uJ'-· ·- --',_ , .. ,r • .1 " . ,~ "'' ( ''·· P• •· .. i ,J.:i~.os .L' o.onlza~,_ .. to e.nopca, e •lt.c so lY't c ao 

;,. rewl:l d t :\lfàndeg-a ch Có:·t·~. fa:r.'!1(1o ~com- 1 g-overno a relll O:':Sa d: br:tços pt:.m ,1ue c!l:-1. 
pai:\<;:1o entre a al'l'c<.::1 l:-t<;i!o dos prir.:1·iros <lias i nã•J seja põadJ no dcscn\·olvimento em qua v:ü. 
• 1}/j • ,... .- • : . I • I o • J ,. I -. 

cie .J·:nho dc;,te n.nno. que lhe P.~t:l pt·eparaC!o, não pcss;"' 'dei~ar .!c 
:\ •lft-::C :~hi .:1ue :-:. :·o:n.!a .:a :\lf:tndeg-:t no~ cha:;::;r sobre isso~ att·::-nção do nohro pr::si

', ;·: tn <:!t·o;; ~li ~1s •.lc Junho (l; anuo !in·lo foi ele d-"nte tlo conselho e de :Jdir :J. S . Ex. flll<'. 
1.1:3~: ::i5:)'li5. ,,o pa:::so (1110 ~-:. r .•:Hlo. •los dias, abane "nant!o o systemn. que a· i ui precnnisou 
:ü•) hon t m rlc .._.l !'rido•, foi de S;:,;j::JG:3St:l3~). do seu •3X-collc:;a o fallecido Sr. l3uarquc de 
:lri".">~en~:-l~~o n. Jill'eron~·a pal'i\. menos de :-.racedo ..• 

U.\TITE ElB .·~ZE\'EDO:- '0! a l10g':lÇUO 

I~to m·1str·a qu~ a :nú poliú:'. sognida polo systerna. 
g·overno. te;:-: f e~ to com nu e o co:nmci·.cio retrún. (l t.;r, 1:t~F ' '. "'I•'l Co"'n ~r.T ·\. ._ 1 "ll' h 1• ... -s~ c

1
-1,., 

'· .!. • •· '- •'.,. · o \..\,.:1 _ a.lo. '- .&. • •• .... 1·• 4,"-/ • • 1:; 1. ".1 

:;nas Ll'n ns:·w;Xí .'s, rhr~'-'l'C o;:: S()U~. p::àlil_ü!;;.: h;l- p~ra u ~u prdz pob:·e, g ue p:·ccisa ~ob:·et :1do d •: 
Y•; >! •l•1 por eo~so:inenc1o. g-:·,1 n~•) ttunmt!lÇ<!O nn. I br~ço;::, não :::e pódc ter por prin··i:,io :d>scluto. 
en :.r:1 da ·~ S:l h1 d:t das mercado nas. que o g-oYe!·no não f1 cilite os meios proprio; 

parn. a introducção àes,;;0s hr:lços . . 

nm:.1 mo"J.J~1 !'Obt·e ~ qnnl soXr~ um g nmcle d r' S
.::on to e CO!a cllc u rn gr·.md·J p!'ejuiz·t. ( .-11Joia
do.~ . J 

\' . E~: . , S:·. pi·c~id•}nle. compr:::h •~nde q:: c, 
co1a a \';Hiaç<io do cu:nbio ([UC l0 1n h;wido, um 
neg-o :ia:: te qur paga no di<~ 2, em que o c:tm-
1Jio ;: ;;t:'t mais alto. t r> rn Q'rando vant:~.g-~:m so
lJJ'a o neg-ocia ate que p~-:.ga quanilo o c~tmbio 
c, tá JJJ::tis bt>.ixo. Aq twlle pôde vender s ua mer
cad-Jt'ia n :< razão dr.'l 20, e:-: te niio poderá Vl.mtlcr 
a H:es ma mcrc lduri:t a men<:Js do 2~1. Daqui 
" ' ) !11 não pequena di!ferença tanto para o ne
g-ociante como para o consumidor· . E como os 
ca pit:1c~ são sempre de,:::onfiados, procurando 
maic.r es ga::o.ntia;., t! con:equoncia.logica q11 0 
da. I'etr·acç:lo elo consumo vem a re tracç~o dos 

',1 • 

çõr.s falhan-:. 0. a dim inuição da.:.~r~nd ll s apparece 
na proporção em que se d{~ em todos - os pontos 
do lm p ·~rio. · 
P~trl este facto in:t1ue lambem a fa.ltn. que 

temos d~ inrlust l'Ías, com cujos pro !netos pos
samo;; po.ga1· as dividas contrahidas no estran
;;_.~iro, !'ã.lta de inclustria qur~ não pódG ser rcmo
\'Ida senilo com urna ~r·a.ndG introducção de 
immigrant"s, de homens que venham, não sõ 
lav1·ar n o;;s:JS terra.s, rotear i10s;;;os campos c 
desbast~u noso:a.:; 11ol·cstas, como tambem crear 

O Sn. A:-:Toxro n:-: SrQr;Em.-l..:-.!\I:ts ni'!o re
mcLtr·l-o:s. como V. E~. disse ; a r c·messa. de h.:-

' . ! , :, 1" t .. •• 

~rn.s. quo.•'s silo os ::nch s proprio;; '1 hto ó a 
questão pela q ucst:i:o . 

O Sn. EwF i:Asro Con.m:l.\ :- Fnentlo-s! ~im
plesmente a. intro~lucção de immig r·ant":•. aos 
ouae;; so p·1 ~nem :•" pass:~.~ens e se dr3m V:rras. 
tlú<lG-sn co~sr~guir r~":;; u!tado mnito maior d•; 
qn!' <"ontraclando com qnalqucr cGmpanhi<\ a 
intro:lncc;ão de braços. (~1po i(•dos . ) 

O Sr •. C . ...:o.rPos S.u.r.Es:-Esses contr.1ctos hão 
de dar sempre maus rcsult·,do:; . 

O Sn . F J-:Lrcro nos S.\NTo.:;: -0 mcihor ~y.;t~
ma é pt·epat':ír o paiz para que clle ,·enh:~. es
pontanetlmente . 

O SI.t . C.,DIPos SALI.E:<; :-Ess-~ é um dos 
meios; tn.lvez o riuci al. 

O Sn. . Eur n.Ar;ro CortnEI.-\.:-:\ o pn. ~::-;o que o 
nobre rninistt·o encolho os c01·dür:s d~t. Lolsa do 
Th~sout·o, não p~g:mdo as passagr·n~ ao.;; immi
grantes que procuram o nosso paiz, S. Ex. 
consente r1uc continuem a" commi~sõ,,s de 
tnr)dições de t••rt·ae, cOHHnissõe;; qui! não fa.zem 
~enão pc ~turbar o que já existi:.~ , rpte não pre
param os lotcE, flUe se arvoram em pequenos 
Esta·.!os no proprio Estado par:1, perturbando 
na. sua posse aquelles que já tem os se us lot~s 
medidos c demarcados, tirarem as vantagens 
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pessoaes que podem, em vista das b.rgueza;::. 
que tê:n. Esse dinheiro, que so desvia. sem 
resultado positivo algum, é que devia ser eco
nomhadv em. proveito da nossa coloni-

façam-no para os acatholicos. (!Ia cut;·os 
cqJ[o-tcs.) 

O Sn.. Pm:srnENTE :-Attencio. Quem tem 
a. palavra é o Sr. E ufl·asio CorrÕia. 

esta ou aquella provinciu onde os abu,:;;,~s mai.s presidente, que um dos ma.iore.:; obices que tr:
claros se tornam. Com muito m.ais seguranç~1. mos -para estabelecer um:\ corrente de i~1mi
do ( u. u 1oderia. · · n b1·c ministl"O g-ração para o Brazil, é o ~mperra.mento eoJU 
ver, compul:;;ando ainda que rapidamente os que os po ercs pu) tco;; em-se opposto :.;o cc::sa
dados de sua ;;:e:::rclaria, o que tem occqrrido no mento civil obrigatorio. ( .... 1iJOio.dus a ,u"io 
Paraná, em S:1nta Catharin!l. e no Hio Grande opo:aclo :: · ) 
do Sul. Ahi, os abusos são sem tonta; as com- O Sn. F.Er.TclO no:; SA::->TOS: - P;:ra :1uc 
missões se fórmam, monta.m:-se gra.nâcs sccre- obrig::tLoric? 
ta:rias, renn:l-se aos chefes um immcnso l)es-

t O Sn. . Ec;~rusro Com:EIA :- Obrizatol'io. 
soal, inici;t-Sfl 0 s~n·iço e, qua.n:.!o chega uma pot·quc o c:tsame nto. sendo um · contr;;·ct:t nilo 
p:trtida do coloilos, reconhece-se que nad:i, , 
absolutamente n:'.d:: se tem foito. pó.:rc estar scniio sou a r.cção do •lircico civit 

. . . (aJ'Oiados c ' .,.fJ apoiados,:; ctri gato:·io~ pONjUC 
E' rect;;o. St·. •rcs1d~n te, ruo o nobre nu- o ca-=:1mcnio Jl'i,duzindo 1.:ifcit s d\'i:; t!tt nn:or· 

~listr.o s '.: (·om~en~a ch) que o. navio que traz ilnporlar..t:ia. pcr.mte a noss:\ leg i .l:J.,;i!o, ui'i~. 
unnugrantes nao c conductot· somente de braço:'l 1 p0de·se:.- fe:to senão perr.nte a;; noss:1s ~:~tori
para. a !lossa .lavoura, elle t~mbem carrega em 1 Jacl1~S, que lêrn o cleYcr· . ..• 

~ i. ' ;• -·. .. ·- .; • " J. • 

nós e, mais do q::c tudo, tra;~ intellig-cnóas 
fo1·tes e s:mgnc no \'O qnc, immiscuido cum o 
nossJ · óde d.•!('U la1· m •litu o: ca )i tal em r e-
ga:lo na. :-:ur. introducçi'io. (:lpoiudos.) 

As leis qu ·:: nós temos, quer solJrC naturali
sa.ção, quei.' sobre casamentos, quer sebre lo
ca.ç:'io ch serYiço~. não são sf!não embaraços 
par·a. a ccrt·cntc immigt·atoril~ qui.:; se devia tet· 
j :i encaminhado parJ. o nosso paiz. A modi.fi
ca\-ão dessas lois . . . 

O Sn.. FELrcro nos SA:-:-Tos : - Silo rceios que 
niio custam dinh':!iro c nem aesim se em-

O Sn.. StiF.õ.'tAs:o C 1rtUEI.\ : - F.s;;o m(!io. St·. 
pt•esidcnt9, ó e~s-:nci.a.l, c vejo f ~lizm0ntc · col-
!ocarlo t\ frontg d:?, maioria d<J ~'•" 1 • 
m inist!'O do imp ·~ l'io, deputado pelo l\io-Gran·Ie 
do Sul, qu•) aprnscntou, nos ultiruos dias do 
seu goyerno, um proj •!cto so1J!.'C o casamento 
civil. .• 

O Sr.. FELICIO DOS SANTOS: - Simplr!smente 
elle (I uerit~ tornal-o ol.n·ig-nlorio para os aea
tholicos, o \r: e é desnecessario. 

O Sn. EeFn.Asro CoRr..EL\.:-... projec to que, 
comrp1a.nto tenha defeitos, tr:1rá grande;; bene
ficios, não só ii par. das f :unilias cs:istentcs no 
lka:.:il, como :'!ri ucllas que procurar·r.!m o nosso 
solo. ( Apoiados c í1tio apoiai/ os. ) 

O Stt . C.urPos SALLEs:-Est~ é uma vclrdade 
que não se contesta. . 

O Sa. FELlC!O DOS SANTOS : - Para os ca-
t: 1 

O ~R. EuFnAsto CoRRErA : - Além da falta 
<le dinheiro sempre nlleg nda pelo governo, 
quando se trata de melhoramentos como est~, 
a immigração cmcont1·.t esses t res grandes obl
ces que f..tcilmcnte poderão ser removidos. 

O cas:1mento civil obrigdorio é uma neces 
sidade in stante, da. qual não podem_os decli
nar. 

O Sn. F ELtClO no; SANTOS : -Não ha neces
sidade do casamento civil para os catholicos, 

O Srt. F1~r.rcro nos SA:\Tus:- ?ILL'> !:ão p~t·.-. 
<'~quc1les que pó:lcru cr.sat·-s:: con:·(•!"!:,e o Con
cilio Tri:i0nlino . 

O Sn.. EGFIL\s:o Connr:u: - O c:t ' :nYtC!lto 
ob1·i !!':;torio não inhibe o rd: a< os o, t; :tr.·:· u :11 ~::c i() 
d:~ COr.ciJi:u·-.<C :1 Cl'ert ç- :~ ;"t!,lÍ~lOS:1. l'Orti o llC-

'd -ver do c1 ad:io. (opoioclv :~ c j.a:o r!; o ·, ·~l"os . . ' 

O Sn.. FELICIO DOS S,\l'\F:S:- N :1o h a n · cús
si<la.de n cnlnuna di-so pa:·a. os c::>.ihdico ~ , C;:,ltt

be!eça-s·J o casntHCilto civil par.: os a.L:;t

lholicos. 

O SP.. EuFuAsto 
, . 

nunca mcrcadej:w e i os lou\'OI'•'S (:t :c rno :·ec,:~:· o 
ministro r1ue f:tça tratluzit· em lei S;)tn ··l ha ntc 
:d•' •~ - JI t'i to /J( ,I/. 

O s egundo obstacnlo quo encon t:-am os rs
trangeiros pat';\ c-stal)eleccr-sa cru no~~ .:> s :·,lo, ê 
innegavelmeule a. nossa lei ue lo ~a.~ã·) de s ·' r
vi~os. 

Não ontr.) em saa nnalY=-" : Y07.-~:'; tnnito 
aatorizHbs, penna::; mui to distinct ·s ji lÜta 
trat::do de m es tra I' o • m•.:ios pot· q 11 • st) por1em 
obter lJons cotlLrac tos, retoc;.m·.lo-l:i•} a qne lia 
lei. 

O terceiro ol>ic~ qu 0. s':l le\·:mta con t:-:t a. c-o:·
rcnte immigrato::-ia , é a nossa lei '~e n~tturali
sa~.ão. 

F elizmente uma emenda apresentarla [! qut 
pelo infa tigavel vice-pre"'idrnte da !'OcieJade 
de immigraç~o,quando com tanto b ri lhantismo 
discutia. os i ntcre!'ises do paiz ~ sen lo convertida 
0m 01. t ':! tn ac1 1 a o ma.1s a;; 11a m·a i saçues 
entr·e nós. 

Alg 1:mas exigenc:as, pm·ém, c a lg-umas 
diffi.culda ·les oppo;;t:-..s ao::; intuitos p:ü,l"Íoticos 
desses novos cidadão~. tê m emba raçado que a s 
natura.lisaçõ: s se r eali:t.em. em t:1o gt·andc os
cala. quanta ca lcula.\'5 aq uellc dislincto lidado r 
do nosso adia ntamento e t1l'ogrcs:::o . 

F:1lla.ndo sobre a immigraçiio para o~ Estados
Unidos e mostrando a razão porque o estran
gei ro pre fere aquella repuulic:l. a. outi':l. qual-
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'lucr parte do mundo, um escriptor nota\cl querito q~u fôsse examinar o estado do The-
diz. (lê) : SOUl'O. 

((No dia seguinte :.i. sua cheg-ada,o immigt·ante O SR. B.\n.Ão no GuAHY : - Ficaria horrori-
póde receber o titulo que lhB as~egur:\ uma · sada. 
posição lU indnstria agl"icola do paiz, ao p:tsso 

• • ' i <I .':" 
O Sn. Eunusro ÇoR_:-E.\.:-:-Eu ct·cio flue ore-

dos ,Jireitos do cidadão).), · b d - · ,~ t·c r· .;: 'd t es · ·t·o c1:1. a desco erta e pontos ta.o nogr.1:-; que a mal-
"'0s pon o . ...,r. pre;;1 en e, o meu p1n . - · 1 · · l' -;" ,

1
: .:- : d' t d . d .. · t • ~ 1 ona nao sera capaz< e aceitar a. wc 1caçao que 

n.to e, :l ,ao .-t 1:.\ll a o co.uo 0 0 e.~crtp 01 " · · ) zar tlos dis crdicios de ue se: f<\lla. 
quem 1ne r~ l'O. pOl'<JllC en ·n o qu na o.: · "I · S ·d t b ., d "" _ · 1 d ~ d' 't d .- 1. J·- .;.' uttos pensam, r. prest en e que os .ancos 
111,v::: . :: o ;:,0»0_ P 0110 • _0, tret:o~ e dt. ,l. ~o q ua.uJo tem a garantia. do govet"no e :::ão credores 
b1 astl~::uo ao e:,trangeno natm ahsaclo, !;CO ::to d r.' 't to f -1 e lte en t ·:>oro co 1 fi: nça nos 
depois delle mor~~r certo tGmpo em nosso 1)aiz. do ..... -:; .at_ c. 'te acet m h1 - d' clhon. 10 . 

1 

11·
1 

. -

i
. t d · epol>t an s a.c ao 11 e1r a r•Jco l<'lr. 

ac op~al." par e _os nossos costumei;, com- l\Iai;. com rehenclc-;,:e bem - uc desde L ue os 
r~1 .:mcar-s :J perf•3ltamente comnos:.:o por suas . · .- P . "' l· q :- , 1. ··· · - d f T d' · t e . b.lncos s.to obn0 ados: a .wçar m~1o do :-en tuntlo 
an•.::ç~:s e :um ta, r:; tear ~cus lU er~ss s ca- de rcs~rva para auxiliar o Est:1clo. t'ecebendo 
tre r;os e mostrM a mtcnçao de ac1tn p0rm:t- e. 1. c- f .0 d 1 .. .. -. ·, 1. 0 - J d · 

1 
· -111 1 o ~ o a 'i r e c a. a su ,,., n ._, ,ts curso 

ne~ "r. C.oncenet· •.•sue og-o ao cstr:: ng-eH'O que f lo t · t m~>d' 1 · · ~ 
1
. ~1 orçar , orno..-se necessarlO que es ·t ~ •t ' 

:111 ta ct)e.Q·:l e se quer natm·a ts::~.t· o n :·no g-oso · 1. ·. _, . . · t' 1 l l , . ~ , ,· . - .. . . . · ":,, se,p tmltau.a e so pt:ssa suo:;1s tr t en ro t c 
" .... ' ~ ..., _, 

u!~• g-:-at"_de mnl, mesmo por estz.hclecct· cLlt'~
re~~;:l; o pi"C\'ençõcs cona·.~ o:> qu•} ji n:ttur:~
li-- dos. c tom~mdo arte nos )ltblicos neg-ocios, 
[1i n·b não g·os:.t:n da pleuitntle dess..:s dm.:Itos. 
1 •. \1, , iarlvs .) 

Ti:·:des esses t1· ·s _obi<'.'S qn~ impedem_ uma 
, _ ,; . . ... l •;.; ~. ' ., ' 

es~.:b ~ie~i·h• ella. se:·ia muito casual a ncees
s:dade 'iue sente ag-OJ'il. o no:Jre prc~iclente do 
c-m~ell:o. de vi:· atirar à circulação mais 
2::í.OOii:Ot.10;) do pa.?·'l. meclid·1. q11e, si tr~z 
\', ::t;•gem (ts transacções co:nmet·cbes d·~ mo
we:Jto. nec 's~st•ianlente emba.raea :~s nossas 
tt·~~ns :cçi3e~ f,Iluras. • 

Eo.i '', dMia e ;;s:~. emis•ão, nós pag:1.remos tudo 
:nC~.i;; cat·o. Os bancos mesmo. demonstr:1.do. 

ti ·i'Ç 1 não iut•1:ra c:n seus meios de acção, 
1-11 iea1 :-;oil't·cr nma sorpre:.n. Jos capit~1es espzm
t~;~os. 

· e:;ta !'.. occ:tstao :IS':\C a c e p '-'rc-nn :1.r 
ll•)' re pr-•si.- 1 ,-! nt.~ do <.'Onselho :':i, em vi..:ta do 
estaik1 oo~ bancos e f!a pr·aça elo Rio de Janeiro, 
u:'io a.!iantou algum dinhoit·o p:: r conta d~sta 
t:nüs -:;i'lo ? 

!) Sr:.. S.\.rtAI\' .~ (v;·..:sirle.it~ t(o coa-·clho) : 
.._ K~o, set1hot'. ·· 

v Sn.. El'FR.\.SIO ConnE:A :-Faço a. p: rguuta, 
p"'rl111e recot•d•J-me de•tllu no Senado algtuuas 
\' nes~ impt·ession:tdas pelo rumo que levava o 
;t\biucte G de .Junho, intorpellar:uu o Governo 
l)bre a ol:ag~>r:tç:!o d · su:.~s despczas ·~ sobre n 
) o. la. do papel qtle nos assobet·bava. 

O presidente do coos0lho de então dcdaron 
·u r~ não tinha havido n·;va erni~são, e sim uma 
nb~_tituiçã•)}c notas. 

c·~• o prazo. 
O L'Ontt·a.rio é estabele~er uma competen~i:l 

pre:jurlicial ao interesse geral e e;;pe :ialmente 

A immobilisaçito que o ban ~·) f~1z de seus ca
pitaes póde tO!' uma vantagem pt·ovisoria. c tle 
zr:tnde a.lcance,mas nito deve auto:-iz:tr um·t im-
mobi isação c:onstante m•: smo em :t ver HO s-
tado. 

A este respeito um economista mod·:rno~ de
pois .le diss~rtar sobra ponto tão b:portante, 
conclue da seguinte maoeit·a : 

: ~< Desde que um banco immo!iiis·1 a lUaior 
pat·te de seus fundos nas mãos do Estado, d0sde 
que elle renuncia poder dispor, segundo ;;uas 
necessidade~. de seus pt•incipae;; recut·sos, por 
soliJos que sejão os recursos do Estado. o banco 
não esta g:.1.ran tl o contra as a ven m·a~, c:on tt·a 
a.s crises, contra ::1. dept·ecia.çao de sous bilhe
tes)) . 

• o 
-;c reputavão em boas c:ondiçüe:-;, ([UC g-o :;avam 
da ('Onfiança geral e se jnlga.Yam garanti-los 
com o l'roJ.ito de que g-oüwarn em to .lo com
ml!rcio c com os auxílios que o E:;tado lh,,s 
tinha dado, de um dia. para o oult'v •l<:!sapp~'t
t•eceram, causando g-raves o imm0nsas pet·tut·
ba~::õos, não sv á vidtl. commercial (lu Bt·azil. 
como a todos aquelles que ünham confi::tdo nas 
t.~is existentes e nas gar.tntias dadas pelo Go-
yerno. 

Si hoje, se der uq1a corr·ida ao Bane.:> do Bt·a
zil, cous:t d~ que ninguem o . põed julgar liVl'C, 
com que r cc.:ursos pode1·á elle contar part\ ~a
tisfazer os compromissos contrahidos ·~ Elle 
flrNe só de depositas 59 mil contos, o par:1 faz '' l' 
face a _todas as difficuld~tdos que lhe possam 

, . ... ., 
~ul a<,~iio, como suustitul:l.S Jaquellas que deviam para OUtl'O p08Sam Í<1Zer OS det~osit:mtes tem 
ser recolhidas, cot•t•om ~o mercado .conjuncta- em caixa sómente a. quantia de 4.500 contos, 
mente com as outra·.; , A mnm·tisação não se fez; segundo o balancet ~ ultimo. O Governo que 
o t·ec•·lhimento tem sido espaçado, e parece que den~-lhG 45 mil contos á tiLulos diversos, como 
ain·h não foi marcado o prazo em que deve poderá ir_ om auxtlio no momento Jc crise ·~ (lln 
começar o desconto d•~stas notas. I Wt i'ios apartes ) . 

Este facto, flliO ú gt·avc~ , deverh dctet·minar, Para mostrar que o governo esta em uma 
não ela parte da opposiç:Io mas da maioria, v<ml3.dcira. vacilação, bas~a ler os motivos com 
zelosa como deve ser dos credites do governo, e que clle justifica o pedi:io, que faz, da emissão 
d? um ministo;rio quo apoiou ~om tanto enth\l- de 25. 000:000;)000. Um dos pont.os em que se 
stasmo, a nomea~ão de uma. commissão de in- estriba, para mostrar a necessidade da emissão~ 
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é a proximidade das liquidaçpes no r.acz de 
Julho. 

Para isso, mostra. que os devedores previden
tes já. mandam seus fundos para. o norte, afim 
de f~zer face aos seus. pn.gamentos c toma.~" 

}lromÍssôs no exterior. 1\Ias o nobre presidente 
do conselho esquece q uc as cambiaes dadas 
pelas thcsourarias das províncias do norte não 
em pr11.zo ·e 01 o, que as epocas e pngamen

tos t:unbem não se findam no ultimo dia àe Jtl
nho ou nos principias cb Julho. As compr.1s 
que as nossas -çn·aç~,s-fa:iem em geral não têm 
um prazo c~l'to, 0. confot·me a rbb. em que 
essas co1npras são feitas, assim são as datas em 
que tem d() sct· feito~ os pagamentos . 

O Sn . Louia:~ço DE . AT.nt:'t' lERQUE: -Os 
mc:r.c-; de .Junho c Julho :c;Io mozes de liqni
dJçi:Je.;. 

O Sa. EuFrusro Cor..nEI.\:- ~a;;; t·ehções in
tcriül'•'s. por c·: usa d:.1.s conta;;; <lo jut·os; m:\.~ 
par·,, o exterio1· nilo, é confor·me O'> pedido.: 
o: os. 

E' pt·eci~o tarnbcm vct· que si não ho,:vc 
o rc~ o! himen to Jo uolas. n:'b :;:;ôJe have1· es-

I.JU< '[ ' p; I' e; 
o lJllC titll:\. e niio se 'lw·r diz•·t' ,; a confinn r;~ 
pat'<J as tt·ansacçõo'. :~s nota.;; cstiiu necess:l
ri,~mrmte t·,·tt•;thiJas. I 'Ort1U~ .-:i elbs e:-::i..,tissl} m 
om eit··ulaçiio, s•mpl'C lJil n holl\·esse ablln
cl:tncia no snl irian1 pa1·a o norte, ·~\'ice ve1·sa. 
O que ha ··~ que quem posstt:1 gt•andes somm 1.-: 

de pl\pcl ·tuocd;L tr tn. de guat·dal-as em v.oz de 
entt·eg••l-a!'; :'l circnlação. 

O S!l. SOARF.~ : -O •tue Ll~:.t .s:to bancos 

. :; c ;, · ! ; -

~:1o de 2:-> OO'.l:000$ , s ~ I'Ínm mn.·s b ~m :.:uppri
d;J:", o coa1m•lrcio teria m:1is Iarguez~ts, 0' ban
cos tJWt·eec:·iam u1àis co·: fi-Jnç:t. si em Y•:z de 
:25.UOU: 000$ p tt".t auxilia-los o governo lhes 
conced .~sso o dir·eito .!e emis.;ào . 

O Sn. SoAn~-: ~ : -Direito de emissão S'~ tn ter 
a ba~ r' em ou:-o '1 

O Sn. EUFU,\S:o Connr·;r.\ : -Com as garn.ntias 
q uc a c! ua lmen te o g :JVrmlO lho" pos;;a. dar. Co
mo é •t• :e exi~ te a (~ mi ~são do B •nco <lo Bt·n.zil '1 
Rm .. ~ i rcnm,.;tancias criticas os gov!.' rnos têm 
au·ol'izado este recur;;o. 

Pda exposiçii:o rp:e mo~ tra a nccessid tde da 
presente propos:a, julguei que o g-ovemo pe
disse ::~o pa l'lamento o restabelecimento, com 

o - • • 

1 ...:~-. vi<J. 

Só nssim comprehendia a ra:r.ão porque a mos .. 
tron-se alli como uma d :l S mfl.iores necessidad~s 
e como mf·dida preparatori:L para o e,1uilibrio 
do orçamen to . 

Em ~ua proposta. porém. o nobre pr~si
dente do conselho pede~ emissiio de 25.000:000$ 
para a uxiliar os buncos de deposito da côrte 
sem nada dizer sobre o restabelecimento da 
lei a que se refere. 

As difficuldades que o governo central expe
rimenta, repercutem fortemente nas provincias. 
Não ha nenhuma que não esteja a braços com 
uma crise financeira. 

O SR. SoAREs: -Menos o Rio Gr!lndc do 

o srt. EuFRASIO CoRREIA:- Todas elhs pe
dem auxilios ao governo; todas ellas lançam 
mão de suas meuora::; fontes de renda • e em 
minha opinião isto procede <la má politica que 
tem ultimam·~nte seguido o governo. 

O alargamento dos emprestimos, a. apllli
cação das rendas em serviço não productivo. a 
necessidade que ha tle adquit·it· e comp• ·nsar 
adhe-:õe;;; que todos os dias escapam, têm foito 
cotn •tue o govel'no geral como ::s pt·ovincias 
:.ttft·uuxem os corllões da bo!:::n do The;;:out·o. 

[<\dl:mdo S•)bre isto, pennittirã V. Ex. qu:; 
0 11 de mais p ·rto encare o es:a.lo da proví ncia 
qn-.. I" ' Pr·J~ento. 

,\i li, po1· co tempo d''pois rla cheg-::d 1 do 
ac:usl ~~r~si l_'!nte, tevP, e:lle de ~· ri t· a a•;:;em-

. 
Pel ~ leitura. do rel. to rio do ?.rlati nistral1)t' da 

p:·oviur.ia, devia-se c .J ncluir quo era dcs '.io ~e 
=-i. Ex. m ·nter o ec nilibr: o rlo (:J'r::wwnto. 

Na fn.lh lida pet·<uHe :1 ass~ rnb .:a S. ~:'. 
a.oo~ltwn. O'- mah~ '• iadic:wa os m io.s tlc rc
~~edial-o=-. prop:tn ha medidas p·•ra p:·on:over o 
cles·:nvolvirucnto da pr·Minci:t e cntr·etanw, 
co~n p<tsmo ge,·a.l. o act:ml orç:\m" nto da pt·o
Yinc:a do Paran<i.. r>l·'valo n. uma >:omma 
r'UOI';ue, foi S::LilC'Cionad'l :1pezar de COnfccd u
nado :í.s carreiras. sem exame e app1·ova.do sem 
te~· sido perfeitamente conhecido dos prop:·ios 
membros da a"sembVa ! . .. 

~ ..... :, '· t.. "l . l. • 

rcpt·e,·entn.c;.ão ;:-presidente dar1no!b assemblc'•;t 
d:·· :1J..li"O\'Gita.r o tempo para o•1tros sardc,:os. f•'7. 

•· 'me· r n z d s~fil) fo~s~ m 
discuti ias c \'Oladas t·~dns :'s l'is 'JUC S. Ex. 
c ~en~ amig-os julgarám nc~·es-arias, pres
cindindo mes:no ch puulicnção dos p1·oject0s de 
leis tão importa ntes eo1no :t.q nallns qu0 :<. 
:•ssemuléa. provincial tem de fazer :mnna~
mentc. 

A OP ilOsição ficou sem conitecer bem. a or:
~'~'anizaçilo cl.o orçamento e s·' m pofler dt •cntll' 
b ... . -dev idamrmte as sua-; Yerb:\~. ~ua pos1çao era 
m~linclJ·osa ; todavin, l·•mbrundo-s ) do l [W~ 
tinh•• ouvido no presidente ch pro•·incia, po1· 
rlu c l'alcnladamentc a sua tii l\a não tinha ~:ido 
p n blicad:t ; a lludindo ~ís pabvras e ao pons:t
m"nto daquelle :Hlminis trador, q_u0 tinha po· 
did, a vel'dade do orçamento, a opposição, dig-o, 
procurou os meio!'; de melhorar o prnjccto 
n. resentado. 

A cpoca era ma a necess1c ac c c e aze r a r lC
sões e rle conter dcsreitos fiz0ram com que o 
orçamento :: ctual rla provincb, não marcaadc) 
as fontes t!on;le d· vc tirar a su:1. receita, não 
determinando qual ell:l. seja ,t·cpr esente a ~omm:t 
de 8:30:000$000 pouco mais ou tn() nos. 

Não havia ainda muito tempo que o :J.o \-·ic~
pre~idente da provinci:1 , um dos chefes m:us 
distinc tos do partido lib0ral, :>.ssom~rado, ao 
assumir a administr,l~ão com os factos que cc
correram n:a. província e C!'ipecialmente colll as 
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condições do nosso or<;amento, elle, que tinh::~. 
f·.:ito parte da. assembléa. provincial, da qual 
e:-a pre"identc, que tinha eoncorrido par::-~ 8. 

~pproyação de um or·çamonto quo a opposi-;ão 
chamou de desorganisador <hs nossas finanças 
c nos;;a,:; vr~·as Jlro udtras, r~unm unm'.:dia.
ta:nente a as;embh~:l pro\•inci::~.l para qur', não 
lh ·: faltanlo o:; meios de g-o\·erno, pudesse rc-

• .. • , - r • ' •• 
, L •·'. • '> ' 

ne~sn occasi:1o, com o patl'iotismo (1ue ::;ou o 
primeiro a reconhecer-lhe, quando não esl~t 
i fr~r:te do~ in:eros<:es do seu pnrtido. cl·~ch
ro:J. do :1.lt· • da cal•,ir.t rplf' entã"l o:cttp:w::~. quo. 
no Paran:.i, u:1: orça:ncn to . que eleY:1:':SJ :1 
rc!ld.l ~1. quant~::\. St:pct·ior a 5:JO :OOO:jJ00, n:Io 
;:ct·i:~. senit.1 nm:• t·ídicnh ph:lnLas:nag ria. 
:\.inrla, P'll'em, não so linl::n:n iit•;tdo Lod :s ~~s 
~·onse : !uencia;;; do or·ç-:1mento conf~c::ionado so-
br·c os nus )icioi: dü n:~triot.i::mo l· (1 ••• , : 

lj!l;indn o suece sot· d:t;lu ·ih ··it:l:ldfio j:\. pcck~ 
um o:·ç.·1rncr;to 1ua.ior; e S. l~x. tncstno. cut·
\·a.i;·:;s itnp :.si:õB: p tili !::~.:·i:1:'>· te\'C \h n ·g:1.:-
" :l . ~ ' !'· • ,, ~ - a .' m prl!Sll ·~n.c , :;. pro:•t:; · 
cw, p:tr: YOt:tr (! !:\zer p:-:.s;; :t• n l :\.,:;se 11olc:t 
pi.J\'l<lc·ial Um O!\~ 'lllCllt·.) d13 d ~S[.l~Z '. SUiJ:)t'iOi' ~:. 
·· (,r . : ; ~: ;:i"~ , l r 

O Sn.. Ar.,·Es ns ~\.:t.u;.ro:- !\[ .s svb:·c <) 

aub·rl1erlt•) do orç:uuca;o th d •sp :z:.t :t~tcnda 
q::e :>c a1Jr·iu a c~Lt·at:·J~ C.::t•t·o :w t~afego, (~ 
corüa\'!l.-sG com o fbse:lYoldruento d.L p•·ovinc:a. 
(fl•! üBêi'OS OJí :!i'I,:.Lj 

() Srt . Ecnu.sro Coltn.J.-:L\. Disse t-"unbem 

as orden-; que deram, não podemos e:..hibir os 
telllgTam.mas passa...:os ..• 
OS;~. BEZA::'IL\.T:- E V. Ex. poderá, talvez, 

àizcr :J.lg"ltma cousa. 

rt. 'UFl~ASIO ORREfA :- •••• COmquau
to saibamoi.', porqu1! á roda do.~ ministros c dos 
pre.;identes ha s.;:m:~t·c muit:1. g-.;nt·: que nà·J 
,..,. , • • ..,. O<Y • . r• . ·- ,. .•.• 

las devid~1s. co:n•.:man to nós sai!)amo>. di:.!'o. dos 
telegra.aunas e ·das ordens passadas pelo mi.
nisterio aos s .:us delega. .los, não podemos :dfil'
n:ar o r.:,no cHcs dizem, porqttO nii.o nos ó pos
,;;ird compnhar documcatos, cuji1. leitm·:l nos é 
\'!:datb .. 

(/[rl Vr~•io~ apa;·tc~.) 
N<io ad;nira que ho.io se qn•'tra fazer crer 

'1'-ttl o gov,~rno n:iu íuien•eiu n;1 clei,;5o. Tam
u ·Jill 110 tCal "I :.I dct Cútülllana dizhirn O i Se :s l~!l-
thusiast:.ts, qurJ a 1:10 !ct':l.ç:!o l~ltllt que ella pro
c•dia lhe d:t\'a mnit::t força, e c1uc :t. Frat11::1. sú 
,.-et·i;~ ~' i".'ltld' qu :alo csti\•esse toda s:,IJ s~u 

Aiu·_h t)!U JSii. um c:c.-i:,tOl·d~ lJoa f,·. ch~da
r.w.t que tlnr;"l.nle o Lemp . .1 d.·l t: 0::1mtHl:t a lei ti
nha . .;ido com )let:\a1•'ntü r,;s 1 !il.:.d;~. , u~ u· 
au;;cnci:t do-i' .i •ri~c:;; e dos g-cnd:ll'l~H:.:,-, não se ti
uh: Cül1Jt11etti,!o \1111 SÓ d 'lictJ! 

Qu :l!l 15 i;;tl) c cunh · ~~~ :~ os h·n·t·orcs dnlJuella 
tt·ist~ época. niio s \ pócl~ ;tdmir.tt· !wt :to, YCn•lo 
,le~·antaJa. a iLUp:tr ~ i:tlichdc J.o m!n:stctin de 6 
ele .Junho em relação :i eleição do i" dt: De
z ~:nb~·o. 

r1ue uu1;1. d:1s c:lu~as por•111-, nos,;;a.s finan,;.as O Stl. BI!:ZA~!AT ::-E .. t:a impn:· ~iali:lsc1·1 chn
nu:lam s;):1ipl'O aG:tl11lns é a inlCi'V·mÇ.L•) do go- ~ou até :i C~nw.t·a; nús LÍI'Cmos OCl':lsiao de 
Yerno em noss:1s .l ·i t ,:;; c!LGit~;r :•e~. 

; . , , · . · : .. :: · '. .:; .. ' :. :r. . - .~" A ningucm pncbrn ser desconh~ci !a:; a.; occ:ll·-a el.:t c •r.u pn1 totnter .• s .. td.<. 'a-p:);:,.u .t 'encc. 
1
- • 1 '.J • • 1 C · 1 · ,, ,·e netas l:l.\'!t~:lS na. p:·ovrncw. to \MJ·a. ntH e a 

OU rnOi'"~~· )10 \!!lfilP I d:t b:Jl:t.tl•l, rrnc por (':1115 ~ t' • • fl • 1' 1 , 1 - .• rç.a se cru::r. vcncct· 111 ucnctas :·;i.( ~c:H ~" na 
(L·"l S:t:<S dec :ll'ilÇVCS ti)Ul'-1.\'.L ellOl'i!lCS prvp'>I'- · · - . . . . 
.- , s opuuao lf'['uu ulos), ntngnem pu:lc oln:lar o 
çu ~· · · 1 t d , 1 t'. s tngue 'lU') corroa na matd~ de S .. Jo~é. em 

~:-: /'~CSt "
11 ~· o ('~,I!(.? ~omrs'\.:t l\"O ~~~c Pet'tHltnbaco. SÓillt;U!e par:t i.tlitLili--:tt•-..;e a 

;;: i 1? ··~, r,~~er r.cn re f:t CiCtç;ao ; ·"; e ~? •!!- dei~..::t I do nosso C:Jl!eg-a, o DI'. ] 1úl'lella. 
•·ao •:1 (! ~·':'~-.:. 11e:t pa.ent ·~ 'filO st tPU gaul!le!c ( t . 1 . l . 
/-o:no a :,ne:lc prcsUiii :e n. elei1;1lo ultima. n pat··· .. ~~:ta, o.~ e '~Jti~ c~>· J 

1 
t nl', 

1 
a 

tido c !I;serl.'ad.)t' ~c vcrin. :tr1ui .;m m·1ior·ia :l:lo . ; :aguetm por e es.cdondtec~t· asf roti' - 1~'8 1 -
. Vlu.ts n~;; L m·~sm :l Cl a e e .n t•cn e ao 000-l)~(!'·t" n :~ : tsb conlt•Jce-s') bem p dos rcs:tltados 'd ' . . 0 

·1 · · t 1 · ·. v r.o t•no,'1 promov: as por amtg·os seus; mng-ncm. 
e .·ltOl':\OS 0rn ° as as pt·ovmcws . póle :!fJSconhecet· os :~;;s:tssinatos e a-; perseg-ui-

O Sn. . .To:\.o PE~mo : -O go·•ern'J de G ele ~-õ~s bayidas e:n S. Paulo ordenadcts por chu:·e;; 
.Junho foi muito favor·:,yel ::~.o p:.1.rLido conse:·va- lib8t'.les, até hoj') i.;ento;; de cnlpéL c p ~: na.. 
dor ; si nã:) fosse ellc, Yit·iam men.-.s conscL'- 0 Sn. PRUDE~TE 01~ ~hn.u:s:-Mais foi ~ó em 
vadores do que \'iera.m. (Tror;run-s.; 1lHtit o ~> B1tucatü. 
tlpa ;·tus .) 

O Sn.. Et:F .tAsro CiJP..P..ll:rA : - Põ1'3-se diY.er. 
c•mo di ~ o nr,brc d·1put::do, que o g-ovcrn·) de G 
de .Jnnho foi f.lvor·avcl ao pat·tido cons·~ rva:lor, 
'iuanrlo a for·ça coru qu~ a. o;.,posição se a.pl'esen
tou, as ca.leir;ts que nesta casa con 1uisto11 0 o 
n :rm ':!r r) de votos que ol.>tivet·am séu;;:; cand:datos 
ShO prov ~ só de >: lla pujanç:1. e das adhesõr>s q ne 
conta no pa iz '!Não é admiravel qur,~ o :,; minis
tros de f!ntão c s : us adeptos digam <]Ue não 
houve intervcnçilo algum<l - Eu não :lppella:·ei 
1Y\ra os nobres m1nistro~ interessado~ na qn•3s
tão ; no; não podemos ex 1 minar é conhecer 

tt·icto. 
E ninguem póde de;w(Jnhcccr a r.: pc:-cussão 

rp1e ti \ ' 131'3.!11 OS i ll f,)lizes act03 rio ::tctual pr•)
sidente elo Paran:i, removendo ofiiciaes do (•xer· 
c i to e procurando pri val-os do di r cito de voto. 

O actual pr·esidcnte do Paran~i, n:Io contente 
com VCl' uma das cadeiras da r()prcsentação 
daqtté'lla província. g:rr:tntida a.o me11 no)Jrc cot
lr~ga, p·tra cuj~~ eleição não era preciso dar o go
vernQ pas~o alg-um, julgou que seria. um d·~zar 
q ne pol' aquella nobre pt·ovitt:.:ia a. opposição 
trouxesse tambem um vJto a c:;ta Cama.ra, c, no 
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l!m p~nho d:) in u tilis:~l-r), n:"to poupou meion ne1n 
ponpiJ:t l'tJ~tu~cs. Além o:l c:-.hab lJC;;so:ll f·!ita 
po:." S. Ex.., alÓt.ü da;; autot·izações com qu':l S'' 

E;:tc homem. !"!". presi•l·•n!c. pr.::fc:.;:::or c;-:c
. ri•lo. cidacHo distiJrcLO, hoa•c:•• am:11~0 c re;:;-

armou ••. 
oei>:l.lo na :;:na.loca!il d•, wa.~ ,!.:: ihd! :H;Jn

; ; .. vl·• e !':Oq·,.·,nrl) '"'' ''\'Glltl'"l o,, .. , ;;u:< '-a• d·• :1') 
: '\'' I. ~"' o.; j t.: \. ,-.. ,.. .I,.. . .· 'J. . • ·- L. " , ' 

i rcccbet• :t nnt.icia •le Sll:l l'elllnçà:) p·: ra um log-ar 
i lonzinquo,viu ~ ''lS soll'i·j rnC.HJfCS SC "" .'}';''<1.\':: r·err•, 

O St~. Er.:Fn.\sro ·comtEI.\ :-... dad,;s pela ! o Jent;·o em p~;two 11eret:Cll no tueio d~ .:e olaçiiG• 
A~sernbli·a P:·ovincin.L<_llóm d~sam.caç:JS."- hor;- i d.! sua fawi'i: e dê seus :tmigos.-
l':l•lu:; '.~r;q):·~~g-:Hio<> ,Pl~bllcos ó! (lll~ Y!olenc:as rel- ' AiiHh. piJoh·SC dizer qno os :tetos do Yin.~aJ!~(\. 

"et· ,.,, 11·1 ll"<)J));~,---.- t 0 .,1.,-J .• - '!l\ t 1·~~. 1 .1., , 0 t•J" sorv:ço;; tt:J.-tt Dt~~sliHlo :·t [lí'O\'~nc=:t ~ ~o i>;;:·a!J:i. 
1. \• , , lo..: -~\)."'1 tJ. , 1,.4J~ l; • l""' ' I o ' 0 ...,., • ~ • - • ' 1 • 
àn.nr!. 1 cnm: r;.ll'"I'O ·i- '"'r·b··s conc-in·n .d:l" crn mt.uta..; :~rluitnlstrn.çoc;;, lcl! .]0 swn c.;;w : ~<t ·::. 
•1~ I('"···- ,,.11··t· :.>1 ~:t-:· I. C 1~ ~ 8 

·e~--- 1· .~·e 1, .:1., . ~(l~' ar<~ i: ~\ Cür te, f\> i rlenois m:1. n· l:tol:' c a 1 co 1 :iln i~~no p:1 :·:·l. 
o.. : ..,t,..,:') (" ,_ , , ._._1, ·~ -.t • ~1. .,'\. ,-;, •'-' (M~ """' ( "' • ,. f l , , , 

g'(.S <.•e O ·c:ISWO... ! . . · 
., • • 1 provmc1a. ?. ::-._1:. ·._Ar.Yl':i3 DE ;\r,.l.t:.Jo):-Não c ,j US~·) ncs a I Fci. •) ~r_. cons ·litnit·o l{orli·i~'.lCS .Jnn i ~J', 

apl._·CL":'O . cu:m•:o mtmstro da ~· uerr:1. r a •m lha ex· o !ltt 
O Sn .. Et:F!l.I.S!O Cor.m~.\ :-~iio sou justo? ? as comporo~ ntes i!lst:·ucçõe . .-. 

;\qnollc cl 'stindo !: tlio::ial, 'tllO n ii0 go;.~yu 
bnst 111 te sft:Jlc, ~cguiu logo C!:t Ct:rnprin:cni.n 

O S11. Eur.rt.\ST~l Coltm::u:-V .E::c.tliz que n:!o :l•! s1::t corilaü~~lio. 

OS:\. ~~ r.v r:s DE Al:.\U.Yo:-Não é jus:o. 

sou ju8to ne :-> ta :~prcciac;:i:o ·~ ! Visit•.111 a pi'Ítü•~it·.t colonia. De volu. :i cap:-

0 c., ·\.r ... ;· ·· n:~ i\l' \Ur·> ._~r;-to 0· I' t:1.l, p. tep:1rou·o· s ·u rolat,_.r ·o p:H ~::1i. c1ne f·)Í 
...:JI\.. • 4 \ .c..:S ~ .. . . t • "'' • d ' . I 1' -

.~ . ann••:s:::· . • o, sog·1 tnno \'l e:11 1:ma p1:._. l•_·rt1;ao po.;;-
0 . ~n. :·.yF~Asro CoR:mrA: -. En appelb.rw.l terioi·, ao r·cla.tot·io da p:·csirlcnci :1 , c st:g-::in 

d':1 d~t·: ,[<! \'. t.x. p::tra o s·.'u senttm·:nto d ·: pro-, par1 a segunda co1onia qnc li !lha de i:lspcc 
vwetan?. cion:w, P,qut.:!ldo v<Jltav.• "cm fins.de Nove:_-oh;o, 

._!t •• ·1LVES DE h.lt.U;.J•):- J:.. O rne-:;::10. 

O Sn. l~UFJ.>...>.s ~ o C::.r.nsu: - Tah·e;- que 
me;;;~:~o o:;; !;CU:> <1.c:.u:\e;; vi~!n!!Os o tenh:un o::-

\ 

('Oro'munic:'<t;"·iO rle 
tinh:L snp; rimi•.l·1 

I - "' '· I, 
c~ponho. (Riso.) os:~ . At.n:s Dl-~ . \::.\U.lO tlti. um ap:trl•). 

Depois r!o coahcc.iolo o result :do d:l ol·JÍç;io, O Sn. EU!'Iu:::w Cor,ni•:I.I.:- E n. t•:,;.ri'ío ·hda. 
o pt•,)..; ir!catc YQJJtio-sc vonciJo, i1:1o trl' pÍ1l•tt etll pa!"a. :L Sttj'prnss:io dc , ta. cummi:-s:io parcc·: Hln 

iHter·pi·da.r a sen g'·}Íto umt tlas:llllorizaçõe.-; , _;c:~rn ·:o i:ln t~:l.rlo :i. ftco tlo- ·l):Jhlico. S. Ex. 
11 • 1 • f' _, ·' · · ;'ust.ific u :1. ~~t() '1lt·e ssiil) dcsL:t •:OJllftaÍ::;$:in. ir t·o-qu•! l '-' h):';UU ( :1-•l:IS ~~ . 11U 0 1111 U l u6lUlltl!' l ) !ll 

massa os hüar.:•lo5 e dig-n.,:; cm~·t·<>::a:los ,h s~J- g-an:!o a c :tu .!i.-:~in?to ,,Jlicial a i_nj:Ji'Í:&. .!o Jiz ·r 
crctar·in. do govcmo. •til , .semri·ê i.:.,Cr·!CCt•.tlll o qnc ~st:w:l. ~ ~m t.;or.Jtyb. ~ h: o. !1nns_l lll11 :~nno ~c!u 
! .-mis alto cone ·i to d~ seus c.: hcft!S. sõ porq uo :dJ,;~lut:.nuenlo n:.wa ti! r fctto. . ~ 
.· 1. ,. , · 1 ···- • . ~· 1, 1 .. ,, • :-. St o meu colleg:t co•th!•cc:;:s:J ~s Jn.-:(l'lll'~oes 
ÜllhL!lCOilllioCttlo,OO,•:l.\CC.llllC(L• .\,I[:l.~ f, · • J.J , •n l'·' •t ·f'·l 1 
uruas o n0t110 tl(J candidato oppo~;iciouista, Cfll '.! I ftt~c . '-'1·1•01 d t .H ns a. es,. · ~ l.-ttnc 0 0• lCl,\ .Pc_ 0 

Cl"i\ 0 do 50 ,1 pa.rtitlo . m~nistnd. :1ofi :L guort·a.,
1
verw. que essadcor'Hl!dL·sao 

· ~ . . . . . nao po ta ca;· comp et:L n:) tornp'-' ccorr1 o, 13 
?\ao trepH.lou at:.ICb em _ucsorg!niza\ qtta~l quo 0 encar:·e:;:.vlo della tinha. feito um grande 

complct.a:n?nto n. ln~t:ucçu.o pnbllc:1, so:ncntc esforço. pt·csl:ldo um gt·n.ndc serviço no dcs:•m
par:~. sa~t~lazer c:tpncnos_ p,.·ssoa.'3s de a.l~uns penho da arJtH\ e impot·tnnte ta r :•fa •1ue lhe 
chefes t'Hllculr,:::, ou pm· nao po:ler vorg-Pr a sua fura confia•h. 
von to de o cs i. rito nobre c indl' enden te d0s 
conservn.dol'C!'J, que sugoitavn.m·se á p~na que n. 
prcpotencia lhe'> quizesso impôr, mas nü.u t'l'!

pudi:w:uu s11as ct·enças para serern agradaveis 
ao governo. 

No afnn de suas vingança;; o preúdcnte n:io 
rosptútott si que r a invali.le:t., rcmo,•en:lo um 
pobre homem que se achava no lc,ito da dol", 
impossil;ilitndo de f~zer a viagem longa qu~ 
S. Ex. lhe determinava, e quo, tinha a seu 
cargo o sustento de sa:l va.le~ndinai'Ía m:1i, e 
de seus ~obrinbos de menor idade. 

de seus serviços, que foi apontado :.! opinião 
como um. homem qurl qncr usnft·uir aq11Hlo que 
lho pagam os cofr•s publico• sem fazr~ 1· o se r
viço a. que s~ obrigou, tr,yll de ~opitnr os ~mpl!l
sos de s 0u nobre carnctet• c de :ma con"ctencta, 
porque como militar não podia r <' :1gir. SentÍll 
t.'::tdn voz mais a lterado o Cl't:ldo prccari.o do Stl!'l. 

saude o procurou cumprir a~ ordens do go\·ern•), 
recolhendo se :i Corte logo dq)ois da eleição. 

Cheg:\do a•1ui, como era natural, n.g.zr:wa
ram-sc os seus incommodos a ponto àc ser 
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impossível s<Ja pel'lnanencia n~ Có;·t), e elevo 
ao-r,>d•õcer ao nobrn ex-ministro da guer·ra o 
t·~r-lhe conceliclo licença para qu 1 se retirasse 
moribctnd > par, o Paraná afim de n.lli expir·ar. 
O Dr. Tourinho já não incomm~JClar:i ner:n o 
nobr·e :leputado n 1m o governo. 

A int~rvenção do governo mostt·ou-se tanto 
qu•'l os ·lelegactos do g rbinete 6 de .Tunho, qu' 
ainda são cons·Jr·vados á frent3 da.s províncias, 
não r 0cuam na carreir11 que encGtararn. O prB
siJ<mt•3 do Pat·:ná continua negando jusLiça 
aos sGus juris liccionados, mandando instaurar 
processos c.opric:1osos e perturb 'ndo a mat·cha 
da jLlStiça. Nilo contente com a sua interven
ção at& nos actos ch magistrat11ra, não content0 
com a susp Jnsão ele empreg-ados ,l' fazenda e cl•l 
rnagistrado3 pJr factos insign.ficantes, mas 
em quo S. Ex. tomava urna grande parte por
f[ u•' precisava patrocinar os pr·ncessos polir.icos 
quB alii se Jebatiam, está procurando arnal
garn:1r tudo para sahi:· elas clifficuldaJ ·s em qr•e 
se [lcha, no1 impos<ib:ti:laclJ em que está de 
reunir a i\ssembléa Provincial, q 11e elle m~srno 
convocou. Aincl L hoje recebi telegr·amma Gm 
quG s.J mG expunha"' as condiç.ões em que se 
achavam os dous partidos na As.semblé·.t Pr·o
vincial; 03 g JV()r<listas não que:·endo re
unir-se ... 

O SR, ALvEs DE ARAUJo : - Não ap .iado ; 
V. Ex. está m:.l informado. ELl tambem tive 
te~egramma. Só ftltam doia, o O r. Tristão Car
:lo:'o e o t·mente-cot·onel ClGo, que estão a 50 
lcguas. 

o SR. EUFIL\SIO CoRREIA: - Bem; pass r rei 
adiante. 

Em '.\1JtiJ Gross) tam!Jetn on le V. Ex. sabe. 
SI'. presi lEllltll, •[UB Vili :•lGitear-'r) brrwernente 
11111a eleiçlio, em Yirt11de .[a nullicltde votada 
pela Camara. esti1 o pre.,idente, que já inter
vúu formalmente em favor ch um elo~ candi
-datos, ccmtin11ando a tl'abalhar para reti!'ar 
votos do Sr. Ba.rão de Diamantino. Este facto, 
.que consta díl cartas e ó confirmado pelas pes
soas que tem vindo d'aq uella pt·ovincia, mostra 
qu3 o governo G de Junho escolheu delegacl.os 
tendo sóm8nte em vista a negação ela vcr,lade 
c•lcit.oral. 

De1de que se soub~ naqLtdla província da 
nnllicla.le da eleição do in districto, que o go
ve.rno emprega os m ·ios ao seu alcance para 
gar•antir a victoria elo competidor do honrado 
.chefe conservadar. Isto não é desconhecido ao 
illustre repl'esentante ele Mato Grosso, que .... 

O SR. Fu:URY : - O representante de Mato 
Grosso não e-;tá na cgsa. 

O SR. EUFRASIO CoRRE !A :- Para não voltar 
á trib:ma, aproveito este momento pgra pedir 
ao nobre presidente do conselho que veja si rí 
possível ter mão no acto que praticou o nobre 
ministro da marinha, mandando que os meninos 
da escola de apt·llnJizes de Paranaguá fossem 
.removidos para Santa Cathal'ina. 

O SR. SrGrsMUNDO : - Temporariamente, por 
·Cansa da moles tia dos aprenr:lizAs. 

O SR. ALvEs DE ARAUJO : -Podiam sel' re
movidos para Antonina ou Curitiba. 

O SR. Eut'RASro CoR!\EIA:- Si ci t•.nnpol'a
r;amente,a remoção podia dar·-se paPa Antonina, 
MorrGtes ou C,u<tiba, em melhore.s condições 
e maior· economia elo que para Santa Catha
rina. 

O SR. SrGIS}IUNDJ :-E haveria lo;ar·apro
priado para rec1b .l-os ? 

O SR. ALVES DE ARAUJO:- Havia. 
O S.L EUFRASIO CoRREIA :-Si foi o caso de 

moles tia que determinou a providencia, a remo
ção dus doentes S'Jeia mais proveitosg, para q nal
quer dos pontos da província já inclicrvlos. Em 
vez ele set·em os mené nos Grltregtles ao; capl'i
chos e ao acaso de uma mudança t<Jruporaria, 
mais faria o governo estabelecendo umcl. enfcr
mari'"• com asúst·,ncia de nm medico ptra 
curativ' dos do"ntes. A clespoz.t seria menr1r elo 
que a q Lte ha rle fazer o governo com o trans
porte ele ida p:rra S:mta Catharina 'l volta par-a 
l-'a1·an·1guá. 

Não é só o mal clJ sB separaeem esses 
meninos do lagar ond•1 estão suas famili:w, 
que elevemos lamenta!', são os vicias '!ue elles 
pocl8m adquirir na comp.1nhia que vão tee, e, 
mais que tudo a mudança d:e clima e apropria 
viag'<'JIU na pres 'nte estaçã >. 

O SR. ALVES DE ARAU.ro:- A retirarl~r cle,ses 
meninos v:ri alarmar a população e trará a dif
ficull:·rcl•J par,r novos engaj:H11Gntos. 

O SH. EuFaA<IO CoRREIA: -Vejo no relato
rio do nobt·o ministro da marinha 'l ue h a ten
clencia para acabar com ess3s vi'vei:·os da ma
rinl1a nacional. 

O SR. S GIS1IU.NDO : - A rBf<Jrma está feita e 
foi mantido esse estabelecimento em Para
n.aguá. 

O SR. EurmAsro CoRREU: - Ha tendBncia 
pari\ sup;n•imir a e.scoL1 ele Apr·eadize,s Mari
nhoiros de Pat·anaguá. Não sGi si este mal pro· 
cede elo Quart•Jl Gmet·al,da S2crets.ria ou da In
tendenda. H a de>ejo ele suppressão; entrehnto 
o que SG verifica pelos mapf>aS :mnexos ao rela
taria da ma ri nh:t é q U3 estas escolas tem pre
stado muito bom contingente~ nossa ms.rinha de 
guerra, e que algumas elas que foram .suppri
midas constit:riam vcrcl·1d0iros recunos 1nra a 
nossa marinha. (Apoiados.) 

Não ha razão que possa es:plicar a suppressão 
da companhia ele aprendizes de S. Paulu e do 
Espirito Sanro. (Apoiados.) 

Umn. tinha exce,so no quadro, outl'a tinha o 
seu quadro quasL completo. 

Acredito, Sr. presid<mte, qu0 seria muito 
melhor manter essas comp mhias do que ter
mos necessidade de dentro em bt·eve ir procu· 
t•ar homeas sgm pratica, sem tirocínio na11tico, 
para tripolar os n 1ssos navios. (Apoiados.) 
Um marinheiro não se forma em po11cos dias; 
ó preciso qrH'l elle tenha uma pratica constante 
do manejo e do sel'Viço de bordo. Nós nã, temos 
marinha mGrcante; e, quando precisaemos, por 
qualquer eventualidade, ele tripolar os nossos 
navios, s3romo3 obrig,tclos a b:tscar horrÍ·ms no 
interior· do paiz, que nunca andaram no mar·, 
par.\ formar a tripolar;ão ele nossos navios. 

' (Apoiados.) 
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Não querendo demorar por ma1s tempo o 
nobre prc,;;identc do cons.~lho nesta casa, e não 
dc~ejan.lo pôr cmbtlr•ços á di.:cussão da me
dí.da. que o governo so:icita e :,cha necessaria, 
conclu.irci a;; minhas ob.>et'V<i.çõe' pedindo a 
S. Ex. ue tenha se:u re e1n vi:;;ta o desen~Tol-

O Srt. AxmuDE FrGUEIR,\.:- Mas o Sr. pre
sidente do conselho já disse que é p~ll'<t o The
sou::-o. 

O SR. SAR.u\·A (pre.<iàente do consclh·~) =
Mas emprest:l-SC ~o Banco do BnlZil ::1. qunntia 

vimento e a gt·and0za d:J.s províncias, q uc é o 
meio unico <le fa~er pro-;per~Lr es~e vasto lm
pyr.io_. (Jft,ito bem; muito bem. o on.dm· e 

O Sr. Soares:- Sr. presidente, pe•li 
a V. Ex. que tivesse a bondade de inscreve:-
me !'ara falhw f1. f:1vor do pt·•·scnle debate, 
não pot·.-tue esteja de acc()t'(lo :·orna proposta. 
do venerando Sr. pt·esidente do consr:lho ; in
scr:wi-ml"\ a f:.t\"Or po:·quo , tendo na s"s,.::Io 
de 1l de Julho de 1~84 apresentado um ;oddi
tivo :1 rt·ceila geral d·1 lmp"rio, p:ti'a cp.te f,,g_ 
se l'estabel•ci ia a lei de :!\)de Maio de 1Si5, 
set·I~ lOJC 1 ogico st \'lesse o;·pur-me a essa 
medida. 

N1'i0 ··stou do} acc6·do com o vcnManrlo Sr. 

a m~dida. c para auxiliar o;; bancos de d0posi
to~ O. a capital do lmperio . 

0;, b 1ncos ela capital do Imperio nflo preci-
.:am neste mom~nto c aux1 10 a gum. 

O Sn.. A:-;nn..tn~; FIGUEWA :-Apoiado. 

O Sn.. SoARES :-Si o Thesouro de 1)['ompto 
os e:nbolsar, clles cst::lr:1o l'lltiviacl•)S de qual
quer· pr~s~l'io. pois qur') elles têm ::ctu·,Imente 
emd"P''sito ai:nportantissima. somma de mais 
de GO .OOO:OOOB uo Thesouro Nacion:ü. 

O S1t. SARAtVA (p,..c~ideatc do conselho) :
Com os bilhetes do thcsouro. 

O SR. SoARE.;; :- Em bi etcs o esolli'O. 
Concor.lo com S. B~. em que a m:·dida é ne

ccss:u·ia., pol'•!'.te não ha na. praça do Rio de . . - . . ' 
molllento para Olltl·o havo·r uma coi."rida sobre 
os bancos e o Thesouro ter· de abusar do pel'i-

-····-go~i.i -i;c-gi-iiié·n:-uo-p-áffel:.;niOC!da~--····-·· · · ·· ·····-···· ·· 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho) :
!nque,.;tiouavclroente t'!rú. 

O Sn.. SoARE;;: -Assim, p~ra 11roscguil· nas 
minhas humildes observações, eu dea~j:tria qtJe 
o nob1·e presidente do conseU1o dcclara.sso, 
mesmo em aparte, si esta me.iida é .:imples
mente para o ThcsOUI'O obter um recurso de 
2.5 'ooo~ooo::;, ou si é para dar execução á ~e i, 
como deu o venerando Sr. R tr:Io de Cot·:g1p1~ 
qu:tn.lo ministro da fazend .t. 

O SR. SARA IV A QJ;·csiden.te do conselho) : -
E' par· a. ser executada como foi. 

. 
apolices ou bilhetes do pt·oprio TlH'souro aos 
bancos as som mas ctue elle<; nec ·ssita.rem, a 
prazo certo e determin·1d<), com \'encimenw 
de juro c marg.~m par<l. garanti:~. 

O .sn. SARAIY.\. (presidente do consclh·J) : -
Apo:ado. · . 

O Sa. SOARES:- E' pl·ef,rivel quo o The
souro emitta um p1.pel <~special sobt·c caução, 
do que seja impeliido em um mom()nto dado <1 

enutnr p ~tpe -moe a para soccorror os Janco:s. 

o Sn.. SAR.\IVA (jn•e:;i({ente rlo COIISClho) :
Pó te-se não chegar a cs ·e rstado ; n1as .é pre-
c1so n•tO se prOC•! et· como se m pr c•~ 1 

O SR. SoARES:-Sem JU\·id.l é necessario não 
ahusat·. 

O Sn.. ANDRADE FIGUEiRA:- • eu rece10 
muito do abuso. 

O Sn.. SA~'..AIYA (1J,·esidcntc do consciho):
De miln não d';vc receiat•. 

O SR. A..:oru.nE FrGUEtr.A:-l\Ia.-> a lei ahi 
fica e os outros abu>;adio. 

O Sn. S.ARAIV',\. (JJ,·csirlcntc do c~m . .:elho) :
ls~o serã pm· conta de queu1 vier c do parb.
mcnto si não t:.~m·.u· pro\'Ídencia~. 

. O Sn.. SoAREs:-Qunndo ministro da fuzenda 
"·o Sr. Visconde do Paranal{uá., eu tÍ\'1) occasião 
de dizer a S . Ex., nest·t ca!la, •1 Ut\ todo o nosso 
mn na. queslao 1nauce1ra e a a a. e ra 1çao 
do Thosot!l'O. ::\os vimos que o S1•. conselheiro 
La f~:~ y.dt0. P!~~li,I .. a .. re.~.t!l:~ll'.:lÇÜ9 _.dçssa. .lc.i. l'lO _ B(l u. 
Nlatorio. Eu, ,.nt•mdendo-mc cn tiio com o hon
rado rela.tO:' d:t COlllluÍSJã I de Oro;:l.IIlOfltO, ljltO 

sinto nfio ~c achfl presente, o St·. A. de Si
queit·a., olle d••clarou que esta.vn. de accõrdo 
com o additivo que tive a honra d~ apresenl~r. 

Entret:mto, succedendo no govcmo o g!l.bi
nete () de .Junho, ouvimos o Sr. cousclheiro 
Dantas decbt·ar que j:i.mais aceitaria esta 
meJiJa porqnc era ver.iadeiro papel-moeda . 
Entlio tive necessidatle d•· apresentar um outro 
addíti~·o, pedindo que fo;;sem emittidas notas 
prmnissorias do Thesouro de 500.::.; e i :000$, as 
quaes fossem recebidas nas repartições publi-
as como meio de dar recurso ::.os bancos om 

. guird . 
- occasião de crise • 

0 Sn.. ANDUADE FIGUEIRA dá um nps.rte. 

O Sa. SoARES : - Como ~ foi executado pelo 
Sr. Barão d~ Cotegipc ; consta do seu relatorio 
de 1877. 

U:\1 Sa. DEPUTADO: -A emi~são é }~ara o 
Tbe"ouro ou para. emprestar aos b1ncos ? 

0 Sn.. SARA! V.\ (presidente do conselho) :
'Sim, emprestar aos bancos. 

v. J.-!J-3 

O Slt. ULYSSES VIANN,\ :-A medida naquella 
occaeião não era opportunn. 

O SR. SoARES :-Na ausencia de um banc.o 
de circulação, na. a usencia da lei ele 29 de Ma~o 
ella se tornou opportuna. De qul'l modo 1)0der1a 
0 Th~>soUI."o soccorrer os bancos 1 O Banco do 
Brazil é ou não uma. Stlccursal do Thesouro ,; o 
Thesôuro precisa. ou não do Ba nco do Brazll ~ 
Precisa. 
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O Sa. CL"l'SES \'u:."\:."\.\. :-P•·rgnnto en a 
V. Ex.: e -i a situação dos b::~.nc•'ls fo;;s ~ pros
pera, V. Ex:. vot:.1ria por e-ta me.iida.? N;io 
podia vot:1r. · 

O SR. So,\RES :-Eu respondo com muito 

nambneo. S. Ex. perg-unta-me si v,ltaria. por 
esta nwdida, caso o estatln do.s bancos fo~se 

:1wdida pó le opportunamen t~ soecorrer os 
!Jancos. m<?dia.ntc s'?guranças. Pois ha n1gum 
perigo em le""~rem os bancos ao Thesouro apo
liccs tla ~li\·jda. publica e bilhet•)s do mesmo 
Thesouro e receberem em troca tim p~ pel espe-
óal cu no dia d \'en imnnt é rc o1 • 

sen·lo d·~ novo , lançaJo na ei1·cuhçflo. si for 
nccessari) ~ Qual o perigo ? n:io V•'jo nenhum. 

)ros ero. O SR. LiJtiRE~ .o DE ALB\J UER UE : - );'iio 
Decbra-lhc que votaria, e vou dar a razão ha perigo nenhun1; c si o governo rec11;.asse 

por que. . 3sses titulos, lançaria sobre si o descreJito. 
Todos o.;; b:mcos q uc recebem de1)oslto-> c te:u o Sn. So.\R ES : -A minha duvida é si a me-

, de rcernl,olsal-os~ llão podem cogitar qual se.Ja dida tem caractr~r p ·3rmancnte ... 
o dia da n~cessidadc. . . . • 

• • . . O SR. S.uu.r\A (1J;·estde;zte do consclno):-
0 S:t. _1JLYSsE'> '\' IA:."\:."\A:- SeJ1m c:1.ut·~- ;\medida. tem caracter p-:!rm:J.nente. . 

losos. I 0 S ç: c· · d.d · . 1 "(" E R .•. OARE":- ... ;:.1 a me r a e eom ca.-
O St: · S~.\!~E.s :-Q,Lutl e a c~ute :l que ,, • :.:s:. ract~'r permanent·', como diz o nobr·e pr.~si.rlente 

quer p:1r:1 r..:so? Os o:•ncns n:to poder~ r1'ce!~cr lo l'onselho ... 
-. • • • • .... " }o . . . ;:) 

lleces"'iLh!e dr3 cmpr·:gal-o;.;; emprestn.m esse 
dinheiro, no dia do vencimento dos deposi.ros 
os }0S"'uiclol·cs uprcsentam-'e c qnerem ore-
emb'-' · O : como rCC!•l o sa -O"'" • lntas ve:~.os os 
banco<> niio têm dinlwiro em caixa, 111~\S têm 
em sua;, c:trt••ira;; innumcr0s titulas de \'alor, . . 

l 

O Stt. UtY:'SES \'L\:."\:\A d,i. um aparte. 

O Sn. SO.\RES: --V. Ex. "\'ai esbar:-ra.r justa
mente no p,nlto de que e;;tou tra.ü1.ndo, na au
sencia d·; um banco de circulação. 

O Srt •. bon.\.DE FiGt;EIIU:-Ha corr.' ctiyos. 
O SR. SO.\llES: -N:1o i ta corTecti\·os; o cor

recti v o unico 8 o banco de circulaç:i:o. 
O Sn. A~DIUDE FIGT:"EI!: .\ : -R .. s:•ondo ao 

O Sn.. A:."\DIL\DE FrGUEIRA:-~Ias não csti 
redigida assim. 

Si o corpo legisla. ti v o não a reYog-a.r, ella ficará 
ubsistilhlo ::;empre. 

tC i"!h;rtm.-se o t't ,·os rtpartcs .) 

O Sn. So.\m~::;:-.:\ medid:l. sendo perma
nente, com0 acaba de declarar em npart~ o 
honrado p~o::,sillent0 do con,;;••lho, vem prestar 
gr:1nd \S s ·~r\'i<;OS, e incontestaxel, C deve ser 
adoptacb pelo pn.rl::tm()nto. 

E a prova di,to é que, <1uando a lei de 1875 
foi ..-.xec u t~lda, erit·11·am-"'e grandes desastres na 
praça. do Rio de hneiro. 

(Trocam.-SI' a1gHns a1íu1·tes.) 

Si não fos:5ü a. lei de :2\J <lc 1\!~io de 18i5, o 
Banco Ru!"a.l c Uypnt.hcca.rio, :tli:i-; c11m 1:)T:ln
·1f!s I·ccut•,.;c•s l TiA ÍO•!h:>.do .as sua~ po1·ta~; c•.~m 

, " 
po~itos os b!\ 11C•1"· outros c nilo irb o lh11co do Bra:.ti1 po!'l!liO o 

O Sr.. L"tY'6'St::,o;,-\::r·:t~!'l·'\-·:-E-'··+ ·. · -E~-.···<t•:om. . . Esta·:lo .. uecess;u~iaJ.uo~nt:). \' .i1:i:• om ... s :.~z .. . :l.":-t.ili.o~ 
esbiJ''lccc uma an·•l'ltlali.lad·', ni·..:·nmcntan,to 0 · c <-, :"--1\. •.\U:'Iol>llt<.l [).\. -l!:SII.\ g OU'l'HO:; Sf\1:1. 
n:t hyt•ot!Je,;e .-l•! uma corri l~t .~obi'C o-; lxu:cos. DEPtn',\DOS (h"Lo apartes. 

o :Sn.. :-50.\I\ES :-!\Ia..: v. Ex. mostre-me 'lual () ~ co) ... o U' 'IN~ 1 c . c ;~ _ • I'..;-.. \R•·.s :- '! '· . "ao \011\' crt!" " 
é a. pra<;a do uni\'cr,;o que niL• • t.··nha. ti io coi'I'i- Pois v . Ex. não !"::Lb, qnc ,, B .n.·o Rural() Hy-
das, quaes ..:ão o,; l.w.n('os m:Lis bcnl orgn.nir.ados pothccn.rio tinh~.\ nn. sna C~\l't. cirn. g'I"an•i·~ sO!lllll::\ 
tplC :IS não IC!ti..HUU sorrr·id•). 0111 :q•nlico•, 1Jilhet0S do Tho;;ouro o outros !llUi-

0 Sn. Ur.YSSES VIA~:"\ .\: -Da·ln a coi·rich, to..: valor·es? 
o gov•·rno tem :! t.•'· o direito de fornecer· capi
taes aos bancos, vinch ·l.:p0is pedir um /Ji!l (lc 
indemnirb lc~ como têm feito muitos go\·ernos. 

O S1:. SoAr:Es:-Bcm; mas n;"Lo ó po~si\'cl 
continnar assim. 

V: Ex. ,.~be que o Bane? a.-, Ingbtorr~, sem 
li 11 lll o ;t • 1 ' 

teve em 18-1 ~ r: 1 "'18 de sut'portar· uma crise 
medonha, e o govei."ILO ingloz v:u-se obrigado a. 
ir· em s ou ~~ux.ilio, ua.ndo-lhe carta par:~. a 
emissi{o. · 

?\Ias a11Ui í:iual é o corrcctivo ~ Qual o banco 
de t·mis~:;ão ? 

O Su. ULYSSES VIA~:."\A: -Não temos. 
O S1:. SO.\P..E5:- Ah! Log•} V. Ex. r.-hega a.o 

ponto rlc IJUC, na auscnda de um banco d•~ cir
tulação, só o Thesouro achando-se armado dcst~ 

o S:: . C,\r..:."\F.tn.o DA Cu~HA E oUTl~os sns. 
J>~I'U'L\.DOS dão apartes. 

O SR. SoARES: ..:._o então presidente do Banco 
Hur<Ü e Hyi"•t.hecario, o Sr. comruendn.dor 
Cla.udio José da Siln1.. de saudosa memoria., di
rigiu-se á. cn.sa do St:. Visconde do Rio Branco 
e , lrsse. 1e I·anca.menle : s1 . · x. nao soc
col"re o Banco Rural e Hypothccario, cu vou 
fechar as porta'> nesle niOm!!nto. 

O Sr. Visconde do Rio Branco compenetran
do-se dos riscos da situ:1ção assumiu a r~'spcn
S:lbilirlarl~, ordenando clue o Thr>souro auxiliasse 
ao Banco c veiu depois a esta casa apr·~sentar 
a sua proposta, quo foi convertid<L na lei <lo 20 
de :\faia de 1:·i85. (T ,~ocam,-sc alguns apa1·te.-:.) 

Mas, SR. presidente, não opponr:lo-mo :i pro
posta do n obre presidente do conselho, devo 
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chamar a a.ttenção de S. E:s:: . para um ponto 
que julgo importantis;;imo. 

Não uast<~ emittir papel-Moeda., não basta 
que o Tbe,-ouro tenha re··ur,;os para soccorrer os 
bancos, é nece:>sario c uo o orler publico a~~>.r-
que c mews moraes o nosso defeituoso meio 
circulanle. 

Assim, ch::mo a benl!_:·ola attenção tle S. Ex. 

-
tar nesta casa, em 5 de Setembro d;J 1883. 

Julgo iLnpoi"ta n ti;;" imo este proj~cto, não sô 
para dar mais força moral ao nos>1o meio cir
culante, como para vel" si~~ possível por estl! 
meio 1la.r mais algum::~. e:;tabilidade ao nosso 
cambio. 

Desde que o cambio fõr baixanc1o, como no
tamos, com novas emissões de papel-moeda, elle 
terá necessai"iamente de rcs~ntir-se. 

So.\.REs:- Vimos qu.·J com a política 
do gabinete passado a desconfi:mça na praça 
tornou-s~ extraordin:1 i h · c t asi · 
panico. 

Felizmente, com a ascensão do actual gabi
nete ~ ~onfiança como que se rc:;tabeloceu, o 

.., t.: • 

E' que a confiança não se iutpõe . 
Des·le, porém, o:i,:e foi apl"es·~ntnJa ao p::rb

mcnto e~ ta proposta,o cambio baixou de 19 para 
18 1[8. r .. to n ão qu·"'r dizer qu•) a. pequrma. 
emi~sfio d·1 2:). 000:000.~ para ser a pplicada á 
cauçi3cs dos bancos, ~·enha depr·!Cia.t• ninda 
mais o nosso [.lJ. p_el-mo da ; !nas é o defeito de . 
nosso meio circulante. Quaes são, S"nhores, os 
arbitl'os. do cambio na~ nossas praças~ ~ão dous 

Lon.dres, filiaes nas prov]ncias e que movem 
quasi tod<:~. a :>omm:• que neces~ibmos,para fat.el." 
os nossos p:~gnmctüos no e:s:.terior sem grantle 

com a. praça do Rio de J~n 1iro,não tendo um só 
banco 011 uma a~encia ou caixa filial, t"lll ne- · 
ces;;id:,de de fazer p tgar11 ·~ntos só por meio de 
nnmerario, não póle support:~.r os transtornos 
causa·ios 1Cla medida tomada f'h crov rno. 

Por ex~mplo,os boiadeir•>s de Mina;; chegam 
a1 Rio de .Jan~iro, vend·~m o gado e tem ne
ce-;sid;Lde de ir ás c ·tsa.; comm t'!rciaes ou 

:; 

Banco do Brazil por notas do Thes.-1uro. Na 
província um ou o•Itro n e goc:ante menos e:s:pe
l'Íentn é muit::..s vr•zes victim:t dos •·S!If'C'Üa.do
res q11e lhG ,~ompram as notas do Ban-co do 
Brazil P'JI" metade. · 

O Sa. DroGo DE VAscoxcELLos :-Apoiado. 
O SR. SoA:~Es :- As..:i.m, parece-nv~ que o 

ac to do nobre ex-mini~tro da fazenda n:'io as
sentn em l•!Í algum~,p_or·qrianto a l~i d<318?G or-

, .. tia :; 

mandou q u•; a circulaç1o das notas no Banco do 
Brazil fusse recolhida na razão de 5 ou 8 ''/o e 
a i · · .')7. · · ;; ,. ,. • · . 
2 1;2 °/o com a condição do Banco do Brazil 
emprest:•r á lavoura 25.000:000!:;, e constituir
se ea1 banco d•! cl"edito r~al, ~adendo f~mittir 

J , l p ana.;::, au 0 men n-
Jo-sc a ci:cumscrípção territot·hl do : ·auc.:> do 
Brazil. que então se constituía da província do 
Rio, mnnicipio neutro, e parte da província de 
Mina;.:,corn toda a pi·o;incia de 11inas,S.Paulo, 
Paranà, Santa Catharina e Espírito Santo. 

Parece-mo, p&is, qne tendo-se alargado a 
circumscripção a·o Banco tlo Brazil, as suas 
notas dwvem circular em. toda ella. 

_o ~ll. SA.rUIVA fpresiclente do conselho): -

n ccesst a._ e t e cam tae~, para co )nrem seus 
saques immediato.mcnte. O Sr.. S.m.uv.A. (pl·esidente do conselho):-

Ot·a, deseJe que o nos->o meio cil"culanle é Está. equiparada ás pt·ovincin.s em que não ha. 
...... dcfeituo-..:o~ -ó Cl:i!'O qtlC. se presta.· . a certas es,;.. . caixadiliâé;:: õ em 'qrie "ii's . riótaS . do Baiicé:)do .. 

peculn.çõe5:, devendo eonfessar que os especula- Brazil não são recebidas_ 
dores ei;tão em seu direito. A-=sim eu pediria a o Sr.. SoARES:-l\Ias as provincias que estão 
S. Ex. que examinasso este pr~jecto (mo.~- excluídas são as do norte. Eu supponho que 
trcmdo) ,. si elle met·ecet• approvação de S. Ex. v. E:s::., em vista da lei, póde mandar que as 
influa para que seja. dado para a orJ.em dos tra- notas continuem a circular em minha pro-
balllOs. vincia.. 

O SR. SAilAIY.\ (presidente do conselho): - 0 Sn.. S .'..RA.IVA (presidente do consellto):-
V. Ex. compreh(mde que é pr.eciso estudai-o. 0 Sr. Laf,,yette julgou-se apoiado em lei par~ 

O SR. SoAnEs: -E' por isso que tenho a expedir essa ordem. 
honra · de passar às mãos de V. E:s::.· 

Não me oppondo á proposta do venerando O Sn.. SoAREs:- O § eo do art. io da lei a. 
Sr. presidente do conselho, aproveito a occa- que me referi diz o seguinte. (Lê.) _ 
sião úa assar a outro ass uni to ue se ren- Onde está aqui a restricção para. que nas pro-
d~ taml>em ao Ministerio da Fazenda. v1nc1a1S on e ouverem caixas. i s · 

Ha dias tive a honra de apresentar nesta as notas dessas caixas~ 
casa um r equerimento pedindo explicações ao Não ha; hoje não resta. uma só caixa filial, .. 
governo sobre a circubção das notas do Banco resta sómente a agencia de ~- Pa.nlo. 
do Brazil em minha provincia. Por acto do O SR. A."'•mRADE FIGUEIRA dá ui:n aparte: 
ministe•·io transacto as notas do Banco doBra- . o~SR. SoAREs:- Mas a.Ilei de 1853 ~stà re- ·· 
zil não podem ter circulação em minha pro- vogada pela de 1856, e esta~pela d& 1873. 
vincia, embora ella faça pai"te da circumscri- 0 SR. SARAIVA (p. residente do .. c.onseili.ó:-.;;;;. :.- . 
pção territorial do mesmo l>anco. v. Ex.,-Sr. presidente, compreh•mde que Rev:ogada a certos respeitos só~ente. :· "' · ', ._>;-
uma. provinda. centr.tl, com 1naia da dous mi- O Sn, So.utES : - Na:o sei a que veiu ea~·.:: ;t:i 
lhÕl'S de habitante;;, CUjO commercio é feito proviqeneia. c<· : ::,~"" ·r: 

. " . :·· .. _i:::: ;;:;v.; 
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O Sn. A:"D!UDE F!GUEnu:- Foi p:1.ra loca
E~ar a..; notas do r-:anco n:1s provinci:<s onde 
ell•: tem c<tix:.ts tHLic.•. __ 

O Sn. L'Ln~E.s Vu~~A:- As notas n:"io têm 

O Sn. SoAllES: -.J:i em uma das s' ssõ::s pas
sH'ht'. en li\••· a h.:m1·a de respolll.lcr a. um ~parte 

I ~ f.,. ~l • • 

ella,;; têm ~.:urso forçado. Eu ~·~tou me refe- o 

rindo â cit·cumscripr;ão do Banco; n:'i.o me c<tou 
r,,f,~rindo :is pro·.-incia"' do lmperio. O qu•l ,·. 
certo é que as caixas filincs foram liquidadas e 
a~ n;•tas qn0 restam s:i'o muito poucas. N:io 
podem, por(n.nto, :• s notas do Bnnco, perten
tenc·.'nte.: a esta ou aquella t:xtincta caixa fi
lial, cil'cul 1r sóm•:nte em torno dess;tS caixas, 
poi::. r1n" ellas não cxistelll; é necessario CJIIC 
o res:ante da •'mis~:'io circ11le em toda...:L ('Ír-
cuwscri pção teni t01·iai diJ Banco. 

i\las, t"•"pito. a 'iue n~iu es-:a pro,·!dencia? 
fara r0mediar r1u" mal? O lhnco do Br.tzi[ 
em um rc>s c e em1ssa0 e cerca e 

20 OOO:UJO~OOO. O 11ol>J·c ex-ministro da ü
:tenda teve· em vista · com os~a limi~aç:lo faz·~,. 

,. -
m~nte em torno da cai:m matriz·~ Com 'lue 
fim? 

Si o nobre ex-ministro da f,zenda. te>e eu1 
~is~:\ com e"~a providencia :lU:dlün· a p:-aç:~. du 
Rio do) Janeiro, en~:Iü perLllitta·mA S. Ex. que 
lhe dig-:1. r1ue uão ,.~ com 20.000:00!1$. qnr • 
restam da emis ão do Banco elo Br:1.zi1 e qufl 
estâ. esp:dhad:t em to la a circumscripção, qtv• 
se _havia de a~xilia.r a p1·aça d? 1\.i? Je .Janoi1'0. 

p :t.rl'i dar p:·cjo1izo aos portadores (le notils e per
turbu.t· o commerc1o. 

ração o meu pedido, o veja "i é possin~l reme
diar este mal, quo est:i causando granàes pBr
turb:ic,:üGs 11:1. minha provin·:ia, que tem mais 
do dous milhõ0-.: dr' lw.l.Jit~ntcs. na quat o com
mercio à f.:i to ú' costas de an imacs e Pm lJ n e 
o cor.:m•·rcio do extremo no;·te cl:t província 
n:1o se entende com o do sul. nem com o d" 
oéste e vice-\·ersa. ~endo ns 'tr.msacçõcs em 
S11a muior parte f:}itas com a praça do Rio de 
Janeiro. 

O Sn.. A:-.•RADE F[GUEmA dá um aparte. 

o SR. So.~nEs:-A caixa filial de S. Paulo~ 
r:~pito, t'ra mais importante, e a ag-encia o 
pr~J\'a; operava com mais lar;;ur·za.; mas a de 

~ ' ,:::, o , 
noite consultei os rebtorios do l.>anco. 

O Srt. CAR:"Eu:o DA Cu:o;HA:-Então deve ser 
resta u rnda. 

Os~. So.uu::s:-Pois fiz::r~1m ~injustiça. d·3 
supprimil-a. 

O SR. A:-;DRADE FIGt:EmA :- De.lú. pediram. 
O SR. So,uu:-;:- N:io pediram ~ernclhante 

Cliusa. Peço a.' sclarecida. attenção do nobre 

O SR. SOARES :-Enlão 6 idda nova, pOI'
u:tnto a administra fio rclUnin extraordina-ria-

mento~ !\ a~semblé:t geral dos accionisbs e 
apresentou um projecto de reforma. 

O Sn. CAR:\'EL:o DA Cu:-;HA:-De ois de a)-
provado• peb assemblé;t geral, esses ost::t.tutos 
serão submettiilos á :q:>provação do goyerno. 

O Sa. SoARES:-Folgo de saber isto, porque 
a iuéa que dominava ora a da rcfor:n:-~ inde
pendente àa approvação do governo. como si se 
tratasse simplesmente ele um banco de dcposí tos 
e de de.;;contos. 

O SR. CAnxEmo DA. Cu:xiu : -Tral<l·Se de re
formar os estatuto:;: o trabalb.o cst:i cn.tt·egue :1. 

um~ commissão . 
O SR. SoARES:-EnLão a administração re

considerou. 
O Srr. S.uu.rv.\. (ti l'esidt:ilte rio consclltr,):

..Aind:t honle111 reweai para E 300:000.~ em 
papel. 

O fim qne tenho em vista, pedindo que o go-
0 SR. SOARES : -Não ó bastante para ama verno ~pprove os estatutos dos bancos de crodito 

província que tem uma á ren tão e:s:tensa e que real e da emi~são é ac:1uteim· que e1n tempo 
tern m9.iS de dous milhõao; de habituntes disso- 1" m ir.·c ria d sse:; IJ nc s e.r 
minados em urna província de 1 ou 20 mille- eleitas por meio de pro;;urar,~ão. 
gt1as quadradas gcogr.1phicas. Comprel1ende-s:; a facilidade co;: que qual-

Infclizm~nte, na provincia não ha bancos. quer homem espe1·Lo, qu') d·! porta. em porta 
Essa mesma caixa que existia em Out·o-P1·eto, ande a pedi1·, incommodando até senhorns, para 
que não d<m preju!zo algum, que, tendo 0 mi- obter procarações,com pole1·es do substab::Jlecer 
serrimo capital de 100:000s, deu 12 e 14 "}()de a quem quizer, clegerà :i directoria que muito 
lucro, foi supprimida. · lhe ~prouver e dominará um estab >lecim••nto 

oS A . F d. de credito qualquer, colloca.ndo á sua frente a 
R. XDRADE IGUEIRA a um aparte. I adminis tt>ação que lhe apr .. uver. S;;.bemos que 

o SR. SOARES:-A de S. Paulo foi m9ÍS im.- e a índole de nós brazileiros; niLguem resiste 
11ortante, m::t<> a de )linas não deu prejuizo, deu a esses pedidos, principalm(;nte si o pedinte 
lucro. torna-se cacete. · 
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K,t·t cautela é tn.nto mai" neces;.;a.ria quanto a 
lei de 4 do Novembro de 1882, apenas com clou ~ 
an ~o.s ~e exe .~ução, já tem d :do logar a. muitos, 
lllUltl~Simos abusos. A lei d<Jve ser reformada 
neste ponto. 

disse S. Ex:. naquella data que a existencia de 
num~rario n:as c:ai:ta:> dos ba.nt:05 era apenas de 
6.000:000$, qu:mdo o thesout·o tinha nece~sida
de de cerca. de 8.000:000$ p:.u·a pagamento 'dos 
juros de suas apolic~s. Mas notemos ~.1 ue a 31 . . . ~ . . .. 

1 ao a :tnco nem C0!11pan 1a que possa 
ra~istir. !"!rmittam-me a expre•são, u seulc- era de cerca de 10.U00:000$1JOO. •. 
lhante immoralidade. O Sn.. ANDRADE FrGt::EmA.:-iZ.OOO:UOO.)OOO. 

,·o ADE 'IGUEmA:-• , as o a.nco a 
Brazil. como bauco de cir<!ulação e de credito 
real, não c;;ti sujrüt:> a esta. lt.~i. Os seus esta
lutos devem ser app1·ovaJos pelo governo, que 
póde preV"enir :::emelhan,te abuso. 

O Srt. SoAREs:-E' c~ea justamont" a pt·trvi
doncia que reclamo, c folg-o dl' ouvir opinião 
tão autt)J·it.nda., corco é a. de V. Ex. 

Quando foi vota.ia e sauc.:ionada a h~i de 4 de 
Novemb1·o, a presidenda do Banco do Braól 

,~.,, . .; '· ,.' v.-
E. V. ~x. :1ssevera quo seja. tudo em pap·~l, em 
dmhetro ~ Não ha ta:nb::m cheques e bilh!}tes 
do thesouro V!•ncidos '1 

O Sn.. ANDRADE FIGuEnu : -Não, sonbor. 
· O Sn.. SoAnEs : - Eu tomei escrnpulosa

mente nota. dos saldos . O saldo era de 
1U.383:000 . .::, de~prezarhs as fracçõ~s. 
. Comprehende-s3 que esse deposito em caixa 
é na:la e que tem tod~t a r~~zão de ser a propos-

pensava. suppon 10 0u, que" :~ n:~o era ne.~te 
ponto applica\·cl ao Banco do Brazil. O SR. 13.\.n.Ão D 1 GuAHY : - Au~ilio ao The-

HoLI\·e uma eleição depois ~rur~ essa lei enti'OU souro e não aos Bancos. 
em c:,ec:tça , a a m1 1n p!·ocu:·açue"; 
mais tarrle, não sei porque admitt· u, no Banco 
do .Br ,zil, quantas procm•ações puderam colher-

. . 
Ir_np·q·io e em toda. a parte. para fazer eleget· 
dtrector 

O Scl. CARXEIID IH. Cu::-;Iu. : - N:!o existia 
aincb. e:-se regula::nento. 

O Sn. So.\RES: -Nii:o sou forrnad0 em direito, 
ignpro rne~mo as mat~.·rias juridicas .•. 

OS:.. F. BEL!SAnto:-l\las é formado em 
comlllercio. 

jüt•i;;cons-ulto c distincto, venha dizer qu~ a l~i 
não foi cumprida porc1ue ainda não tinha bai
xado o r•' a-ulam!tHo . Pois estamos e:r1 um )ai:r. 
em qu;3 o t•egnlamcnto derogue a lei '1 

O Sn. CAR:\'Emo DA Cu::-;~u: -Quando houve 
a pt•imeira eleição a que V. Ex. se rnferiu, a 
lei não estava em execução. 

O Stt. SoAREs:-Estava. O regul:l.mento não 
pócle det·ogar a lei. 

O Srt. C.mxEmo DA Cux1u:- Mas é o que 
põe a lei em execução. 

O Sn. So.utEs:-A lei cumpre-se conformG a 
sua lr·ttra e não conforme o reg1tbmento. 

Não desejo, Sr. presidente, fatigar a attenção 
da C:1mara nem tomar tempo ao honrado presi
dente do cotl~elho. Limitei-me simplesmente á 
materia e lastimo que, quando se trate do ques
tões desta ordeU1 as discussões nesta Cl!Sa não 

' ~ ~ 

sobt·e a materia, pois qnc com isLo ~e colheriam 
mnitis"imos resultados ; eu desejaria mesmo 
que impla.ntassemos no nosso parlamento o sys
tema ingl··z que não permittc por occasião da 
discussão ue questões finnnceiras tratar-se de 
a ssumpto diverso. 

Voto pela proposta do nobre presidente do 
conselho, não pelas razões que S. Ex. deu na 
exposição de motivo,:, porquanto. neste mo
mento~ nessa exposição mesmo encontram-se 
differenças grandes na pratica. Por exemplo. 

, . 'X. q~10 
o auxilio seja da lo ao The,.ouro, porque neste 
momento o Tt1esou1'0 tem tomado a premio, pelo 

1 .· • I . • ' <; r> 

60.000:000.$. Nec·'ssariamentc t')r;i tawbern 
tomado de narticulares uma somma m:ds ou 
menos irnpo1:tante. 

Portanto, não é muito · que sr:J ~1crclite oue 
e;;ta sommn. de bilhet•'s do Thesouro eleva:se 
hoje a CI~I'Cfl. de 70. OOG:O:)O< Ül':l., t .. ndo o The· 
,:ouro tomado a premio 70.000:000$, é cvi lente 
que clle tem neeessiJ.ade ou de fundar esta di
vi la, ou d:} lançn.r mão d:; uma medida CJUal
quer, ecmo a. emi;;;>'ãO ele papel-moe ia.. Para 
(~v1 >~r es es extremos e que eu pre 1ro a mec 1 a 
de que s~ trata. 

O Sn.. CAB.XEIRO D.\. Cu::-;ru. :-.Mas ha outros 

O Srt. SoAREs:- Quaes são esses m0ios? 

O Sa . CAnNEmo D"\. Cu:"HA: -A emi,~ão de 
apolices. ( Ila outros (Jpa;·tas.) 

O SR. SoARES : - A dividn. fluctuant<J é a 
conseqnencia de nossos desregramentos, é a 
consequenci;-.. dos innumeros dcfir.:its r1ue ató 
aqui temos tido; imrorta ella em c~rca de 
IO.OJ0:000$000. 

O nobre min~stro dn. fazcndn. tem, ou de fun
dar essa divida ou de lançai' mão do papel
moeda •. • 

O Sn.. SARAIVA (J)l'eside1~te do conselho) :
Ou de tomar esta medida que é a melhor. 

O Sa. SO.\RES ... ou de tomar esta medida. 
Fund nc a 'vida E · 
nhum para occorrer ao pagamento do juro das 
apolices. 

O Sn.. A~DRADE FIGUEIRA : -Como não 1! 
O SR. SoA.RE:> :- Quaes são ~ 

O Thesouro emitte 70.000:000$ &m a.polices 
e recebe em troco70 . 000:000$ de bilhetes do 
Thosouro : o que lhe resta .•. 

0 Sn. A~DIUDE FIGUEIRA :-E OS particula
res que li forem comprar as a.polices ~ Levam 
recursos para o governo pagar aos bancos. 
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O SR. Saraiva (p.·esidente do conselho) :- O SR. A~DR.\.DE FrGUEr;.A : -Não querem, 
Isto é muito pouco; e.::te resttll:ldo só S'3 conse- porcru0 contam com a medtda de que se trata. 
guid com o temvo. O Sn.. SoAREs: -Acredito que S. E:t. si 

O Sn. A~DiUDE FwuErRA :-V. Ex. está. I abrir no Thesouro a venda da;:: ap_olices de 5°[,, 
eng-anado ; o Estado pódo em GO dias vender n. Q6, ha de \"endel-as e em multo g-ranJe nu-

~ -,oo · •· em a ) i me r 
(Tftt au(i'"olS apa1·tcs.) ~~~:tan.to, como ia dizendo, a minha humilde 

O d f 1 op1ntao e que o Thesouro se artiiC com esta 
O Sn. So.\RES :- go\'erno evc un: ar a medida c funde :l divida finctu·,nte para en-

divida 11uduaut•:, deve arr-n:\t·-so dests. me- I trar e111 vida no\•:1, porque o Thcsouro nao pode 
dida. I continuar :t angutcntar sempre e nssim discri-

0 Sn. An.AUJO GóEs J(j:->Ion :-Já está ar- I cionr.riamente essa divida íluctuante. Qual é o 
mado. correctivo ~ Onde iremos pat·:tr ·~ 

E' necr~!':sario fundar a di vida, e ninguem 
pó te fundal-:1 com mais vantagem, permitta-me 
S. Ex. que o diga ,dirigindo-se ao S;·. p;·e
sidente do co;ixellw), e do que S. E:s:. 

o Srt. SoARE-i :-E_u não uaJ·i;l, de fórma ne
nhlllll:l. . . os ta medida ao gabinet,-. passado; não, 
já.m:ti:> ·dle a. leria com o meu voto. 

O Sn.. A::'\DiHDE FrGUEmA :-Eu não a daria 
nr>lll :' um minist•}rÍo amigo ; papel moeda a 
ninguem. 

O SR. So_u~:r:s :-Bem ; m3s en não chssifico, 
como V. Ex:., esta medid:t como o recnr·so do 
papel moeda, não é; ó um papel moeda es-
11ec1:1 ... 

O Sn.. C.u<xEmo DA Cu:-;z,u :-::\ão, não . 

E..:tas questões basea.m-se na confiança. A 
praça tem toda a confiança em S. Ex. (JI E i tos 
1 . · · · ··.!Íl"O, i ,r a . co 
vidore~. to:los fazem justiça ao caracter respei7 
t:lYPl de S. Ex.c(,;nuitos a11oiodos) ~ pot·. que c 

con.,eZho):-

sórocnt11 di~nte rl~1. caução. O Sn. SoAl:Es :- Fundar a c.livida~ acercar 
O Sr .. ..:\:'\D:~ADE FIGUEIRA :-Isto é quando o de m~ios moraes o no:>so defeituoso meio cir

banco, e não o gnvcrno, l)recis<l.. Neste caso, é culante, ver si é possivel el~var este cambio 
berdadeiro papel moeda! porque é para pagar o r1ue tanto nos d·~sgr:1 ça '? 
debito Jo governo. O Sn. SARAIV.\ (j)rt!sidente á,o co;;sellto):-

0 Si~. So.u:Es :-Nada teuho que ver com S;"io (1uestões c1ue levam tempo. 
estes Mrnnjos entre o governo e o Banco do o SR. SoAHE5:-Compt·eh -·ndo que são clues
Brazil, a que nós no commercio · chamamos tões que levam t:mpo, mns h::wen.do boa von-
esto;·;w. tade tudo se consczue. • 

" • - - O nobre cx-pre~idente do con:::elho r:ó tinha 
nheiro. levarà s•>n:; li tu los, i>nàs apolices ou planos de deso1·ga oização financeira . (Apoiados 
seus bilhetes do Th··;;ouro, e terá dinheiro; c apm·tcs .) 

and The ou1· )re i ar- d 1 id · . · 
" .... " . ~ 

dará um cheque ao Banco d•} Brazíl; que nos um::t das ultimas sessões do anuo passado .•. 
importa esse movimento e nL conta corrente O Sn . BE7..\::"ILI.T: -Eu no ca~o àe V. Ex. 
entre uma e outra <:: ntidade 1 Kada temos c1ue 
yer cow isso. 

A minha humilde opinlé!o é a sGguinte : o 
Th·'SOUJ"O de\•c armar-SI) com estes rGcursos, 
tem neces-ddad·~ delles, porque de um momento 
para outro póde d~r-sl) um:t corrida MS b:t ncos, 
esta N•rrida pó:le tornar-se em panico,e o The
souro não terà r euH!dio senão lançar mão do 
papel moeda. o riu" seria urn pe rigo. 

As•im fil1ue o Thcsouro armado para poder 
recebr:r cauções. 

O ~R . B.An.:\.o no GüAHY:-E' bom tornar â 
medida e:s:tr:nsiva as províncias do norte. 

O Sn. SoARES:- O governo tem tambem 
· • ivi a. m vez os 

bancos levarem em C:tução sóm0xite bilhe tes do 
Thesoui"o , levGm definitiv::r.mente apolices, por
que não se ha de fundar a di vida? 

A occasião é muito opportuna para fundar 
essa divida com a polices de 5 °f0 • Estou con
vencido de que os bancos aceitarão apolices de 
5 °fo a 96 em troc:1. dos bilhetes. 

O Sn: SAI.U.I\' A (iíresidente do conselho): -
Isto seria uma fortuna., mas os bancos não o 
querem. 

ficava ::-ó nessn palavra...:.:desorganização. 

O SR. SO.\REs:- Digo isto, porqu0 hoje é 
facto consummado. 

Ao nobre es:-presidi>nte do conselho dedarei 
eu aqui : · V. E:s:. escolheu a occa;;ião a m~is 
inoppot·tuna para fazer esle pacto, de que tanto 
se gn.bava, e no quaL ou nunca acrerlitei, por
que sempre e?tÓndi, cr,mo .o ~~1eu respe~tavel 
amigo deputaao pelo Ho d1stncto do lbo de 
Janeiro,que isso não passava de uma p:tcholice, 
de uma gabolice (riso), pois tal pacto nunca 
houve (í·iso) ... -

O Sa A:"D:tADE FrGrrEmA: -Elle dizia isso 
para crear parn o. 

O SR. SoAREs:- ••. vindo atirar ao parla
mento a reforma. do elemento servil. 

Quando o nosso principal gcnero de Cl:por
tação havia baixado 50 ''/0 , a borracha não sei 
si 60 ou 80 °/0 , c o a~sucal' por um preço des
graçado; os pobres agricultores mandavam ao 
mercado seus prol uctos, e davam graças a. Deus 
quando lhes chegava para os fretes; foi nesta. 
occasião q1.1ando se preciswa de paz e de so
cego de espirito, que vei.o o nobr·~ es:·presi-
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dente do cons·,lho por tudo em alarma! 0;J agri- Dizia eu aos maus honrados eleit11res (lê): 
cultor-~s dá~otrarn as su::s machinas d1~ tr .• b~lho << P~s Srs. el•,itores •lo 14" districto elei-
e corritl!n aqui p:~ra a. i'ilad') a pedirconsolhos tor:tl <la província de :\Tinas-G~ra··s.- Ode
-o qu:: dr~yerno f.'lzer-abandon~l" as len·as ou ereto dfl :>,do corronte, qu'' <líssolvou a Camnra 
cham 'r c1·edor••s? dos Deput: dos, poz termo ao man:lato c·tul que 

Um teri'OI' panjco creou-:;e nt:•sta praça; hou- fui immer··cidamentl3 disting~tirlo pelos m~us 
' a ienuw•·ras a enc1a.s; o êam 10, qno P.S- . • . , 1 nra o.s ; et o:-e;: o · 0 

tava a 2·~ 1/"2, baixou a 18, e, quando~- Ex. \ d1stncto elettora! dessll. pl'O\'Incia .... 
deixou o poder·, ficou a 17, graças, pot·ém, à 1 <~ Quando,et~.Setembro do l88i?drr;g1-m~ ao 
prcsenc .. t do nobr·' presiden~G do COr.Jselho no · elnltorado, sohcüaudo os seus sul!,·a'"JOS, e u;to 
poder,, vai melhorando, porqu0 o cambio(: o só depoi;;; que os rne_us dignos collega'l, com
tbermomeLro d:t confiança. m~'rcw.ntes. d8sta pr:1ça, l~~rol)raram-se ~·~ lo

O nobre pre.,identc do conselho mo permittirâ vdafntadr a llllU~ia candt~a.tura._, codmp,·omeltt· n~e a.. 
· · 'b . e en cr a.s JUStas 'XI"enc1as o comml·rcio e que re111ta aqm na tn un:1. o que OliVl a uMl pr~- t . . · · ·l · " h d "' d · 

queno 'ne•.,.oci:,nte c:1e fazendas em cujo-estabe- a mnar esp_ecia emp~n .o na e1eza ?S rnt~-
lecimento0 entrei por acaso. ' 1 rcs;;;cs da nunha proyrn~1a c c~m partl,:ulan-

<l:tue na dos dr>sse d:strw~o, nao o~. tornando 
Ness t occasif.n. estava ?lle olhando p:1ra ?"' jãmais, e po1· modo alg11m, c!epen.lenles das 

suas fnenda:;:, ~ pnrgunte1-lhc cu: como vat o lutas dos p :'rtidos constitucion:~es. eatrr: os 
ncgoci•~.~ re:spondeu-rne elle vai melho1·, g::tças quae\ aliá;:;, cntr·n lia e ainda. nntendo, como o 

· · r. o se eiro au IDo, nao extstlr uvet·gen-
poder m<~ihor'•ll muito, ji não se houve est:1s cia nota•·cl d·~ opiniões. 
grit:1ri:-~s pelas !'uas, jú se vai recebendo al- <( Quanto ús q uei tücs . o.dmini str.ati v as mais 
guma cousa, ore 11e ninl)'uem 
nmguern png:~va. ( · 'Sa~ <tS.) 

Ji v1L pois, V. Ex. qno o maior mal qu~ ti
vem_os de supvortar, bab::a de catnbi?,. desor-
::. , ç , a ;..m o · e IV : a u
ctua.nto e decrescimento da renda. tudo ó de
vido ao nobr•) e~-presidente clt) conselho, ou aos 
seus pbno.:; financeiros o politicos. 

O Sn. LACERDA '\V ERNECK : - Esses planos 
caus~ram maior lU:tl do que a guerr3. do Para
guay. 

O Su. SoARES : - Acredito piament~; que os 
phnos Jo Sr. D:mtn.-.: no~ causaram maior mal 
do c ue a "'•rerra dn Par;l !!'na •. 

Votando peh propo<:ta, tcn·1o votado pdo en
cerr:tml'nto sobre o prqjectü elo elern•mto ,-ervil, 
e tencl'-' tarnbl'm Yobdo para que elle passas,:;e 

a · , p::u·a a :.a 1scussao, nao quero 1zer· c0m 
isto qu11 apoie politico.m·'ntc o gabinete. ~lem
bro dn. opposiç:"io conservadora, et! me reser
varei p:u·:t, n:t 2:~. discn"sãa do projecto sobre o 
elemento sen·il, at'rcsentar emendas que en
tendo c1ue n podem melhor·o.r muito. Si o meu 
illu<:ti·e ehefe as anrescnt:Jr, votarei t:or ellas. 
(Ap((,·tes .) • • 

S. Ex. não r1.; resentando emendas é logico 
como co;;;turna ser sempre. A circular com c1uo 
se :1presAutou aos cloitnres ja tem essa pro
messa. S. E:s:. disse : si o men pai· tido enten
der q 11(• <!e v e rcf.Jrmar a lei 1lc 28 de. Setembro, 
eu fic:1rei só. 

J:i sG vê que S. Ex. mantêm a sua coheron
cia ; mas :-;i eu n:1o me apresentei ao o1eito
rad~ que par:t ac1ui mo enviou, ~esses termos 

"' cação pelo..; intet·cssns do paiz e pr·indpnlmr'nte 
da pl'ovincia onde tive o berç·1, e de qu~; era o 
mais lnunil,l0 c obscnro rc )res,mtante; eru re-
gu01 par·a1sto to os os esforços de •1ne podia 
dispüt·, jà sltSlentrlndo, jú por mim JU(lsrno ini
cia ~tdo, as medidas convoniontes :1os mesm()s 
intür·~~S•'S: qn· ~ · elevei; corilô s;.tiJpre elevn.rei, 
acima de todas e quae:-l•lUCL' convsni"tlC~ias par
tidarias, de todas ü fJll:l(Hq u• •r con><id·•raGõcs 
p~ssoar:;;; "o Irte guian.1o. na npr·~ciaç:io delk-s, 
pelos dictame:; do ''eJ."dadeit·o patriotismo. 

« i\I··receram-Hle igual solicitud" os negocios 
dess0 clistricto, c delle;; não deixchl~ occupar
mo, quando o julgava necossat·io, quet· na 
tribuaa da Camat·a, qum· por meio de COI"I'· ·spon
cia com o governo geral e pro,•incia.l, p•)dindo 
providenci:1s e por clbs instando. 

~<Quanto ás medidas administrath•as que eu 
ha\•ia, n1. minha circulâr do aprc~ent·· ção, indi
cado_ como me parecendo as mais ~om~ntosas, 

' o á Camara, não posso deixar de reconhecer que Ca.mara. com o mau franco o sinc·~·ro apoio; 
é tempo de fazer· se alguma co usa. (Apoiados.) outras iniciei-as nu mesmo e sustentei-as come 

Os nossos agricultores o que desejam antes o pe1·mittiam o:;; fracos serviços da minha aca-
de tuflo .~ paz, tranquillidade e segttridade de nhad:t e inculta intelligcncia. · 
de seus trabalhadores ; não f,1zem questão de l « Não haviam os meus illustres constituintes 
preço de escravos. Como potleremos reorgani- cog-itado em medi-las rebtivas à abolição do 
zar as no:':sas finanças sem darmos par. aos ~ elemento se rvil, quando me honraram com a 
homens de trabalho ? E' necessario tiral-os do ! sua. escolha pat·a repl.'csental-os na. Cam!l,~a tem
meio dPssa grita, desse inccndio em que o Sr. : pora.ria, nem eu tão pouco havia. nisto. cogitado 
Dantas os d<:ixou. • quando solicite i tal escolha : apresent:l.do, pois~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 50- PÃjgina 28 de 28 

Sessão em 10 de Junho de 1885 

pelo gabinete 6 d•) .Jnnho o projecto. abo~icio
nista, de que re.::ultou o conllieto ~o governo 
com. a Cama r a tetn poraria.. o m0u vnto· a r.c::>11eito 
não podia ser Jado :"eni'io dC\ accõr.Jo com o 'JUC 
me dict:wam os instinctos do meu patriotismo. 

<.< Assim. tendo em visla. o ~:'..:imo e"'t:vJo 
fin:lllceiro do paiz. a earencia a.bsolu1a d~ bra
ços Evr 'S para substituir o;:. e~cra.\·o~, e pre.
vendo a pertul.'bação pt·ofunda no serv~ço agn-

O Sn .. SoAnEs :-Si depois do Sr. Saraiva 
fosse o nobre deputado o enc:ul'ega:lo de for
mar minist0rio. ou o nobre Sr. Bar~'io de Co
t· ·gipe, .ou mesmo al~um membro do par
tidu Jibera.l '-jUe p•·n8~J como O D.ClUal presidente 
do cous~lho, eu e'tar·lg, Je accõrdo com o nobre 
deputado; nadam ·lhor do 11ue esperar os effú
tos da lei de 28 de Setembro. 

O Sn. Lour:.E:-:ço DE ALBUQUERQUE:- Outro 
. ··"o . . •. '.' qualuerqllcvenlaira.malSalante. 

que serta con_seqtioncla.. ne,-e~;;;ana a ruma pu-~ Ó S S "' . , •. 
blica. c. part1cul::r, pnnctpalmente na _noss3. . R· • o ,~RE::. --l'los temos o e~:mplo m:s-
provincm, eu det o meu voto contra ~e111e- mo nesta c~::. L. Q~ando o Sr. Lafayette apre
lhant • jlt·ojecto, sem que, en li'I'tanto. da h i ::;e sento~ aqm o y:oJe~~o:;, gu_o o_ vul_go ch:1mou 
J?os-;;a inferir qu~ ~ou al>:::olutamente infenso a -~roJcct~ ~e .::>00 .:c1:-d1z_ta-~e ah1 no;; .corre
• d , u·l1uer 1d •a. tendr'nte a apr·c.;:sar o:eru dores. ma, e.t na.o ,,credtta'Cn., qua . er:l. nma 
yo a c Li c~ ' ~,;, - • - ... ' · :- l · · 11' S L· il' · 
prejuízo da lavoura, a. om~nctpaç·•o do e .. ~~ravo, l1la~ occ.u l.t q~<: uu~e ta o r .. a ~.)e~ te a 
quo . n1io o ... L1. ?·'tacio.narta,. como entendem o~ apt esenta~ o .~H·•.Jecto .' mas,. o -~~e o c~~ cO c que 
· " ·ente· St err~'l a-stru votando crret nem a malOrt.t, nem a. op,,Oslça.o. CJUl:r. acolher 
lnl!JuCl • "'· • "'- ' ~ •• • ·h de o pr~j·'cto. Pois si o tive~se acolhido, talvez 
É~ta<io, com :\ grande maioria do Senado,~"- 1

: '~ ttvesse tt :) mão na prop:Jgan !a. 
Camara do.::: Sr::;. Deputados e Ja. As:::0mhlea Depois do Sr. Laf:1.ycttc veiu o sr·. Dantas, 
Provinci.al :=-.rineira, com a da~ enrporaçõe.;;; e apt"•!:s· ntado coasa muito mais adiantada , qeu-

. , 
dos deveres de repr·'i'!'ntante rla nação por esse 
di~triciO, n:1o d(l"mereci da. confi:Jnça Jos meus 
coruproviucianos, vou solicitar .1elles a renova
ção do mandato. não só como uma honra que 
me faculta o~casião do servir á minha provin
cia. mas tambem como a approvaçiio do mou. prc:::
ecdimento na Cama ra dos De p11 tados. H10 de 
Janeiro, iO de Setembro de i884.-.tl1' J. 
Soa.,.es . }) 

cias hoje não são melhot·e.s. 
O SR. SOAREs:- Eu respond? ao aparte c?m ,,.,. 

ciano. Para que neg , l-o ~ O mal q uc a f:1lsa 
propa.gand~ al.lolicionista, isto<\ a pt·opaganda 
official, feita com di n beiro do Thesouro, por
que vi"'rnos abi uma i11gltJ::f7da enchendo di~ria
mente as columuas dos Jo:·nae;, com nrttgos 
entrelir:ih:-~. ·!os. e quem tem experiencia. diato 
sabe qu P. cada. arLigo desses custa 100.:3, 200$ 

o pro-

O Sn. . SoAREs:- E' questão aberta. Não se 
trata de interesses partidarios, e sim sociaes. 

O Sn.. Loun.E:-:ço DE ALBUQUERQUE:- Si a 
opposiçio quizer proceder politicamente, ha de 
votar emendando. (H a out;·os apaí'tc.~.) 

e 3r>0$000 ••• 
O S, B . . ._ A 1,.,. n- cu ' taram muito O SR. SoAnE.s:- Vou terminar, Sr . presi-
• .l.. EZ.OU.T. .-l. oU "' :s dente. 

mats. . I A. questão do elemento servil não é uma 
O Sn. SoAREs:-. . . essa propaganda, dtgo questão de partidos. ::. 

eu trou:te o desassoCr>""O e a d(~sconfi:.~.nç~ aos · . ' . ;::::. . . O Sr... SAR..U\'A {J.H·cstdert.le do con.'H~lho):-
nosso~ a.grlcultores. E nec~so:;arw pots o resta- E' politica, mas não é questão de partidos. 
beleeuuento da confianç:t . • (Apoiados . ) 

:\las como 1 Ficando-se estacionario '? 
O SR. A:snuAnE F IGUEIRA: F icando no que 

cstâ feito, e quem quizel" que vá libertando os 
escravos . 

O Sn.. SOARES :- éY ne:.'essario assegut·ar 
aos no~sos agricultores que esses homens 
de trabalho que elles pos~uem podem contar 
com e lles por mais 12 ou i5 annos; é ne ::essa
rio d:~.r-lhes meios de fazerem um fundo de re
serva. . 

O Sr... A~nRADE FIGUEIRA.: - O melhor~ di
zer-lhes que a reforma já está feita. 

O SR. SoAn.li:s:- Libcraes, conservadores c 
repubhcanos sao chamados a e.ollaborar nesta 
reforma.; até os republicanos que aqui se 
acham, graças á. politic~ do Sr. Dantas. 
( Apa1·tes .) . 

Si não fosse a política do Sr _ Dantas não es
tariam nesta casa_ 

O SR. MASCARENHAS:- Graças ao progresso 
de S. Paulo. 

O SR. SoARE<;: -Não é só S. Paulo, Minas 
ta.mbem tem o seu. O partido republicano é 
muito respeitavel, mas estava afastado; não 
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po:lía te1· representação no parlamento ; a po
litica do Si'. Dantas apressou-Ice a marcha. 

O Sr.. PRUDENTE DI~ MoRAEs:-_ O cle:ucnto 
rüpublicano é muito antigo na 1ú·ovincia de 
S. Paulo. 

O Sn. SoARE>:- De accot'do ; mas não tinha 
atn( a orças para se azer representlr. s par
tidos politico.s em que se divide a opinião na C,l.
ma.ra devem ter bastante pa.triotistno •.. 

n •. ARAIITA prestceHte co consc w 
Apoiado. 

O Sa. So.utES ... para so afa~=;tarem. de Jll'C: 
conceitos p trti.Jarios1 résolverBm a quest;to, 
c dar :i. lavour;~ do paiz o socCJgo de quP. ellu. ne
cessita (upoiados), dar garantias ao com.mer
do, dar segu1·ança á. OL'g<mizaçfío do tr·a.ba.lho, 
p:tra o que faço sincGros votos. (Jl?.tito bem ; 
muito bem; o m·,,do;· d compriil!entado .) 

dá para amanhã a se-
.. 

2a dis_cussão do projecto n. 4-1885, fi
xalld•) as fOI"Ç<lS de mar pat·a o exercicio do 1~85 
-i88G. 

Continuação da 2:1. discussão do projecLo n .. 5 
de 1885, relatiYo á. emissão cl!~ 25.000:000:), 
<le papel-mooda. 

Levan ta-sQ a sessão as "1 horas da tarde. 

SESS:\.0 EM '11 DE JUNHO DE 1885 

:SC)ntA Hl 1).-T.ci lut·~ c app :·0\:a«;ilo ua ac.ttt •la ~c;sii:o •!<l 
houto•n .-l~xt·;-:nrE:\TI:- Ped•.Jo do :::ir. ,\dl'lano p,. 
!IICntol que Cll\'ia fLme>:~ uma pcti~fío d:L Soóc:!atl~ Pro· 
tcct ra ,la luJ'ancia JJos\'alid:L do l'ar:i .. ti !Sr·. ::.oarcs 
tlcfcndo -,, a~!udui slrado do As~· lo . Ja lnfancia llc::>\'a· 
Ji.!:L tl:t Ceirtc. O St·. Ai\'C::i de :\ranJO occupa-so tlc I!C· 
"OCIOS d;L prol'ind:L e[Q l'ar•;tnii.-:.Jr:UEll Hll Ul.\,-lh5• 
7;u~~ãl) do prvjceto n. '• ele LS~::i.-Discut·~~:; Jos_ :Sr·s. 
Campo~ ::;:til c.; c :.li IIÍstru da A;;l'icultnra. ]Jrscus~ao elo 
projcclu 11. '• de lSS.'J.-Discurso do Sr. Ga>par Drtun· 
lllOIIÜ. 

A's 11 ho1·:ts acham-se pres~ntes, os Srs .: 
Fro.nkliu D.-ria, Co3ta H.od,·igues, João Da.u
tas Filht), Juvel!cio Alves. Augusto Fleory , 
Padua Fleury, Silvx !\bfr·.~, Siln1. Ma.ia, Lou
renço d •) Albuq~erqu0, .t~lv,es "de Ara_ujo_, Val-- ) ., _, 

Compal'élCCm depois da chama la. os Srs.: 
Campos Sa!Les, Rodrigo Silva, Felicio do_s S:m
tos, Ma'!iel, Duarte dc-Azevodo, Eufl'aZJO Cm·
reia, Schntel, Mare~ Guia, Prud(:nte d•; ~Io
rar:s, Bulhões, Ct·uz Gouvea., Diogo de V:l.scon
cellos, .Al\"<~1'0 l3otelbo, Rodrigues Junior. Car-

i . < • 

Oliv;,im , l3ct•rwrdo de MDndvnça Sol.Jl·inho, 
Jíanoel Portella •. Joaqllim P<.'dt·o , Antonio 
Prado, Alvmo Cam.\nha e Alfre•.lo Chaves. 

O Sn.. PnESmE:--;Tr:.: declara abel"t:t .a s~so;à'l· 

Compat·cce.n d·:pois de abert~ a sessão, os 
Srs.; Olympio de Cn.mpos, Costa Pereira. All
drade Figueira' Femandes de Oliveira, Pri~co 
P~mizo, Ct·ur.,:\f~c-Dowell, Sigisrnundo, Aristi
des Spinola., Rtrão do Guahy, Barito de An~1dia, 
Col'l·ea. de Aranjt1, Hcndque Mal"q u"s, Dc
zamat, Arauj:> Goes Junior, Frede:-ico Borg•'s, 
At·aujo Pinho, Migu·~l Ca.stro, Accie;li Franco, 
Ga" ar Dmmmond. Moreira d Barros Satno 
Dias, Diana. Ribeiro da Luz e Martim Fr3n
cist::l). 

Faltam cüm causl participacl~l. os ~~·s.: .-\f-

O Su. i 0 SECRETAIUO dà conta do s'g-tlinlc 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Scn~do, datado de iO de.;;te 1ncz. J•.:·mel-

ten o a pt'OiiOSlÇao o ::na o, que au tol'Jza o 
governo a conceder ao ,juiz ~le &t·e:to _da co
mat·ca. de P 0dl'o II. lJa pro\'lllCH! elo P1auhy, 
ba.chnrd àriAidcs .-'..ugustQ Milton, licença l!O:' 
uru anuo com o ordenado, p:tr:t tratar d,~ ;; u::t 

·s:wlc ond·~ lh0 convier.-..-\.' co~nrnis~~i:o de 
pensões c ot·denados. 

Do J[inist·~rio <le Estrang-eiros . datado d~ 
hont0m, om respost~t ao de 8 do {~Ol'i'e :Jtc, ac
cusantio ~l. rcc·~l~ção d:ts mQnsug~ns, q:P ::t Ca
ma.ra dos deputaJos deliberou, por motivo da 
morte de Vietor Hugo. enviar ao Se'nado e à 
Camara dos D 'putados da Hepublica Franceza. 
-I nleirad~1.. 

Do nliniste,·io da Justiça, datado d<.! hon,cm, 
devolv,~ndo iuform::-.do o requerimento •lo u:\
charcl Ft·ancisco da Cunha Castello Bt·anco. . . . .. . ' 

I\'lener.es. n.~mett·io Üezerta, Leitão da Cnnha, 'ql't;m fez a. t·cquisi.ção. ,(Commissüo de l)e~sõcs 
L11cerda \Vorneck, Barros Cobra, Illcfonso •!e c ord,~nado!:>.) 
Araujo. Rodri.;rues Alves, A.drian? Pi~?nLc!, R·:> ouerimenlo dt: Sebastião Furlarlt1 de l\!cn
Salgado, ItaqUl, l\Iontandon, ôntomo de !::i1quet- donç!'-: pedindo o paga.mento de 4G~:)'260; impor
ra Coelho de Rezende. Del fino Cintra, Lean- tanc1a de salJo;; a traz 1dos que df'IX01t ue rece~ 
dr~ :Maciel, · R:üisbona, Mot·eir<t Brandão, Hen- bcr.-A commissão de fazend~t. 
riques, ?atna, D;..nta.s Gó0s, qandido ~e O~i~ ~ _ _. :::.- . . 
vcira, Ulysses Vwnna, Franc1sco BelJZar;o, O ~~: .. ....-\...drt-:nt.o I uneut.cl .-
Vianna Vaz, Cu.nha L<útão, .Ma, ca.t·c:mhas, Dtas! St·. ~res1d:mte: a. Soc1ecl3;de Prott) ;•tCH'l . da In
Carneiro e Soares. f~tncv\ Desvaltda c Ind1gont(), orga.mzada na 

' V. I.-44 
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O Sn.. SOARES :-São bem educados e em mi
nha opinião o director Jo me.~mo est:1beleci
meoto sô merece lou.vot·es. (itp,iaclos.) 

O Su.. An:n.\~o Pntl~XTEJ,:-Não ha duvida. 

capital da. pi>o\·incia do Pará, ondo f a ncciona 
com tud•• :~ reg-nlaridado. desde a sua inaugu
ração em .í ull.1o de 1864, enc:u·regot:-me do 
apres~nta.r à Camat•;t do3 Srs: Deputados uma 
petição e!ll que aquella beneficente ,;ocieda.de 

i.s n .ão do im ost dial ar un· O Sn. . So .... nEs: -Apt·oveito, Sr. presid1mte, 
preJio que . pos~ue na.q uelb carit:tl, _onde su:-

1 
~00C?as:ao para •ltzer ao onra o ~~puta·.o pelo 

tenta ha mmtos anno,; um:L aula. do 1nsrrucç:LO - ~hstncto .t·~ Pernambuc.J que <H:as accu.,a
prim:u·i.a l""''.t 0 sexo mascuJi.uJ, fregue.nratla ç~es p~ssoa_es. vão muitas vezes f;:rir a func-
p nw1:s , Ul • , quast o ""111 1_, 

tes oJ sustentado;; pola mesma associação. 
Remettendo :.1 V. Es:. a referi h p0tição, eu 

peço lln'3 estend~\ sobre ella. n. sua valiosi-;sima 
protec;;ii:o p:w.t ser com brevidn. h submottida. á 
con,ideraç:1o d:t Cn.mara do,;; Sr•. Ü; •pulados c 
por est:1 deferida como ó de jn~tiça.. 

E presente ú m•'sn. uma petição d:'l. Socil'dS.llB 
Protedot'"' da lnfancia DL)Svalida da p rovíncia 
do (~riio Par:.í. solicitn.nd·' iseu 1o do im osto 
de deâ;;w d·: corp')~·açtio de li!iZ•) mo1·ta do 
predio (L ue pcrteilce á mesma socied:tde . 

A ,etic;ão acom anhada de um c-x•: m lar dos 
es tatutos <.h< SO<aeaw •3 rotectora da n anc1~1. 
Desn•liJ.:, e lndi:;·ente é remettida õ. commissão 
de f<tZ•:nda. 

0 S:~. ADRIANO PDIE::\'T&J,:- 0 conselho 6 
salutar, c V.Es:. esti no caso d•::l Jal-o. 

O Su.. So.-\nEs :-Não apoiado; não estou nas 
condi\~Ões de dat· conselhos a ninglletn; estou 
apenas fot·muhmclo um pedldo ao honrad•J depu
tado pelo zo districto de Pernambuco . j.o que 
veiu esta :1ccusação? .em prov1•ito d·) r1ue ·1 
Essa accusa.:i;o vai melhorar o ..:\sylo dos l\lo:'!
nino.;; Des\-n.lidos? Ao conlt·ar:o, vai: fazer-lhe 
ma, vat por o governo de prevenção. c r~ndo 
talvez od~ns 'lue peem a admio.istt·ação. 
. Limitando-me a e~t"s couside!'açõe:.:, Sr. prc-

. . 
putado pelo 2° distt·i·~ to de P0rnarnl)llco seja 
mais cauteloso qu:lndo tiver dü receber infor
ma ões ne resultem em accusa üe' a institui-

o Sr. :Soares:- s~ . presi,leo.te, o I çõe-; uteis e a funccionarios disti~:_ctos. 
honrado deputad•) pelo 2° dtstncto de Pm·- N. 50.-Em 3 de Junho de :I.S~o. 
nambu~o, em uma das sessões rassadas, irro- . . . 
gou g rave censura á administra<;ão do Asylc Ao Ex:m. Sr . conselhelro mmtstro do im-
de ~ler.ânos Desv-alid(Js, declarando que na- perio · ~ . 

· · A proposito do fn.cto « sevicias a menoros r.uella casa se havt::lm recebido ro.cnmos me- 1 p 
"l • · ivres» o dis t incto represe~lt,lnio de ernam-
norc.,; para educar, entre elle,;; um CUJü pae buco Dr . José Marianno Carne it·o da Cunh~• ,fez 
havia. dotado ou da.c!o somente para enxoval a 
um dos s::>us filhos a importancia de 31):000$000. hontem na Carnara dos Srs. Deputar] os, a pre-

Não tenho nenhumas rela ~ões es~naes, nem ci.ações inex~ctas a respeito d~ Asylo de .Me· 

Em apnt0 contestei immediatamente a as-
serçao o onr·a o epu a o, e .lOJC, r. pre;n
den te, venht) assegurar a V. E ::c.. e á Camara 

. . que. of:lcto à -de_. todo. o ponto .inexacto. O di~ 
rector daqueTlc estabelecimento, ao l~~r o Diéio 
0/ficial, dirigiLt immediat.a.m cnte uma carta ao 
honrado deputado per Pernambuco, a qual peço 
lic~nça para inserir no meu Ji --curso, e officiou 
tambem ao Sr. ministro do imperio. expondo 
com•J s o fazem as matriculas naquelle esta.
belecimento . 

Diz elle que ignora que haja nn.quelle esta
belecimento algum menino rico, assevera mes
mo que não ha, mas que, si porventura hou
vesse, a culpa não é delle, é das n.utoridades 
.que forne cem os atte~tados. (;lpoiados.) 

() honrado deputado por Pernambuco talvez 
à I !': • • ; :-

tes serviços, que ella tem prestado âs cbsses 
pobres da sociedade. 

O Sr.. . Cosn. PEREIRA:-Apoiado ; sobre isto 
não ha duvida· 

O .. SR. SÓÀRES: -Além disso, o 0stabeleci
m ento parece-me ser dirigido pela melhor ma
neiro. possivel : os meninos apresento.m-se 
~empre limpos. 

O Su.. AnRtA."NO Pnn:!'TEL:-E' verdade . 

O Sa ULiSSEs Vusx.'.. :-Apoiado. 

de 30:000$ á uma filha que se casava.'> 
Como esta informação, a ser <?xacta , clisvur

tuaria compl(.l t:tmente n. naturcz:~ c fim. dc~tc 
estabelecimento, e import~11· ia uma grave c cm
sura ao dit·ector. a quem de conformidade com 
o art. 24 ~ 6° do regulamento, comr·~te ad
mi;;são de asylado~, :1pr esso-me em communicar 
a V. Ex. que não existe, e nem jamais existiu 
no asylo « filho (amilia algum i'ico )> e muito 
menos « um mentno cztja {m n ;lia p o:;sa dar 
um dote de .30:000$ á um a fillw . » 

Tenho tido c maior escrupulo no exame dos 
documentos que :H:ompanha.lll as petiç(je ~, e ao 
a. rchivo não consta que jamais tive~~<;cm sido 
descura.d~1.s as condições d :l indig·encia e de 
orphandade, exigidas para a admi;;:sã o. 

m. e , xm. r. r. os e a r ia 
I"espeito que pres to a todo o representante d~ 
nação, e particularmente a consideração e es
tima que voto a V. Ell: . , meu Hlustre cornpro
vinciano , obrigam-me prPssuroso a dar-lhe 
exacto esclarecimento sobre o f.tcto o. que 
V. Ex. ~lludiu em discur.~o n a Camara dos 
Srs. Deputados na sessão de hontem, 2 do cor ' 
rente. , 

Ainda que de todo seja impossivel dar de 
mão ao patronato que, por vezes. entra como 
unico e principal factor do proceder dos homens 
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na administração publica, não é cntr·etanto 
cous_a e~trao:·dina:ia c de tãc, subida monta. 
cammhar-i'.e em ltnha recta e saber distribuir 
com ~nteireí:~ a justi~a em certos rimo> dos 
ncgocros pouhcos. 

~ e~te caso rue ac o eu qu.;, po::- índole pro
pna e pda na:tureza do serviço que me confere 
o c_argo ~~ d_trector· do _Asylo de Meninos Des-

·~ ·~ .. .. . . 
conduct~ qu~ lUC tracei ao emposs.ar-m':! dP. tã~ 
hont·oso quanto humanit~rio officio Zeloso 
sempre em bem. haver de minha consci~Jncia c 
t:üvez ro.csmo nm pouco cioso de m rm tempera
mcot? cor~o. funccionario publico, ferin-mc 
certetr.) u ,JUiZO de V. Ex. sobr~ a admissão de 
alumnos n%te Asylo, attribuição hoj ·~ ex:clu· 
sivamonto confiad!t ao süu dit·ector 

Járna.~s _en lrou v~ra esta repartiÇao~ p:.~r or
d~m nanll:>. memno al..,.um c u13 tivesse ai 
ab:&st:•do •J e.:1 con lições de fazer dotes de 
:Jo: ooJ~ooo. · 

Os q w aqui_ S'~ acham s:ào _todos pobres, 
.,. ) (. .. . -

cem do arnmo e protecção que lhos p:·odigalisa 
o Estado. 

0::. do uml}ntos :1e lr ·n.m ;· ban-
dnde ou indigencia aqui se acham n' archh•o 
âs orJens de V. Ex. q110, basta qtle.rer lhes 
serão por· mim pessoalmsnte apresent·tdos: 

Si algum desses documeatos não t,·aduzir 
fielme :üe a ver· lad~ do que attestam, con·erà a 
falta só e só por conta das auto1·idades public'lS 
que o~ :fi1·maram. Nenhuma. culpa me achará 
no caso, e ainda uma vez, pondo em guarda a 
min?a diguida.~e d~ funcciona.l'io, peço a V. Ex. 
so dt..,.uo de acettar esta ex lica ão como a ' usta 
homenag em qur:J me merece a pe'isoa de V. g:s:., 
d~ qu~m m~ subsc~evo, c~m p:·azer e homa, pa
tnclo. e am1go multo obr1gado, Dr. Daniet de 

a_uxiliar os bancos d~ dep~1sito da côrte ~ des
tmados ao resgate do mr}iO circulante. 

Dé!ixando os _gra~des moti~os, que po:leria 
a_llega~, e exph~ar1am ~ ~ed!da. que S·3 ~i~cu-

pro,•inc:i~ que re.presenta~os. se~do extr;~a
mente mJusto nas suas ap::-;:ciações. 

Sr. rcsid ·nte os fact s a c ,... ·, -<:; 

nobr: deputado, ~ão mais pt·op:·ios p~ra dis
·~us~ao perante a. Ass;mbléa Provincial. Tra
ta-s -l de emprr.g-:-olos orovinciacs, trat-a-se de 
profess1~?s _publH:os; ~·V: E:!. cornprchende 
que um,,- dts~ussao mwuc10sa neste terreno •. 
p~rante !"' Cam~ra dos S_rs. Deputados, não só 
nao serw. ouvtda conv(mv:mt~m.,n ·c. C•)mo não 
d~ria em r_;sultnclo os intuitos que. tivesse em 
v1sta .o seu aut0r . 

Fundamentando ho'e o meu 1·0 1uerimento 
tratarei a mat0r1:l g ue podo ria :dT.:ctar a no-
litica cleitor<~.l do ultimo ministr•rio. • 
. Disse S. Ex .. qu~ ~ntre outros factos o pre-

O SR. EüFPd.sio CoRr,Er.-\.: -Elogios rnuito 
merecidos. 

O Srr. ALVES DE ARAUJo: -O e:!..,.enheii•o 
Tourinho pr~stou, indubit~velm0 nt,,~ muitos 
serviços áqllella proviucia, 011de !oi sempre vo
tante do p·utido ~iberal e com as relações que 
:1. elle me prendum. não lh'os po·ieria fazer 
ma.s concordo com os elogios que f~z o nobr~ 
deputado. 

< ·~ , • b " 

per~eguil-o, como não o per:>egmo o actnal 
presiden~e da provincia. 

O Sr. AlYes de Araujo s- Sr. O ~n.: ~LVEs DE ARAUJo:- Um dos nobt·os 
presidente, vou fazer :L _Ca.ma.ra um requeri-...- .. ~x::-~~?_1~-~r.o?~ ~-~ · S"l1~X:~~ . l?al1~0l1 e7t_e enge-:: 
me~to, :1. prov~itando a ~cc~sião para. tratar de u1'ú~1:o ~_nspecc:o~ar as _col_?ntas~lllt:wes da 
vanos nego elOs da prov1nc1a do Paraná, dos provmc1a , em CUJ~ col?m1ssao se demorou nove 
quacs se occupou hontem 0 meu nobre col!eg-a, meze~, -~a qual Ívl retu·alo por ordem do nob_:e 
deputado pelo f o districto ··· d"quella provincia . e:x-mm:::>tro da guerr~, s.em a. menor suggestao 

Como v. Ex. sabe, calculei que 0 unico do prestdent~ da provmcta. 
deputado, que se achav-a inscripto para a dis- Os Sns. C.<\.::SDIDo DE 0Ln·EmA :n: EüFRASIO 
cus~ã? ~o credit~ de 25.00~:000$, era S . ~x. CoRREr.-\. dão apartes. 
e, dmgmdo-me a mesa, p~·l1 a :ralayra ; fd1z- A inspecção das colonias foi no mez ue 
~ente a~ha.vam-se out1·os mscn~t~s sem o que Ma1·ço. e ainda em Dezembro o eng enheiro 
mcor_r~r13; seguramente em: um v;c10, que. DtlO Tourinho se achava na província. 
conv1r1a a ma.rcha, urgeneta e 1mportanc1a do _ . : 
credito pedido pelo go\'erno, :~.prcsentado em 9'~al a. razao ..9ne JUStlfi~_av~t a sua o_stada 
parecer da commissão de or~amento, tratando nlh · ~ t:nspe~çao das colomas estava. feita, o 
d n en·ocios de somenos im ortancia. relatono t mha elle tempo de fazel-o em nove 

S. Es:., Sr. pre;;ídente. considerando a. si
tuação difficil, creada ao Thesouro pelo de ficit 
que no ultimo ex:ercicio veiu aggraval-a, p elo 
decrescim~nto da r enda publica, a. necessidade 
de remessas de fun:Ios para o norte em busca 
de cambiae.-,, e ser a época propria em que o 
commercio procur<t saldar su•1s conta:; no inte
rior, a existencia de saldos nos bancos e preci
são que tem o governo da somma necessa ria. 
para o seu compromisso de honra. corrc~pon
dente aos juros da divida interna fundada, at
tribuiu á má politica a emissão applicavel a 

O Sn. EuF<tAsio CoRREu:- V. E:s:. não co
~hece. a~ instrucções que elle recebet.1, e por 
lSSO d1z lStO. 

0 SR. ALVES DE ARAUJO:-Foi inspeccionar 
as colonias militares. 

O SR. EuFRASio CoRREu:-Não se limitav~ a 
isto . Como digo, V. Ex. não conhe\.le s.s ins
trucções que elle r ecebe!1. 
• O Sn.. ALVES DE ARAUJO : - Conheço-as, e 

v0rdade é que o presidente da. provincia não 
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teve :1. me no: i~~erv~nção par~ ~ Sll:t re!ir.tda.; r renda ~ OS _gastos. e correctamente CO!llputado 
esta accusMao c l!ltetramente 1 U.J ttsla... os ser·n~~os 1mprev1stos perturbam o me10 fina n-

O Sn. EdFiusw Cor~nErA:-Nno apui::1do. ceiro,e~cedõ~ndo em su:-~s impe:io>!as. exi?'encias 
ti margem adrede posla a receita-e facll com
prehender como se não comprometteria.m os O Srt. ALYE:5 nc: A1ueJo: - ... tanto 'lue o 

pre,:idente •ia pt·orincia, :~ cuja dispo;;ição íl-
c:1va o e:.gen el!·o. l erxou-o permanecer na 
l•rovincia. ató Dezembro ultimo. 

O .SR. EuFtL\.SIO CoRREIA : -E' porque lho 

O Sn .. ·\.L''ES DE AltAt.;JO:- Er~1. ou n<io 
f~ril.igo do presidente d;;s. província '? No pri
meit·o c:1so co:t>O o presidente o perseg-ue ·~ No 
segundo COU:i:) 0 C011SCL'\r;L I) IUeZOS ll:l prO\•in
Ci::t? :\ão :-e combinam r'slus duas idéas. Seria. 
a interven,;:ão pela inepciu, partintlo de uma 
autoddade illnstrada! 

Tratou m::tis o nob1·e deputado do orçamento 
da província do Parani. 

Votl !e1· o •"[tt•' o presidente da proYincia disse 
em s:-u relatorio. Com sua alta intelli~encia. 
:;~sim e~pl"irniu-so aquelle distincto funccion~t..:. 

<.< O e;:tad,) financeiro da pro,·incia, a nüo ser 
decretado um fecu:1do . pla1:? ~cor:o~uico, ?a-

oosto;: , não inspira, nem pódo inspirar lison
.J eiras prcvi:O-õ·~·s. 

Jà não são tão só:11ente os onca:.-gos que, ele 
exercícios antcriol'es, têm vindo progrcssi va
i:''; ente se :;tccumular ao lado das imprescindi
Yeis d•:.os;1ezas de um noYo exercício - o que 
accusa a ma .sittJação em que depaz-ei o Th.e
;.;onro : - e menos os ser,·iços e:s.tr·a01·J.inarios 
que, -:Je soi·presa, ::~.ndam d ·~iquilibrando os 
or· amentos o : ue exclusiv:1mellt mais ed :t 

ãttenç:1o do~ po:l · ~res competentes. Si taes fossem 
as cansas unic3s de desorganização, uma facil 
(lperaç;;1o de_ credito poderia robabilitar o jogo 

., . 
A C<ulsa prcpondet·~nte, si m0. é dado al)a

nhal-a em t:unan ha di n:rsidade d e el..:lmOllt•:..;;; 
perturbaclorê~ e~ tà sem duvida na diminuição 
<!a;; renda<, não que (:·sta se d.!rivc de urna cri
minosa n '' gligencia O~l de um des\·io desho
ncsto po1· p:: rte das es t~t ções arrcoa:ladora;;; , 
l~i :s porque a sua fímte vai de;::apparecêlHlo . 
l~ma \·ez qttr> a despe;m ordinaria se não reduz, 
::trlt··:,.: se asoluma, ernquanto qne a materin. tri
but:\da, não concon"~', -~enão j,tó no nivel, ap
n:·oximadamentn ao menos ao calculo orçamen
tario, o_dosiquilibrio não falha. sem que a ad
r:ünist rnçã ) por mais pre\'ident·~ e severa que 
s.::j<l, possn. arr~dal-o. Dahi resi:J r:L não :"Ó que 
os servi(;,,s d•J i mpo:·tancia ·mn.xima. ~ão postos 
~ m~rg~Ul , r: :n detrime.nto das n.; cessid::des da· 

retardada . cÓroo ainda a ug-mcntam-se os cn
Cttrgcs de um ex.orcicio -futuro, qne, além de 
.i'<?c:nrsos com que acud:1. às despezas proprias, 
precisa de outra ..: rendas com que salve os coril
promi;;>:o-> :ürM~ados . 

Isto, no regimen da Jespe:~.a ordinaria. 
Ko extraordin~1ria, ct t•e embora e~cape a um 

r igoroso calculo a ri thmetico, deve no entanto 
i nfl uir na,;; JH'~' \•isõcs do o1·çâmento, o desiqui
lilJrio se manifesttt em toda :1. sua. p~sada pre
pondeí'a ncia . Si, poi<s, qu:1ndo o j ogo entre a 

or .am nt •tl 
por quebra de r~cursos, vies.sem pezat' ns des
pezas extraordinarias. 

Da.hi -este principio jãmais inutilmente 
v a rçam n o, que so 

póde ser alcançada, comr·utando-se a d·~speza e
nesta :1j 11stando, sem. Yiolentar as f:n·ça;:: da ma
ter· ia. tributada. as reud;;s nece•sa,.ias. 

O proceder· invcr:;amente-seria implantar· 
no organismo :financeiro um germen de im
media ta de•orgfulixação, instigar desiquilibrios, 
promo\'et• de:ficit<::, encarecer cnc!:\rgos, pre
parar a insolvabilidade ; on quando não-es
t01'~1i%ar a~ font ~s ~e receita, pedind? dellas 

. .- I '- .,; 

rias adapt:weis ao imposto, .si como prc·limina1· 
in,lispansa\·el não se ~onstrnir um _plano fion.n
ceiro, ::u·redanLlo em primf;lÍJ.•a linha do mo\'i
mento orçam•'ntario todos os elementos, qne 
po1· estranhos. lhe s:Io prejudiciaes. E em n~Hb. 
aprovcitn por isso que~ p:1ra destruir o ct•-Jsiqui
librio que ddle.o; r esulta. disten ·le-se demasia.
rlamentc . a pr·o:luctividade co impo;:to, o este 
vc~a a industria, embart.ç:~ o commert:io, con-
~t ·a rrn . . . 

pul.tlica em qne ::~sscntu a prospet·idarle do fis.~o. 
Neste caso crcar o imposto é esterelizar o im
posto a portanto comp!·ometter a renda. 

- recer a nao se a m 1a com um oco e ero
geneo de eontribuições; esta;:, qualquer e por 
m:ds di,,er.c:a quo seja. a. matcria que tl'ibutem, 
devem obdecer a relações que nunca S ') suppri
mem, por is;:o mesmo qne os elemento·> de ri
fLU eza, om (1uo clbs incidem, não estiio isolados 
o estranhos entre si no organisnio econoroico 
de um·•. circumsct·ipção territorh\1 daJ:~.. 

D'ahi-a cooJ·rl enação pa!"a dis tribuir-se o im
posto t) r tal a nc que uns não compromettam a 
arre cadação de outros, anto.s reciprocamente se 
auxiliem ; d"ahi-uma repartição de onus equi
ta t iY:l, tit·nndo ao contribuinte a mar·gcm dos 
conft·ontos odiosos. q 11 e se não levant.n. r0acr;õ~s, 
abre veredas :i fraude ; o JJl!'lis ainda., d"ahi-o 
crit·~ rio para que o imposto, que é Ulll encargo, 
i.ne i da. exaclamente .sob•~ aquellcs que m_ais 

l ' 
posto se resolve; d':d1i finalm~nte, . c não é ex--
cusa·!o r·~petil-o.-o con!wcimcnto rigoroso dos 
elementos productivos qu'1 ::t ma teria trjbntavel 
ongendr~, afim de não instig-;1 1" a sna fecundi-
dade até no lnnce de estanca i-a. 

E d'aqui deduz elle varias :i:iéas , apresen
tando o calculo da receita dos u!timos exer-
·cicios . 

O Sn.. EuFn,\sro ConnEr.~ :-Mas note V. E:s.. , · 
que o <JUe elle diz esta em contradicção <:om o 
que se fez n a sssembléa provincial. 
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0 SR. ALYES DE ARAUJO :-Neste caso per
guntai·ei ao nobre deputado, como é que S. E:x:. 
se julga autorizado a vir censurar ne.;;ta casa 
ados da as.;eml.Jléa provincial, dr! amigo.;; seus 
e meus '1 Que :fizeram os amigos do nobre de-

• I • • f 

emendas que apresentaram par;t reduzir a 
de;;;peza '1 Quaes os dados apresentados para 
augmentar os im lo;:tos ? Nenhum. S. Ex. 
sa e qu_e o orçamento é um estado de previsão 
da receita e despeza em um periodo dado, d'ahi 
a alguns n1e;,.es abria-se o trafego d:1 estr.1da 
de ferro de Corityba a Paranaguã. estabele
ciam-se engenho.3 de serrar pinho. industria 
que só então poderia entrar no seu concurso, 
p::oporcionando a exportação productos de 
riqueza <13. provincia, inoxplot·adores, pela im 
mobilização obrigada dos meios de transporte 
anteriores. ~or que, proporcionan~o o trans-

e • ;,.; pc O 
menor ft·et ',pelas som mas que economisa ao 
commet·eio o explol'am outras industria-:, pela. 
e:s: )Or ta ã0 de · :-
Yeriamos nas previsões do orçamento })Ôr a 
margem todos esses proveitos directos e in li
recto~ com q1,1e a Yia-fer•·ea cnritpece o paiz 

" Acct·csce ain-1:\ um outt·o facto de que o no-
bre deputado não tomou nota: é elle relativo 
aos impostos proYinciae;, pelo lado da zona con
testada i proYincia. Os dados que habilitam o 
governo c o parhm,~nto para decidir esta 
'luestão em pou~::-.s semanas, sedam entregues. 
como o for;;~.m ~:i.o governo, e é de crer que 
nesta occasião po,:samos rezoh·ol-n.. :_ 

• O ?Obro deputado sabe, - •tue a parte d:1. pro-
~ , .. 11 ,... • .. 

de Antonina e Paranag-u:l.é sujeita ;o imposto, 
cz:t:re_t:~.nto todos os prod~ctos que pt·ocuram o 
Rlo Negt·o e Santa Catharma delle se libertam. 
c nao poc emos ca cu ar em menos do 100:000::; 
o qu~ perdr> a proYincia com esta s:J.hida ft·anca 
e desig-ual dos nossos productos. 

O Sn .• EuFru.sto ConnEI.\. :-Não inílue no 
orçamento. 

O Sn. Ar..,·Es DE An.Au.ro :- Rogubrisados os 
limit0s, muito inlluir:i. Si V. Ex. acha exage
rado o or<}atnento de 800: 000 . .:.:, não póde igunl
mcn te acf:'itar :l. base dos orr~arnen tos ant0riores 
dos ultimos annos de 724:0Ô0$000 .•. 

O Sn. EumAsro ConnEL\ dá um aparte. 
O Sn. ALn:s DE ~\n.AU.lO :-Essa razão não 

põdo subsi1-tit· por muito tempo; seus elrmentos 
não s:Io permanentes, o, conhecida a crise por 
que pas, ar.tm os grandes mere:~dos da her,·a·
mato. :fit~arà explicada a cohet·encin d[l.S ílu-
uaço s o !';011 preço. 

O Chi1e o Pcr·ü voltanuo dos ruinosos desas
tres sofft·idos pelo seu commercio, infunJit·~1m 
outra confian_ça :is tr.1nsacções em que :figura o 
principal producto da província. Na reprEsen
tação dos principaes negociantes de herva-mate 
refere-se :i q ua ntidado expo•·tada no ultimo 
anno, rendendo quasi a metade do c1ue a que foi 
export,tda em annos flnteriores. Não dovemos 
acreditar que esses preços i:~ontinuem a mani
festar-ao em prejuizo das :finan~as publicas e 
particubres, quando novos meios de communi-

o Stl. ALYES DE Ar .. AUJO : -Nesse caso não= 
pro~eguirei ; peço ao nobre deputado que faça 
com cpH~ seus amigos se reunam para que a 
assP.mbléa po::sa trabalh:1r extraordinariamente, 
conforme req::ercu o C(•mmercio da.quella pro
vincia ao presidente. 

Si a assembléa não que1· reunir-se, não quor 
funccionar, não quer attender ás exigencias do 
seu COtNmerclO. tomar;\ a responsa 1 1 a e este 
acto quem delle fôr causa. Os meus amigos 
e;; tão pres~n tes, com excepçiio dag_uellé·s q ne _:e 

o ' contav o.m com esta convocação· extraor . .iinaria, 
e não põdem apre~entar-se em Corityba com a 
mesma rest~?za dos ;tmkos do nobre de u-
ta · o. que se ac 1am ã roda dt~. capital. 

O SR. Eunusro Com:.Eu : - Tinham muito 
tempo d3 vir de Guar apua.va a Co1·ityba. 

Sr. presidente. o nobre deput~do acha que o 
presid•mte da provincia inter...-eio nn..s eleições 
do Paraná. Eu desejava que o nobre deputndo 
apresentasse uma sô d~mis,;:ão antes das eleiçõ·JS, 
o que tivesse por fim essa intervenc;ão. 

cO Sn.. EwFJusro ConnEI.\. :-V. E. anima-se 

justiGcação: 

O Sr.. EuFRAS10 Cor.nEu: -Houve as amea
ças, n. comprcssiio, os pcl!idos fortes. 

O Sn. ALYES DE An.Au.ro : - Poi.;; eu peço ao 
nobre deputado ';ue cito um st) empregado do. 
secretaria, da for\a publica, desse pessoal em 
que intervem o presUente, e que tiycs:;e pedido 
de SE~. 

O Stt. Ecnusro CormEL\: -Eu apontarei os 
factos. 

O Sn. ALYES DE .Aruu.ro:- En achav~t-me 
nas condições t!e pouer tral.lalhar e peuit· \•otos 
em Corytiba, por![ ue era candid::~.to; não me 
ach:wa ÍlH·estido de cargo pn blico; tcn,ho alli 
amigo!!; entrota.nto, nib t~e 'hrigi a uni >Ó om-
preg-<\ o a scerc · ar~:~. nc1n aos pro e~sorc~, netu 
a empreg-ado algum.junto dos quaes, entr0tanto, 
pode1·ia intervir. Nus St\bcmos quaes l:fio os pe
didos qu f'\ ne~tes legares pequenos 11odem 
actuar sobre o 0leitor. Quanto a mell disrricto, 
decbro :te nobro deputado que percorrí~o todo 
pelo lado de Pnlmas o Guarapuava;C',enlrctanto, 
os unicos peJidos que trouxe ao pt·esidente d~ 
provincia. foram demis~ões a pedido de de-lega
dos de policia. supplentes de juizes municipaes 
e o ele um collcctor qu.e havi:t sido nom~~.to c 
não lhe convinha o cargo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 51 - PÃjgina 6 de 44 

350 Sessüo em 11 de Junho de 1885 

Como é. pois, que o presidente da província. 
persegue ? (l:; proprios amigos do nobre depu
tadu ue~ta ·representação que a.cab~m de diri
gir-lhe, p"dindo a convocação da a:;sembléa ex
tr.:o:-dinari:,, r~coahecem-lhe serviços, patr_io-

estrang-eiros. 

O Sn. ~\.LYES DE AnAuJo:- O Sr. Visconde 
de ;:\:J.car e o :Sr. lldcfunso Corr.:ia ::-:to ne3·o
ciaP..~·-·s e são politicos. 

O SR. Et:FRAS!O Co""lREu:- Ild0f<Jnso Cor
r<.>ia assig-nou a firma d~·- ;:ua casa. 

o s:~ . .:\Ln:s DE ARAÜJJ:- .:\Ias todos elles 
perte::rcem ao partido conserYtldOI". e o facto 
d :t"f'i "nar.·m com a firma commei·cial ou com 
a firma particular, nada. importa pat•"t o r~co
nhecimento da YerJade. S:io estas contradic
ções que eu não pos~o comhin 1r nas allega.çÕ"s 

O Sa. EuFRASIO Com~EIA.: - Cond•.::mne as 
posturas que · existem e não o juiz que as 
executa. 

O Sa. ALY.ES -DE .AÍU.UJo·:- Sab~ o nobre 
deputado que a lei de ·1ti28 faculta á;; camaras 

. . . .... ~ ...... 
reincidencia, ass!m como 8 dia" de prisão·e 30 
na reincidencia; e;.;ta é a lei organica e 
nenhun:a )ostura óJ.e desconhecei-a : exec -
tar e :ta hi, t~.rcumulando sucessivmnente as 
mnltas e pris~es. e llallilita a c:~m~\l'J. e o ,juiz de 
direito ~~m procr:sso de infracção ele posturas a 
ccndemnar um cidadão i pris:Io pcq1etua! 

O Sn. EuFRASIO ConnEu.; - "\s autorida
des j udicia:·ias, alli. são nHito distinc tas. 

O Sa. ALYE~ DE An..\.GJO :- Eu vou ler i 
carnara o parcc-~r approv:do pela as:;embléa 
provindal em recur"O que a elh dirig-iu Cleto 
~. . ~.' . 

nes;c parecer a.cha-5'3 o lüstorico do facto que 
d-:nunciu . (Lê.) 

... ' ... '" 
são extr:~ordina.ria. de Julho do cot·rente anno. 
- Para ernittirem seu parecer sobre o assump
to rccisam as commissões x or succintamen-

Paranaguá contra elle foi de · tal fÓrma, que a te os fado;;· 
camara, conhe;:endo-:1 a qualiticarà. Em 21 de Março de 1882 o presidente da Ca-

mara :\Iunicipal de Paranaguã, nos termos do 
Um filho desse professor po~sui.a um pequeno art. i·l das p:)~lut\ts ue 13 de Abril de 18i7 

negocio, com consentimento paterno, c tinha (decrelo n. ·1~8·, a. re. 1uer;m0 nto do tenente co
pago a respectiva liceu\~~ :i Cu.mara Municipal. ronel.Jos~~~ Cleto da Silva. concecleu licença. a 

Sobrevier<ltu questões P•,líticas, e a C:tmara. ~eu filha iU.>nor Cun'>tancio Cleto da Silva para 
Municipal mandou cassar a lic·~nça que havia :~brir· naquelh cida te uma casa de negocio a 
dado a e,:;se moço para son modesto negocio. varejo . 

Depois multou-o em :30$, f:'levou a multa Exp'1dida a Lc-'nça, mcdia.nte 0 pagamento 
a GO:i;, l.!Onsidera.nd·) re:ncidente, e impondo dos respuctivos clireit•Js, e c.•tabclcciJo o ue
em dias suc~essivos essa multa de 60$. de- gocio, nuJ.nte,·r~-se Pste sem contestação du-
vou-s·:l :i incri,·el qu tntia de 450$! rante um :~nno. até que,em :30 de .Mar·ço do cor- _ 

O prejudicado r.}co:·reu ao president :~ da. pro- rente anuo, algn ns neg·ociantes requereram à 
vincia do :teto que lhe cassav:1. o titulo ou a li- .camara que fa.~se cassada a licença. por não ter 
cença para ter a.bert<.L a casado seu negocio, e Constancio a idade legal pna poder comrneciar. 
da ·~ -travagante comminação de tantas multas A camarA., tomando conhecimento <1:1. ma-
ac.~umu a as. 01 :tttendido, tendo pt·ovlmento teria do requ ~r.mento, 0m ses:;ão e <e 
o seu recur"o fundado em não ler a C<l.m:tra Março, a.pprovou o parecer da commissão de 
compr!tencia p:Lr~ c•1.ssar as lic·~nças por elb papeis, que conclitia propondo fosse r.assada: a 
concedid 1s,e,revogando :"1. deliberacão recorrida, licença concedida. a Constancio f.l se impuzesse, 
a.bso~ve.u o rec )frente d:"-s multas; m:1s. o juiz li ~o caso d7 ~esobediencia, as penas :i.s quaes es
de dtr •1to de Paranag-ua passou por c1ma. de t1vesse SUJP.lto. 
tudo i,;t(•, e eondemnou o multado :.1. pagar a 1 Em conseq uencia Jcssa. deliberação c por
i~portancia dessa a.ccumulação d~ reinciden-1 que recusou-se Constancio a f~char suL casa 
ctas por um mesmo facto, mandan:lo pôr em de negocio, por eslarêm convictos. elte e 
praça. uma pequena. casa, adjudicando-a mais seu pai, segundo declara. este na representa
farde i cams.ra. municipal paTa pagamento uas ção~ de que á camara faltava poder para c~sar 
multas. a li~ença. concedida, for:1.m imposta" a ambos, 
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no dia 1 de .Junho a. multa. de :30$ e successi
vamente,_ nos dias dous a oito, a d'c! 6US, pelas 
reincilencia3, irupo1·hndo todas r>.m 4:30.;;;000. 

Da ,leliberação l'O:lcorreu da. camara o terient8 
coronel c:eto pal·a a pr<.sidencia da província, 

·. . -
:L • • 

prO\'iln ~to ::ao r0curso por d·~spacho de 22 de 
Junho,fun .. !ada em não ter a C<lmara competccia. 

ar;t eas..;:t;· n.s Lceii~,s ' JOl" ell::l. cone ida~ 
rcvogauc1o a tlelib;~ra,;lio recorrida, absolv~u o 
rccorren:c d;~s multas que. ern cumprimento 
dc~s acl~~liiJer·ação, lhe havia.n sido ir.opostas. 

Entretanto, a ca.mara, por seu procurador. 
tinha jà feito instaur:Jr o p1·ocesso de in
fracç;i,) de po;;Luras no juizo de pa~. o qual, 
por sn.ntc~nç:::. J~ 1S de Julho. juJgj.ra. im
precedente o proc:•sso pelo mesmo funda.
mento ,::::. decis:"lo da presidcnci.~. 

Desta sentença intet·pot. a C:.u11ara :\Iunieipal 
.. <.c.~:: i ~· ·a · i~ c ,~irei ,o, que, nao o s
tant~~ ter C<l:thcl!iwenlo do acto d!L (liesidtmcin, 
como consta. de :.un do.~ conside1·ando~ de sua 

decis~ro dojLliZ de paz, cond•::nnando o t~nento 
coron~l ;J.:•sé Cl·~trJ ela Silv;1 a pagar as ruulias o 
eustas •. e dest'arto nullificou, em seus efl'eito;::, 

naten[o c ~t pres1 ente o pronnc1a. 
~\s sim pies expcsi çües dos factos, par:' co á 

commissã ,,demonstt·am ti. evidencia que, tanto a 
Camat· ~: ~Iunici.pal, ewmo o juiz u..~ dil·eito, r:.xor
bitarn.m de suas ;1 tt1·ibui\·ões, commetteuclo este 
um atrentado .::ontra uma attribuf~ão do poder 
executivo, conrcrido. por lei expres;::a., clara e 
tel"minaute.-Que :í.scamaras municipaes care
cem <le comp1: tr>ncia para cássar as licen\(:· s 
po~ dlas co:r:~.c0diJas, ntío é mera theor·ia ; é 

t . • • w • • • 

~ ' . ·~ ' 
expedido de accôr.!o com o parecet· da secção 
do imperio do conselho de Estado- 1a. directo
rb . -l\Iinisterio dos Nen-ocios do Im erio.-

10 c .r~nei,·o, 11 do Dezembro de 1882.
Fsi ouvida a scct:ão dos Negocias do lmperio 
<lo cen;;elho de Estado sobre si a lllm. Camara 
Municipal pode, além da npplicaç.ão da.R penas 
que :• lei de 1 dl.l Outubro d~J 1828 lhe permitte 
communicar nas sua, posturas, cassar licenças 
que concod•'r.- E Sua ~In.g-Gstade o Impe
rador, conf.; rm:mdo-s-1 por sua immediata re
soluç~:"io cl~ i1 de Novembro pl."oximo findo com 
o par• cer da rt'ferida. secção, ~xarado em con
sulta da 2.'3 de Janho do mesm•' anno, cuja 
cópia acha-se annexa, manda. dcclarat·. à 111m. 
Camat·a)Munit!ipal c1uc não pódc ser approvada 
a proposta const:.nte do seu officio d rJ 10 de No
vembro de 1881 po1· ser o seu assumpto exor
bitante das facul.iad c-.: restl'ictas r::onferidás :ls 
camaras municipa.r:s pelo art. 72 tia lei de i'' 

e u u ro e .... , vts o que enLre e as nao 
figma como pena imposta aos infractore~ de 
suas !;Osturas a de cassar as licenças que tive
rem conce iido,- Perlro Leiio V eUoso.- O 
parccet· do conselho de Estado, a que se refere 
o aviso, dtz em um elos seus topicos:-«Até que 
expire o pra.zo da licença., subsiste intacto o 
direito de ('Ommerciar na conformidade das 
posturas municipaes . ....:. c:Cassar a licença an
tes seria attentar contra o direito pr0-cxisten
te, cujo exercício é garantido durante o prazo 
da mesma licença.- Isso não é admissivel e 

assim o têm entendido as camarac:; mume1· 
p.les>.).- Nada precisam as corumis:-;ões accres
centar sobre 0ste ponto.- Di r-se-ia, si n:Io 
fos~em antr~rior·e;; ao factJ occorrido em Para
guá, que o aviso do governo c o parec0r do 

.J s.a o i \·eram em Vl:'i a e-se 
facto.-0 atrope!lo do t·rocedimento da <:.<l))ar:1, 
porém, não paron abi;- mandou tJHtltr .. r a 
"' (J • • • 

tinha imputabilidade e po !ia Sc<r proces~ado 
pela infracção (at·t. 10 § 1° do cod. e~·im .);
mas os ang•mtes ch municipalidade iillpu!.eram 
as multa~, não só a elle, como a seu vae .-
0 juiz d'l direito corrige o erro,; e, julgando 
o primeiro não imputavel, condemna o p:t0 relo 
a.cto do filho!- A Camnra ~lun:.cip -;. i, scicnte 
do provimento da pre~idencia d:' provinr:ia, 
em nz de desistir da :.•ppdlação, si ó que 
ji a tinh!l. interposta, e dar cumpr!lll•~nt.o :lO 

aL~ o o sup" rlor legttl:.uo, pros,..gue n•) pro
cesi'o, como se tivess~ cei·te:;a do s.-~ u triam::-.ho. 
-Este:.~:b e se f.•;: e~per:1r .-Tive. se, _Poi·ém, 

. 
-o seu <:ct•) !oi revogado pela. autoridi:d' : s:lpe
rior e legitima; e1·<\ como se não ex~istisse. 
-Que trata-se de matet'ia mera.menre econo· 
mlca e a mlntstt·atlYa, não la duvidat· . - Po:s 
bem, a lei de i 0 de Outubro de 18~8 e -; t:.bclocc 
no art. 73:- l4:0s cid,~dão .: qr:e se scntir.~m 
aggravados pelas t.!elibor:-~çõas, arcôrdfios e 
postut·as das camaras, pod•:rão recorrer pat•a 
os conselhos gcrn.es na Corte, pn.ra a As-;emblea 
Geral Lcgi~httiva, c aos p;·es itl(~Ht,J:; das 
províncias c pm· estes aó gove;·n.o, quaa 
clo a matcn·ia (1J1· meramente economica e 
adm.inistl·atiwt. )>-:- Ag-ora yeja-se o nugno 

' caso, da sr>nte n(.':l. do ,juiz de direito :-11. 
Consid0rando , finalmente, quo nenhwna 
validade )Ódc ter o a t . resid n i:1 
stante •la certidão a ils. 42 v, por ser ex o r· 
bit::.nte da attribuição de S. Ex. o Sr. vice
presidente da província, que assim usurpou 
attribuiçõos da e:tclush•a compctenciu 'lo poder 
judiciario, em face do nrt. 2° § 1° da lei 
n. 20R:3 de 20 do Sotembro de 187i r~ art. 45 
§§ i'' a (\o do respectivo regulamento n. ·182-1 
de 22 de Novembro do mesmo anno.~- As 
commis~ões niro precisam dize!." quem fui o 
usurpador .- Ha :1qui uma deplor::tvel ._.~_.nfu
são dos mais treviaes pdncipios sobre materi
de competencia.- Ao poder judiciario, cha
-mado a julgar as infrncções das posturas mu
nicipae.:, por forç:• das disposições citadas no 
considerando acima. transcripto, não cabe in
verter o julgado pela autoridade adlllinistrativa, 
na materia sobre (1uc :i esta compcLe cxclusi-
vamente pronunctar.- con rar1o ora suppn
mir o recurso que a lei expressamente f:lculta 
das deliberações dn. cam3l"a municiJ?al para o go
verno.- Especifiquemos:- A camara munici
p:·ll cassou, a. licença e mandou impôr multas.~ 
O presidénte da. província. r evogou o aclo da 
camara a absolveu o paciente das mutla.s.-Es
tas desappareceram; tanto valia não terem 
sido hnposta.s; a. sua · existencia porveio exclu
sivam~nte do acto da. camara. cassando a licen
ça.-0 poder judiciario não -podia dar-lhes 
uma. existe~pia, que .. ellas haviam perdido.-
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Cumpria-lhe, respeitando a. decisão da presi- j uma Camara Municipal, em vi,:;ta. da attribui
dencia, declat';H' find~ a llllCStão e ri.ad:\ haver rÇãO que tem de impôr mult!lS de 30.) até 00.~, 
que .JU!gar.-Assim não qui:r.. entender ? j~1iz 1 repita es~a mu~ta dtn:a.nte dias seguidos a .titulo 
de du-.:1to e lançou-se na can·ctra do ~rb1tr10. 1 de remc1denc1a., ate prefazor a. -qua-ntta de 
-!\·la:::; qual o meio d'3 faz~l-o p~l.rár ~-Havia. -!5030:)0 ~ 
um untco : pt·ovocat• o coni 1cto 'e JUI."lS tcç<ro. 
-Este, por·ém, não foi empregado em tempo; 
;:t scntenç.a_? de ultima i nstancia. ~ passou em 

ViriiiOnd . -Tcle'il'WCO Bo,·l.Ja. 
Entr~;tanto, Sr. president ', a iniquidade con

sumou-se~ arrancand.u-se a metade de uma pe
quen::J. casn. ao seu proprictario c a·ljudicando-se 
à Garoara ~Iunicipal ! 

A victima protestou o mudoa-se immediata
ment·~ porque a Camar:1. 1\!unicipn.l que1·ia o 
aluguel do. metade que lhe fôra entregue pela. 
justiça. 

é a de 182~. não ha outra. Então ct:nsuremo,:; 
os legislador.;s por não a terem r cvogaJ.o, per
mittin lo ás Camaras l\lunic~pa~s ac:-umularem 
mult!::s pelas reiuciuencias q u;mtas vezes 
quizcrcm e as justiças sanccionaren1 t:l.l:s 
feitos. 

:\. Camara Municipal 1Jão pode impot· multns 
nn rcincidcncia, além de 60$000, é e~prcs'o o 
art. 7Z <h lei de 1tl28 ; no enta11to arranjou-se 
uma conta ue chegar, até se tomar a ca.s:1 de 
um cidalão ! Repetir a. multa dm·.mte uiJ.s se
guido~ a titulo do roincidcnci_t é o que :1 Ca
m&ra não pódc fazer: nã0 ha quem sustente 
riue ella pos.-a. Gxercer semelbnte att!•ibuição 
em vista. í]a lei de i828. 

O Su. EümAsro Conn.Er.A.- Todos. 

O Sr.. AL\"ES DE An.uúo . - Todos quem, s1 
todo;; r:stão calados ~ . 

O Si~. EuFR.\SIO Conr.Eu:- Os tri!Junaes. 

O Sn.. ArxEs DE An..\uro : .;.__ Que tribunaes ~ 
N ·)tO ;lue a Can.1ara ficou silenciosa diante da 

pe:-gunta.qne lhe .fiz. Não receio lll<Jnifestaçi!o 
e~pressa de opinião contraria. 

O Sr.. Et:FRAsiO Con.r.EtA : -A ca.u!';a do silen-
cio é rnuito di\·ersa. . . 

O S:l. EUl~n.Asro Co:umr.\. dá um aparte. 

O Sn.. ALYES DE ARAU-JO : - Profiro o silen-. . 

O S11. EuFn. .... sro CoRREU .: - Só nós dous c! 
que temos intoresse m qucsLão. 

O SR. ALYJ!:S DE AnAUJO : -Pois ann.ncar
se a proprieda:le de um homem, calcando-se a 
lei q ne o protege, ó intere;;se pessoal de nó.;; 
dous ·~ Onde chegámo:; nós quo a l~i de garan
tias para a;; p0sso:ts c propriedade j:i não é um 
interesSG vubli.co '? Snjeita-se um pobre h•>mem 

O Sr... Ar.vJ~s DE Aruu.1o: -Citarei um ou
tro que neste momento s~ acha. sujeito á Rela
ção do distrido. 

E' o seguint0 : o i o supplente de jLtiz muni
cipal de Pnranagu:'t proredeu ú uma jnstiül~aç:io, 
a requerimento de parte a quem entreguu sem 
dei:~mr t1·aslado. No dia seguinte requt.:rcru-lhc 
côpia, c clle 1le!':pacha que mandou cntl·cga.r á 
pat·te sem fic:ar traslado, pelo que não podia 

o.•i did 
Foi por isso processado, _pronunci:do, c o 

processo li está na Relação ··do districto e elle 
suspenso do seu emprego de despacb.an te ! 

O Sn. EuFIL\Sro CORREIA:- acto não c 
esse. Foi proc,~s:;ado por ne.;[l.r certidão. 

O Sr~. Ar.n:s DI~ An.u;Jo :-Certidão de acto 
qu·3 elle lin h::~. pro..:es;;::~.do, c mandado enlt·egnr 
:i. parte para. fa.:r.er o uso que entendesse-

O Sn. Et:FR.\SIO Con.n1~rA : - E~tnxa aind•~ 
no C;l J' to1· i o. 

O Sn. A.I.VF.-> D!·: An.\!J.J0:-:\:1o e"'twa. tr:J.i:l.
va-se da j1t.o.titicação a. qur! proceoeu o nosso 
colkg-a Dr. Uenm·oso Mat''l ucs dos Santos, rc
fet·ent~s aos titulo:s de eleitores. matcrb ur
gcnt~. (l <1is que dlc precisava traz~Jr est,'l. jus
tific&.ção ú Camar;t. 

O Sn. Etn~:usro CoRrtr::rA :- Tod•)i; dizem 
que a e:;tampilha Je que clle se . s~rviu n o rc
querim.cnto que fez estava ~er\'lda . 

O SR. ALYES J>E Arau.ro :- Não é c:.-:acto. 
O Dr. Generoso ?\farques não iria_ fazer uma 
justitica.ção dl3 tal importancia com· urna c;; tam· 
pilha de 200 .já. sr:rvida. ! Acredite o nobro u0-
putado que o Dr. Generoso .Marque:; n~sta casa 
honrou a nossa p1·ovincia. (:lpoiados.) E"sa 
estampilha fór.t comprado na Alfanuega~·. e o 
proprio empregade encarregado de cxamtnal-a. 
reconbecet1-a, c disse que ella era perfeita
mente bôa. 

O Sn.. "\LY J::s DB An.AUJO : - Nesse caso, O Sit. EcnusiQ CoRRE!,\ : .:._ Rcspondr:u em 
pergunto nova!Ilcnte á Camara : é possivel que termos dubita tivos. 
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O SR. ALv~~. ~E ARAU.ro ::- ~i respondesse ! q.uer 3. Camara ter certeza da realid:tde drjllas ~ 
em termos duuJ.att:os, fu.ltal'la a ver·ddc pa-~· Eu peço r1ue venha cópb do respectivo pt·o-
tente o reconhec1da. , cesso. 

A bom aüia.nt;1-se e não devo demorar-me, !\.ffi . . . . 
mas referit·ei ain:la oulros factos . Em urn destes ,. - _mno que, a .. :espm!s~blltdade m~taurada 

=..-0rnaos que r..cn. o e rece er a provtnc1:1, e o 
nobre d•Jputado sabe que niio é urg:Io liberal. .. 

P~lr,tnag-u:i, ó uma pers~guição politica. po~ 
elle ter t1·:üado de uma justific:tcão elei.tot·al a 

O Sa. EUJIRASIO Cor..uEB. : -E' cunsGr- pedido ele parte. • 

va or. · · . Coutr.~ o capit:to Pedro Alves se está alli for-
O Sa. ALvEs DE AuAu.ro:- ... lam.bern I m:tndo otüt·o processo. E i)orsl.lgue-<e o ex

nã.o ó conserva,lor, ú republicano, e occupa-:';0 promotor pnl.Jlico de Parunaguú Silva Lima, 
da perseguiç:1o que alli :'>C move aos liberaes. por tan pt·otr:.xto true sua cduc:H;ão e principio;;; 

Neste jornal lê-so o seguinte (lJj: ropellcm, sendo o motivo politico e Lodo elei-

t . . l .. . J> . A 1 tor~l. <(" J'V--~ t:ça c o (uru r/c · a;·anumw.- c 1a-
se nesta citl:.de o Dr. Vicente Machado Lima, · Eu pergunto: a Camara dos Srs. Deputados 
quo vciu <dvog-:n· a causa de seu irmão José quer ter conhecimento pleno destes íactos por 
Eugc.nio 1\IachC~do Lima, accos~,do .de inconli- documento:5 authcnticos '{ 

mata co;lsci,mtia pda j ustic;:t do nosso d~s
ventUI':tlio foi'O. 

(t O rancor partià .rio de juit.·:lS cég-os e ob-: 
sC'C(t os pe a se e ,e v1ngançõ!. e:r. s.. cu.p:t, o 
sun:m.1ar·ic:, o julg:.unento e u. condcmn ~1Çã<J 

dac1ue!le. ~1 ~e::-só t_e~:~ conht.'ci mo:llo do proce:::so 

<-( Exercendo o log-ar Jd ~ offl;i:.l da secrebria 
do governo! o ex-pr. motor publico do Para
nngu:i te\·e de d:!ÍX:.tl' o e!.ercicio d:) 8eu cargo 
pot· eif,~it·) su~pensi vo da pronuncia :e vi1· :t·) 

Campo de Rhalbmantho procurar os meios de 
sur. defesa. · 

. « Triste na vcdade é a posição do:; jurísdic
cionados do Sr. Dr. Ces:•rio .José Chavantr~s . 
quo repr·esc,r..ta. do J u pitet• no foro desta infeliz 
· · ~~ àistrilluindo · usti ~a :i moda. do in-
ferno. 

"' E' tfio longa, in::J.u,lita, ~ scric Ll'3 injnstiç:1s 
pratic~~das pdo _Dr_. Chavante~, que só tem 
proc uz1 o ' , ~ : - · 

EstrJ rec ueriment f ,. 
jeit tl-o-á :i delibemç5.o da Camara, que ou 
O appl'OY::tl'Ú OU l't:jeitul-O·Ó, confurrue julgue 
que sj't nGcessal'ia a \'inda dc_lles ou que bastem 

.. , 
O S~t. EuF;.~.\.SIO Corua:u. : - Niib ha perse-

g uição algurus.. _ 

E' enviado á mcs.!, lido! npoia:lo e a:liada a 
di~ c uss:1o po.r to r peàido a palawa. o Sr . Eu
f1·asiu Correia, o seguinte 

goverilo por 

i. o Cópia do p1·oc-:·sso de re~pon!;abilitlade 
instr.uril.do contr·a A.:lriano Ribeiro Rosado, na 
comarcil. de P~u·::ma •.,.uá · 

2. 0 Idem contra o cap~tão Pedro Alves; o desconforto, :t desesperan:;a 
dadc ! ::3 . '' Cópia do processo insta1u·ado contra o 

(< 'Lmtos mali!s,Uúito ; 'd:üiiiiós,dianle cl.) tanto ! ex-promotor pui.!Lco de Paranagu:i, Jose Eu
soü't·imeJlt) e ta.nta. resignação fazem com 'l ue g-onio ~lilChado Lima ; 
uma parto:: de~ta. pop:1lação t'C l.Jl' c::>r~n.~r; uma 4.° Có;.;ia do processo contt•a. o tenentc-coro
figur~L syrnpatlnca CUJO ~em_IJbnLo so:n·cdor <: nel .Josó Clcto da Silva, por inft·ac':~o d') pos
sel'eno ul.ire I) co:·ac;:1u a p1edade, meno• do turao;. 
ri uo rodem c de\·cm olha1· . par~ , as dcsfrr<~ças Sub das sessiJes 11 do Junho de 188:). -
dos qw! r!st:1o . entreg-ao,; a s a!l:l:l. <b s J LllZ~S .Hve's d :.: !i i'lWjo . ' 
es•:rm•os de odlO;o; pr) s;;oa,:s c vmgaw~as p:ll'tl-
da l'iti;. '> 1 OltDE!\1 110 DIA 

L:S-sc aind11. na. !llesm:~ foll1a : · -)· - .. 4 1 ~ ·-

• 

- · . 1' ~, ~ I' 1 . - :..li. DISCVS.:;!.O DO l'!: O.J~C 1 O ::\. - ot:í<>, QUE !>I.\X· 
. . <L ~ C:lJ..d::~ ~dr~ :~!·\·c~ ~e 1 ~u .. a~ r1u~. rc~~ v .\ co::\Tl::\V,ut ~:-.1 \' lGOP. ou::~~T~? 1 o 1·rum:s .. ; .. ·· 
p un-..e 110 _fu.o tl ·.l :. aú .u Dr · C.t::_\ ar; te~ 1~ um.L TlU~ 111.1 J::xe::CJc iO DE JS)o-'1:::>86 AS LEi~ 
I.UOll:<tl'UO:tcbdC, :l. ll!ll:l. ulr.:l'J'a•,·ao ,JUI'Lt.lCa, :l. ~·<: .. :;> '):) l' '1•)'-J'Ü D'·' '-' l>'·" S'·"r"':\!1'[' 0 m • 18>14 

• " .1 1 .!\ o., • ' .)""'-'- · .. • .,.• _. . V - ~ .... ,} '- w..... ' ...,. 
c :.! C tLra:n O l U1 1'0 )r;o 1J0f1!C uU processo GC 

re~pons:iuilidade, iHsb.ur<ido JYJI' quc1xa ' •'~ .JlllZ 
mu nicipal do t CL'lll O, fo i in tiwatl:J no dia 2;:, I 
pa ra. assislir ao .i ulgarue u t•) plcrml'io !lO rl ia 28. ) > 

O Slt. Eunu.':i!O Con.ruw .. : - Isto não \'ale 
nar1a ; não !·ó.Jc a'bab::- us c:-c,.Jítos do Lli·. Cha
va ut,Ji, magi~t:·aJo mui to conhcc:do no l l!l

l.JI:rio. 

..r\.1·t . L '' E mq11:l.l!to n:1o forem promulg~ld :J s 
a ~ leis qu'~ fixam a t.!e;; pi'Z:l e orçam a rec·~ita 
g-•: r.Ll do !m per i o para o exercício de 1~85-
J;:)Sü, continu:u·ão CIIJ vigo1· durantl} o prim,~ iro 
tri:11 e :~tre do IHC!;IliO e;;:': r ei cio :;.s lei :; ns. 3221J 
c ::.3~:-30 do :; (l'! S cto:~ mbt•o de 'l8:i 1, sendo :u> dr~s

O Sn. Ar.vzs DI~ Ar.:.üJO:-Vou co nc:u! r, ::.:e- . reza·~ fei t:as p;·oporcion:drncn~D ao t1Jmpo ar~ sua 
nhorr~" , 
1Hento. 

mandando :1. ~~esa o. ta .:u rc .. lu r: ri- du;:11;.ão . , 
§ 1 •. , Dur[lntc o r r•fer !c.lo pr: L'iodo re.;;ul:l.ri\ a. 

t!J. !; tdb de c re:lí to;; cspeciaes q•1c acompanha a. 
mendon::d~ lei n. 3~2~. 

Disse (lU'~ e•ta : p t~r.seg-ui·~·õe,; contr:::. o te
n enti3-Coronel.José Cle to da ~ilm s:i.o inauditas; 

. r.-v. I. - ·•1·<.> 
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§ 2. o O ministro e secretat'io d~ esL:~do rios 
nego cios da fazenJa. fica autoriza,] o p u·:.1. eíl':l
cwar, no mt>S:llo período, to.bs as despez:1s 
próvenientes d~! creditas cspeciaes e o:draordi- . 
narios :.t:inentos ao re:>pecti,·o excr..:icio. bem 
cumo a em1ttu· 1 1e es <o esouro, a. e a quan
tia de iü. O~lU:UOO.::;uoo, como antccipa~ão de re
ceita. 

l , 

ctarn.~nte com o art . . i 0 do projecto, a scguinta 
em.,ndi.\ d~~ co:nruissão do orç·Hu::nto: 

Emende~ 

Ao a.:·t: 1", ·lepois tl::s p~1lavras-:~ de Setem
!Jro d ~ i~S4-a~ci',•scente-se : augmentad:.t da 
yet·bJ- Extraordinarias no Ext..:;·iot·- com ~1. 
quanlh •le 52:5(.;0$. par3 aj::d 1 d~ c~sto e ycn
cimentos dv memtJ:-o das com,mss•H'S mnt:1.s 
ãnt<H·nacton:e.s no 111 e, pot· l)a.r e' o 
seguindo-s J o m:âs eum<) no artigo. 

Sala das co:nmiSSlh.;, n de Junoh d? 1885.~ 

~- O Su. PuESIDEXTE:-Tcm a palavJ•a o Sr.C:un
P'J: Salle.;. 

O Sr- Ca.n:1po.;;.; §:~lh~~ (:un·vi:'l(~;,fo 
ti.; rltl t' H,'{i·.l} :-Sl'. pt·esldi:!Ole, :~ C:llllant h a do 
UOi' lllÍtti :· (jUC CU 1:1C p;·c·\:l l 'Ç:l. lh [H' i::::.• it• L 

Ôpport'inid LLd .-~ que se me ''-!Jl":s·~nla, na e ' •Hfor·
lLlid;lde elos csts lu,, para cnu·ar ea1 t:on:-;idaru.-· 
çüe;:; gemes tl·:. orJem. politic:L 

dous pHtidos monnt·chicos <! q •:c tr} :ti ti:.lo b :s
iantc terup0 J!'lr'~ Lzet· o mn~:> amplo us.J desta 
ftl!Uithtdo, dcwern ou\'i:·, ao m nos com tol·i!·an-
cw .• as e:xp.tlls0:c:s l e utu partH o •1ue tem est. o 
sempt·e afas latlo de!:lta tribuna. 

. . - Sr. pru~ide:lt !, u .. paiz ,jci. conhece rL posL<;ao 
do:; d:~putarios rcp:.bli :~an : ;s nest:1. Cam:tra. Já 
ded:lt·amos. co1n u. le:tldadc lj uc devemos o. os 
nossos aJ.ver.sa.rio.~, que niio ha. poalos de 
approximação, nem linha,; de aftnidade entt·u 
nó~ eaqu:}l!c : qt•C ar1lli rept·r~seulam (J I:Jl"inc;ipio 
nwnarchic:,, 

S:)mos <hl. oppo.~içi'lt> t·a.~i.~a!, por 1 uo o no.'! S•J 
pensamento polit:co. a. nr_,s~a ~:sp:t·aç:1o /! ~\ 
tt·ansfurmação completa tio systctua, ó a. reot·g;l· 
nizaçilo politica do paiz. 

O! Sn. Pr.uoExTE DE MoRAES : -/:poi tdo. 

o Sn. CA:IIPOS S.u.r.l~i,S : - Nc cte ponlo <le 
vi8ta é claro que nos ::~.~hamos ÍJ-o'tl~lm··ntc ~lis-

snravd c inconv·~niente, porque: ó a attitu,Je 
das fraqu0zas o dlls humilb.a~ões •... 

O Srt. l\Ltc-DowEr.L: -Nlio ::poiado. 

O Sa. CA:.IPOS SALLEs: -:· ••• ainda ha. pau-

. ' ' CJU:tndo, ao a.prescntàr a csl:t C:tmar;\ o seLl ga-
iJinct(\ di:;se que todo o d0svio d:t Coiôa é tio
vida aos at·tidos olítícos c aos seus chefes. 

Des le logo se we afigut·ou (h luaxima impor
tancia e.st;l decl:ir~ç--ão do nol;rc presidente Jo 
conselho p:.t:·a o j ulg<tm~nto do r~~giruen mc
nat·clüco no nosso paiz, pot-.1ue J.-~lla se podern 
tír;a· .lna:; conclusões, cad~L li ual a m.ai:-; grã v e 
e do m:1.iut' alcance. 

O Sn.. LoürtEX(~o DE Ar.uuQUBrtQU.E: - ?lias 
ll'~nhuma contt•a Ô regiwcn.. · 

O Sn. C.urPos S,I.LL~:s: - l\lo.stl'<lrei mais . . 
o 

ta.do espere a deducção r\;) minha::; idéas e ha de 
ver quo esL•} facto depõe contr.1 o rcgimen. 
(.:lJ)fG,·te$). 

A pr·vpOSLção do noore pt·csidento do conse
lho fo~ ~~sta : todo o tle:>\'io (b. Corôa é devido 
no;; partido,; c se:u; c!tofe:s . (~-~To "J! ,iarlos). 
1"" • I • • • -~ 

ração deduzo, como di:>sc, du::x.s ~on.;lu~ües : 
t. :•, qu':' a Corôa te:u p:·aticudu ,1c.w:os (,:üo 
ri1wiwtos) ... 

O Slt. lJ.lJBFOX-3:) Dl~ Aruv.)l):- Ell·:l disso
si:. c~rô•• tcw Jot·atic:ulo desvios. Fallou hyro
th~ticamcntc·. · 

o Sn .. CA:'.lPOS S.\LLJ~s : - ... z.a., qu ~.: os par
tidos mou:l.l'dlico.s 1.:1tl Vi::?. d') :-o ievantal'cm 
cou1 altivez c enet' •" i::t irtl ):,:H idos lelo senti-
menta do po.tt·irJ tiSalo. e pdo amot· u libc:t·~tade 
pat·:·1 imp~dil'cm os excl}s os Lia. Cot·ou, c para 
obrig-al-a a mat~tc:·:se no~ li<Hi.tcs da lt.!g-ali-

, \J j ( ~ 

a cumplici.Jade da:> f,dtas com.metLidas ll ·: la 
Çal'th.~ . .(.Yr7.U_(IJ.!'J1Wlo~ t~ !tJI(t)'lC$ • 

O Sn. PrtUDEXTI~ DE .\Ioru.t,s:- Apuiadu. 
O Sn .. C.DIPO:; S ,\LI,ss: - A dochra(;ão do 

nobre p:·osidente do eon~clhu. si tem o \';tlvt· 
e:s:ccpctonal de se1· prvdttzida. u:!o por ur.a cx
mini:stt·o de n.:t:tdo, I.LI:t:J por aqu ·-llo 'lue ainda. 
é o pre .;; idont'.! do eonsclho Lh:: tuinislro .~. u:1o é 
,L nnica entt·et:mto, po:t[lli! anlo,; d"! S. Ex. ji 
cstadisras notanús. chefes impor·lalllcs <los 
dois pat•t irl•JS motiarchico,; Liuhalll clünunciu.do 
a c:dst:~t~cla dcs,;a a.uom~dia. no g-o\•et·no do 
nosso pa1z. 

O Srt .• Jo:\o PE;>;IDO :-Quan:lo fóra. do podr~ r. 

O Sn. . C:,)IPOS S.u.LJ~S :- Mas o noh1·e Jt·e-
• si ente d<J conselho a. fez quando m poder. 

ra.r ·s, como da,luolles C(iiC "c cluunam cou.sCI'-
... E t b t .;.: · 1 t ... O St~. lt.UEFO;>;~O n:~ Atu.u.w :-A {Jl'upo:;ic~;io vauot·e,; . • s a ·a< ~ s er, "''" . pre:;tuêi: c. " lliJS- " 

r-:a po~ição eu1 freute destes dous p:;t·tido.;;, Put- do nolw; prcsi ~cnl;.J do t:onsclho é bypothe
_qu:m!o r.>llcs por sua conducta. lliOSt r a rom qtl '! tic~t. (//:.~. Ot! tt'us tr}Jrute.; .) 

-convêm, ~ac:ta o:t uxplici; :uucntc, l!lo r1ue ne::;te O Sn.. C .UIPOS S.\r.c :::s :- A jr!'oposi(;ão do 
{>:LÍt a l'atuo do Est:Hlo S tJ.> a vonLudo iwpc- nobm p;·,Js:deJ!ie elo t:)Jlse lh <> á po.;i 1 h ·a (mio 
rial. l lj'l rilWL •J3 t: lljJI(r[ rjs) , ' lliiU é CO!H.li c:ÍOllUl. 

(I Sn. Pm;DE:-;T~ DE 1\lo : :A ;~-:;;: -~Iuito b')m! O Sn.. lLDJ~Fu:-; ..; ·) JJJ~ An.w.ro :- Si b~win. 
(I Sn. C.\m•.:>-: S.•.ttJ~ s : -Sr. pt·csidcntc. ctu~ d~~vios-di.;;c S. Es: . (Utt v u t; ·a . .; apr~~·t;'s.) 

C<;t:t é id ·h:~rn :·n:c a allitwlc (los p:11·tidos UJO- O S1t. C.\~IJ·os S .\l.:. ~:s :--O úo · ,,.(~ p:· .. !o; i !cn I e 
ll!lr·:!:ir (;:1 0111 p:-ús n•;a J:t Co:.:t.:·, r; tti i•.Jde l: : u-, drJ c.; Jl r:lh=>, ~ míi:·iu:t .!J ;• :n.t p :·•J{'!'i : <;;1:J <! <:!-
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c!arou (ttle como jor!1alista c deputario tinha j Em 1848, o s'nn.rlor Paub. Souza, gloria rb 
por vr·ZP.S crn~urado o ;,b;;olntismo d:1 Corôa. e minha província e do paiz (r~prdodos), depois 
que esse ab~oln<ismo se d::wa, pü:-r:,:o não havh (!e ter :J.b:mdnnado o ~eu minister:o, cheio de 
1iberdud·'l no eleitorado. A Ccm5a <'stavn de pr.~occupaçõos p·:lo f<~t•;ro da p;~tri:t, porqne 
posse do poder nbs·:,lnto. confirmou S. Ex., por tinha perdido n. t'spcrnn~·" dr- vc:o constituído um 
falta tie verdadeiras el.;i .õcs. bo1n <>-overno. dizia na intimidade da família c 

influencia inde '•ita e cxag:~rarla do Imperador 
nos negocias do Estado: e ~cct·esl·entou- qu: 
já havia pordido a esperança de ver es>:a inJiuen-
c1a co'.n at1 a por uma r~;,:istt:'ncia em com )l
nada por part·~ do;.; partidos político~, por ,ue 
conhecia quanto tinba ~ido longo e p3.ciente o 
trabalho do pt·incinc usurpador para enfraque
cer os partidos e nbater os ."eus chefes. 

Nesso momento. qunnclo o Sr. Fr.rrcir~t Vianm. 
dizia quG fc1zia ess:\ d~'clnrn.ç·ão com a snn un icn. 
responsa.uilidaclc jndividna.l. ouviu-se um apart11 
do nobre rcpres-:nt'mte reb. proviilcia do Rio 
do .Taneir·o, o Sr •. \ndr3do Figueira, dizendo-

I 

E ouvit·:1m-M Íg'11almcnt.e vo;.:e~ de toda a 
banc·1da. c'n:.;et·v:vlom, di;.:enrlo- e p ·irle as.~·o
cio.r tam rcs Jons'd ilidwl.e de torJ(, rt-

OjijiOSiçtio. 

O .. Sn. . . ?\L\:-;om. Pon.n~r.L.\:- E prot.,slos 
tambem da bancada conserv:\dot·a em s·~ ntido 
contr.1 rio. 

O Stt. CA~IPOS S,u.I.ES :-Não cxist::JJU pro
te~to• ch nin ·~·uem no;.; Annr~es c en refii'O o q<1C 
encontrei nos Anna•' !';. 

Por·tnnto. j~ não foi só nm doput:vlo, nJ:;is 
c1:1. maior antor·ida:le; m:::;; foi torlo o pat·Lido 
conser\'arlor, qn~ pelo!'< ·· ~0u;; rr:-pt·csenln.ntcs 
nnsta C:tllt:\~":1. rlcnnneion. nni!'OJ"Ill " lltcnt", o 
ct·imc de nhmn tlo [lQr]cr prrt.l.icado por n.r1neil·-. 
rpc se riir. o ~upr,~rno ma,d:::tr·:1do d.'l. n:tçi!o! 
(contcsln~~uçs). Ant·' s dis5o j::\. o 1)Jiz conhach 
a cc~lebrc phr:tsc de Enzcbio do Qnciror., qne 
ainda ha po11cosdins ('~)i _r,pro luziria nesta casa-

par::. 

O Sn. RATISBO~.\ : - E:;t:1s p:1.lav1·n.s nilo s0 
acham CS (~ript:::s. 

O Sr... C,DIPOS S,u.I.ES :- NinguP.m n.s con· 
icston ainda c têm sido reg-istradas como vcr
dac1eir:'IS. E q 11 em não vô n cúas pn l::l.\'ras, nnor
;;ica cxpn.nsão dr~ nrn::t cons"iencia hon0sti:l, 
bem ar:sign:llad l. a. incorop:~tiiJilid:tdc qu? ~~siste 
entre os brios do cida·l~o c ns t0ndcnCI:lS cor
ruploras do porlcr usurpadot· ·~ 

.:: 

dos amigos- htJ. ld em. cinw algtolw cottsa 
p:'hl.re. 

A"sim ~ homnd_o paulis!a~ ji n:Lqn~l~" tempo, 

!'egundo rcinarlo, denunciava que existia 1à c~m 
cima alguma cousn. que contaminava ou podia 
contaminar os cai'ar::tet·cs C}ue se lhc~approxi
mns:;cm. 

O Sn.. RATISnoxA dá um apnrt~. 

O SR. C.DrPos SAT.u:s:-E, corno acaba d) 
di;.:ct• o nobre deputado, rcpresent:Inte do Ceará, 
posteriormente Zacarias do Vascanc ' llos, de

ois de te;· dcixad·1 o mini~terio ch =-~ dn. .A.•,.o•to 
e cede:-:do :o. um mo,·imenlo de inrl!gnaçào, de
clarou no Scn1:do qur; nunc:t mais s:.:ria minis
tro nr·st ·pai·r. ·. 

- . 
de tanta '\"nlia, porque !"ão todos insnsp~itos, 
po1·que ~ão prodnzij,9s pelos mais fer-.;orosos 
~de tos do reg-i,:~en 'irio:~at·chico. eu não '!Osso 
dcix~r de ::-.creditar q tte re~lmcnte e::tistn um 
poder ma.lefico e corr:1ptor que destr.1e as força'> 
progre~sivas do pai;.:! 

E o nue têm feito os partidos mona.rchicos 
pat•a nul!ificat• a 3CÇà'O pernic:'O.Sa deste poJer, 
senão para de:;trnU-o totalmente '1 

O Sn. P.\DUA FLEUitY :-Fizern.m umn. ki 
para que V. E~. pu,lesse diz~r i~so aqui. 

O SR. C,DIPO~ SALT.t~s :-Eu hei de mostrar :1. . . . . 
bet·dndc. pot·quo não defende nom preserv•'l. de 
um modo ct1lc:I;.-; c "cg-ttro a sobct·~'tnh~ popnl<H'. 

o Sll. n'!OGO 1m VASCO:\c'l~i.l.OS dd. um apart··. 

o Sn .. C.\:'o!POS S,\I,l,'E~ :-Aeha v:· Ex.. llliC 

existe rnuitl-l. libet·rbde só po:-que !"C pôde dizr!r 
is:o '1 Acha V. E:!~:. qne o p:lit. goza d r1 m11iL:l. 
libe!·d:l.dc só porr1ue o d0put :do pó-le pt·ollignr o 
por1•'r p··ssoat? 

O Sn. Dror.o m~ V.,sco:o;c"LI.Os :-~'umn rc
pnblic:l. v. Ex. n:io f,lJ:11'Í'l :JS5Ím. n 'til ~ · rn ) 
n.Julii':t é rt'l ·l o prP~idr~ntc u L C:tmnt•n. l'Onsi nt.a. 
qnC se C·,t~j;l. exn.rnin ·rndo O '!'r Í!l do. 

O Sn. Prn:.;; m;.:~n: :-E·1 nin la n·io \'Í nece~
sid::trlc do chamnr :i tml ·'m o omdor. 

O Sn. l~ATisno:-:A :-Ncnhnm ~,werno livre 
consente r1ne se disct!l::l. a iegitimio:-~dCJ do !"~u 

l'in ·:i )Íci. N'nma re lttblica não !'C dis ~~11tirt. 

O Sn. CA:o.rP.'lS S.H.u::::-0 ::tparte do noln·~ 
rlcpntado por Min::ts obrign-roc n. citar uma a.nc
crlotn de Prcdcrico, o G1·andc. Conta-se qLIC F,·e· 
dcrico (J Gr:1.nde, passeando um dia acowpa
nh:Hlo cl•1 sun. córt:e, vitt que uma mult.i.J:io 
contP.mpla.va curiosn. um o1Jjcct? que c ~ta~a 
collocn.do soh:-c um muro. Appt·oximou-s~ o vtn 
que l ia-se um c:11'taz on,le se di:d;\ muito mal 
do sua pes•oa 0 dP- seu gove~·J:o. Então Fre~orico 
disse a um dos de seu scqu1to que fizesse col~ 

I }ocar 0 C':trta;.: IU'l lS 1Jal:tO, C[UO r•ra. para que 
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todos pudessem ler bem. 1\Iost:-ando-so o cor: c- l r:O!HJuh:tna rlo lib0raiismo~ c1ne'' vieram vus. 
zão admiradl) de Yer estR. role;·ancia de seu \ Cl co:·po •.'h no<;:":\ legisb~~ão, afim J.e nt.tr~star 
sober~:no e hrsitando, disse Ft·c .. lel·ico o Gr~tnde: I :~ t:1d•J tcmp'' o espi1·ito paLriotico IJ fl•ancn.~ 
<.(Não s·; admire; eu ~o nleu 110vo fizernn:: lllll \.mente dcmocr3tico c1:t mallog;·ad~<. re\'Olnçfto 
p::cto; clle di7. do mim tudo tlu:~nto (j'.tcr, o en ! de -t~:H. 
f!l~:o delle tudo qu:mto qth:ro. 'f> U.'i.~(.•/tt.,.) i o, lbcraes f.;vn,cm ,t-cncJ•g-i.t .. !los-scils pr·o-

Eis aqui, senl1ol'es. :1. libc~·J,<le qn.~ Oi5 b!·a- t,estos ao ponto de lan·:·arcm m :io tlo rC',~ur;;o 
7.i.L:iros possurm. o u:·a:r.il('iro pódo diZI'[' tndo I'Xtrerno da rerolu~~::io a.rm:vhl.. l\bs, S t·. prc
( 11:--"nto U"!' do .~cn :=:ou 'l':l-!1•) mas :-:obnrnno ~idente dir-.. ·:~ ( 1 ' " s da Vl'nàa. 
f<'LZ dellc t~mbcm tll:lo quanto quGr-. (R-'srulas.) . Gr.:nde o de Sanh Luzia, os libcraes deixa-

1\las en clizi::, Sr. prc•idenl c, qu" os p:1.r-- i r:1111 aban lO!l:lda a su:t ba.ndeü·:1 llO!iLica p:1.ra 
tidos n::onarchicos, em v···:~, de se l ?Y~nl:1.;:-en1, enri•iuec•)r •)s tt·oph0us düs vencedora;:. 
~iri_gidos pelo illlpulso d.) patt·i_o~is!llO c amQi' o f.t~. F'EL!CW Dos SA::-;Tos: _ N;to tinhí:l.m 
:.1: l~berdaclc, pa:r~'. fa:t.C!' • :<,Coroa l'i'Ctl<lr _:•os band•Úl'ft. politica :~tó ~h!. 
hmltes da. leg:l.lldado, st c (JUC cll:t r::x1.~t·~ _ • • ~ • 
n_Gsto pali':, ell0s têm s!do ao contt·:u·io, se-~ O ::-:;r:.. CAC.IJ>)S ~.u.u:s :-:-V. !'-~· c;;t:t fót·a 
gundo a d0chração i'r•i•.~ pel.:> nob!'') 1w · si- d_a Ycrd:1de h:stonc:;. .. Ate~ alu t) r1ue el!e,; 
J..•n tc <lo co·1sclho, transfO!'l1l:làos c:n instru- ' trv :·t•am ban:.!crra. pohttc.'l.. Exnct::mente des~a. 
mcntos subm. 30;; nas m:'íos d:L Co!'ôa ( .Xi7.,J Ói?Oca t: .fJtt '~ c~se partid::J prin~ipiou a repu-

O Sa. CA:IrPos SALLEs:- Si outro moti,·o c!amaf,~ão re\·oltlcional"ia, j:i o ptn•tido liberal 
n :1o houvess", como etr)~ti\·anwn:·l} hn , e e:t se n.chaYa no po.ler. 
d~moustral'~i em tcmp\1. bn~bria es te par>• <i'l:~ Qnn.ndr.1, Sr. pr-·sidentc, o paiz inteiro ::~pc-

, ;:wa q!le o pnmcwo a c o c 1;ssr; par H o ·,)s.;;c o 
mente dis: ante;;;, tn.nto cl"::tq ucllcs '1 ue S" clizelll do on trar· franc<t e :·e~olut·unento na elimina
libcr.-Lcs, como d'aquclles que :;; c• ch:11nam ~~on.-. l.<; ... ão cl '_: torJ:~s e.'-sa;; ~·cformas, ;tuc elle 1.•.bam:wa 
scrvadJres. . _ a~ le1s ren.ccronar·:r.s, :1s l•:1s do punhal e do 

l\1as, Sr. prcsi~hntc, p:1.rti :o noYo. e m mi-, .. bacamar·tc, essas r•·formas qae Jh:'o; tinham 
norin. no pa.iz, não -po.lt:!ndo pror const.'qnc ~lcia s•:rddü do g·rito de gn~ ·rr1\ n os campos d:t 
eontar com aforçn. de qno dispõe par t J'Cdvinr: l'C\·olur;ão; tfu:wdo ot·a (\st• a ~:~pectativa do 
di,~ar ~1.s libcrdad·:s pul;li· .~as, c l' ' :tliza:· o ~e·l p:ti:r. , foi dl·.: cnt:-et .~nto irolorosaiue rlt'~ SO!'

idcal pol!tico, qu·:l é a 1ih~rd:~•.le total, o partido pt·endído P''l' uma condllctn. e:xn.ctamente con
rcpu?licano tr·m a?oplado a p·•~!ti.·a da tolo- tr.:ria .. ..... . 
m0narchieos. rpto tê:11 ;1dopt:1.ilo a política da 
exclusão e da r~pl'e:~alia . 

sei si teria e::.sa. l~Ôli Lic:t si fo-;sc-o p:trtido mais 
fort·. 

(H a ou t,·os op:ti'ks) . 

O SR. C.nn'os SAu,'F.,; : -E' snbid•l. ~~·. 1,:·c · 
sidente, quo um dos c:·;·os mrds ~· r.t'>'·-' ~ c d<! 
mais fune;;t.as C•Jnse 1 tJen 'ia5, li \lO L•}:n s id·1 pt•a
tieados pelos partidos m 1!1ar·c1Jicos, é IJ dl) :~cei
tarem no govc:·no Ludn cpi:l:-!.L;) b:\·;i:J.m r~pn
di:J.dO na op;,osição, ü vicn Y~"~:1. 

Estes partidos. depois d • h~'' C t'C!n l ;roJ1:,~·;1d ·J 
co:n :t maior cnr:r:!'i:L 0 v::he tn!•nch o.'> a ~.onso ;; c 
Yiolenche, quan;lo ~fi.o \'i :~ Li:n~<s, m ·i' 't:u.-l c 
ser\·em-s~ dos mcs:nos elo Mmt.•)·~ . eommc!: t -~rn 
os m~ >mos :•b·l '-OS c p1· ti t:::\ In :-~ s mc -:m ~:s '.~i o
lcn~i s. r1uand·J pr:Lt fo1·tuna política s ·ro lran
sformfl do; e :n al ~ri) 7.C ~. 

do l.Jacat!llit·: c do pnnhrd, serl'iu-s•} d·: todos 
os ab·Js•;s qn .' :: ntcs coml.~:ü ·ra, p:u·a. inau
~m·:t:- a su:'l ,.;i tua.e:"to c a:':S '""'ur:u a 1 ~se do 
po·lr:1·; 0s ins!:!'lllllento; f.n•:tm nbsolutamentc 
OS m•'S:110S. 

O Sn .• FJ::r.!cro oos S.\xros :-Era 1111estiio do 
mini:5 tr·rio. 

ú :~r:. CA :o.! uos S.\LL'·:s:-Xfto em tal "!ucs
Lito de n1inist·'t·io .. 

E, Sr· . prcsid.; nie, q nr.n~o o go·;erilO, '1LW 
in:1:1~Ul'O:l ;~. sittwç:i •:t l ibet·.1l tcYC de raspondel' 
pe:·ant•J a C::lnM r :<. ~obre '·'s seu' intuitos com 
rel:i.ç3o i•jnel!:t~ r:; forrn~s , d .·ehrou ,1tw a ex· 
peri··nc: a ai n l:~ n:'i.o tinhn sido :::n!ficicntc pa1•:t 
assign~da r os de f•) i lo '>. rhs lei s : de m :1ftfl r1n" 
::t indl n i'io r•T!\ t:) mpodc rcn'lgal-as. E qu!'Lndo 
::tl:;nns dcpnt:1.los d f) S. P:mlo c (h !ITin·ts , llon
ra :;:oj:l. a cst~ ;:; proYincia.o,; , fiz ' l'~m uma intc:·
n '; lhH,~fio mais f :rm r:l ao ""';y:)rno. obl'i,.:tndo-o 

. r~ . : t; : ~USTO 'I.E•: RY:- .:: lo -se n: r.:-~s :1 d~d:u·açü~..: mnis t>Xplici l.ns, rosponden ainda 
1- ·' P!lbll c<~ s . , 11 ~o·;or:w, 1•clo Ol';' ::t0 :o sc:t m:ni~tl'o th, _g-ller-

( tln ,, ut •os C',:;r~.; ·:c ,') . ; r :: (!é ): 

o Sn . c,,'\f!'OS S,\f.T.E 3: -.A n 0 SS:\ );;s t::: r ia r ~- I (( X I. minh.'1. npÍiiÍ :7o n:"io co nc:- id.:ro fj !1B (\ 
li :i•>·. " :. t:\ cheia de factos q:1o co:np:·o·::t::J :.1. p:Li:t. nrt· cs·Ú c d ;~ m~.i ~ lil>CJ'ihflC: na lei ft.'n
m inh:l proposi<;i'l0. l{ef•J:·irr.i al:_run s r1uc sfLI da m" n i.a l do estado <'s i!lo cous ig n:u los cs prln
mais conh:•c i<hs prccÍ!,:amenLc p•í r S DI'<!nl os ci pi,-,s rL~ Ji:H~<(ladc tah·cz m:tis a:uj•bmentc do 
m <Í:; l; :.~· uificati·•os e f1·ir,qutes. que ~c:·ia ur}ce.s:):ll'io. O goynruo, 1•ois, não Le:t>l 

L ··mb!':ti''•Í qn ~ '-' p:trli .Jo li hem! p1'0fligo 'l !'Oi' mís •ão (J;,.r dr:SC:Il\'•J ivi •u•• Hto a es te ·; pl·in r·i
com a m•tÍúr onc!l'l;h a :; r C!fO!'Ifl::IS <lo 1~4\J e pÍ<JFI, d e mod(t a tornai-os mais ampl.,s, portlliC 
1=~:-:u, q11'! hayi~nn annul1:1do o Codign 1lo Pro-l j :tlga que o p;liz tem tanta lib·Jrd:.tdc qu:1uta 
ce~·gf) ~ o ;\~ti) Arlrlid•·n~:l , n~ l. : t . ..; dl.l ~IR J,c. JI:~. .. l.h~ ó n l! "(~f; ';at'Í;t · » 
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1'-!:'10 S'~ póde e:s:i!Yir uma con 1ern•l::~::lo :nnis 1 nr)~ t:1do;;; vimo,:; corno os go·; ·rnos liber:•es (!fi

cathegorica, m· lis ·f,JI'mal do p:ts~:ldo; nilo se clt•'l'am de'•·h lo.:;o o p:tizJ de ·~or·oneis o t·o.m
póde c:d~ir uma dcclarar~:io mais e:'rJl i ~it1. do bem de ridículo. (A1ioiwlos e ·ri.,·o. ) 
repudio (~e t~das. as i~·~;1s a.nt.criO!'C~ (..\po ·r:- Sr. rn·;!:':ioientl), Cll f):IVi J1C3 t0 !nf!tnento- ao 

.-, · ' '1' .~ . ti'' a·~ mctt ac o um ap<tt•tc c c censura, Inc1·epan o-
C I' •m r·s po lerrFO'> Í!lStr·amcnto;.; com f'J 0l 11 o go- so-me rle cst2-l" C<l dcmas[,damcn;c s ·! voro para 
vcnn consegnia comp!·imi.r a lib'2rrhdc •l) voto, com CoS lilx::·aes. 

( u .. . . , . ; . n. 

bct·.mia nncional, como ó cjuo ll(l dorni11io des
sas ln');,;rnas lei.;; já. o p·1i;~ g-ot.?.\'<1. de L:1nta 
lib·~t·daclc qnanta era n0cossad.L ~ 

O Sn. Dror.;.o DE v.,scoNCJ~LL0s : - S•'mpre 
hoLlve libercl:>d•) d.o l11é!ÍS •. (Xao f '{l'jiarlos.) 

O Sn.. C.niJ>OS SAI.I.'F.::; :-Mas, St·. pt':'sid ~n te, 
Yciu uma. nova situfl.ção liberal, nçnolb. rJU0 to
:mou 11:1. histor·ia a de,·orninnç"io de situ::t1,::1o Jll'ó)
grcssi;;_ta . . O pal"tido liberal en '·.ontr~n 2s m8s-

O Sn. R.\.T:sao:'\A :-Isto foi de todos os par
tidos. 

O Su.. CA)íl'OS SALT.Es :-Estou dizendo isto 
mc:::mo ; a politic:1 dn. represaliD. era de :un bos 
os p:trr.ido<. 

O Sr.. DroGo DE V.\SC')XCELT.as : -Qn::tnd•) os 
rc2ublicano~ org~mizat·am m:t:.orias é que ha rle 
haver outra v:;z camar:~s unanimes . 

O Sn.. A~•rPOS S.AI.T.ES:- Lim Í<<Cto ru;tÍS re
cente.- Quando o piirtido liberai d '.'i:\c'il c) 

poclo::Jr, fcd1a.ndo sea 2·) f!Uinqa,;nnh com a . . .. · .• . 
primeiro, l :i. ficou em vigo1· a eeleur ~ insti
tniçü:o da g uarch nncional, contra a rpHl l se 
havia batido com t::mt:1. cnc ri:ó·i~. c:)m :~ maio:
t•.!rlncidade. 

E os liiJeraes tinham r::tzi'h, Sr. prosidcn l:;, 
porf1nc pot· m :rn eu d•,chro : n:1o conheço q u~ 
hom·ess:; nn nnssa l egislação :wnu 11:ais p ~
dwosn. do r!u r: a:pclla par\< i mpedir a Ji\·t·c 
nmn!f:stac;uo dv \'o: o. Pol-; bem, •rlanJ> ..... . 

U.\I Sn. . D:·:I'UT.\DO : - Ihvi:l o l' c'Cl'Uta.

mento. 

O Sn. C .\:IJP.Js S.\f.LES : -O rcc:·nt:m8r.LoJ. 
n polici:l. dt le i de:~ •. !0. D.·í:•'mbl'o, c <t g n ard:1. 
n :1:.:iOll:'ll eram:\ form:davcl tdri:hvlc o}' l jUG se 
se,·vb. o governo p :ll':t snppt·:mit· tob-..lrMnto :;. 
liberd <~ lc do Yoto. .tLi1'r :cs. :'.. !"IW.rdn na-· 
<'ion::t l não c1·a a a :·m:1 :uab f:·ae:.'l.. 

Sr. p rcsi !t-ntc. como cu diú :1, em 1878, 
quando o p:wtirio Jibcl·td snbin no j•orler. não 
enr.ontr:m scmiTo a" rr1 in:1. ~ d~:"l :1 inst: t1: i\:1o, 
:·Ol' f]UC cfi'cctivn.r.acntc clla <'strt·;a mona. ~hs. 
o p:.t r tido li b · ·r;:~.l, cora uma. pet•,;pic:J.cÍ<\ :tl
rn ; t':n•ol. co:u :nn:t olJ::;e,·vac:rw profunda, pot:d ! 

vct· no f:1 ndo dest:ls t'U~ll:iS a lguwt t:ousa tb 
velha in-'tituiçito, q u •! ai nda ~ -podia servit· 
piu·a :.1. obr :t p a t•tidaria. D•·scol> ;iu qu:! . ' si 
ella não servia mais como arma d~ compre~siro, 
torlavia. podia. ser :.ind:1. uma a t·mn. p o lor·.t!Sa .• 
corM c1~rncnio de cor1·npr:no. E cfl''.'CI;h'~mcntc 

estmnhezá. ~~ão rn;~ jtll.:·o e0111 dl:-eito do pedil' 
CIJ!l tas n.o pn.r: ido ~onsr:rmdot· nem de cen::u:-at· 
n. sa::~. conductn., porclu0, si elLc so immolliliz.a, 
s~ elle não quer o progTc::;so, si clh~ não quet· 
a. I iberda. 1", es\~i no s •u papr:l. ( A[)Oi,tdliS 
e n·7o (tpuiwlns.) ~bs o partiào JiiJcral, :tão; o 
p:1.rLido liberal t'.J mou p·~ran:e o pai?. o compro
mis<o de desonvol\'er o principio da lib.Tdad~, 
rod,~ando d.) garam:a>; sohhs c efficazr:s os 
d r ·.:1 tos do cid:Hl1io, na r;~. l1W: nossa ser uma. 
rca li tadc a mani festao;5:o da siJ beran!a nacional. 
O comp;·o!nisso drm1ocrnLico é dos liberacs e 
não elos ccns ~rv t :ores. Dc:1:ais , o meu int1:iLo 

.. ) 

zi"nclo facto;; em ab.Jno ela minha. proposição 
- ([UC cs pntid<;s tnonarchicos tCtll feito a 

olitico. rh~s rc Ji'C:;ali:ts Nem um dellcs 
cogit;\dO das reformas em sentido libern.l. 

o SR. nhc·DOWELL:- v. Ex:. compuls.) a 
histot'ia dns nossas instituições e l1a de ver 
~ine a.;; rcfonuas m~is lib<~racs são do;vidas aos 
con;;ervaclorcs. (f l a outt os (rjwrtc.<; .) 

O SR. C.DiPOS SAr.LEs:- Sr. presid,,nbJ, en 
dizia c1ne, em np~o.:;i.ção a c"t:.t politica de r :)
pr.'salias o de cxcl:Jsão, o parLido r~publicano 
tem p':';ü'erido a 1nlit:ca da tolernncia G da 

' ' ..... . 
' 
b~i.cnno comb:ttc os ::tl)US•J<; ond•: quer que os 
cnl!ontt•e; e, pot· outro l:vlo, ::tcojta. a llle:lida. 
:lc lib:!l'ilode e de H'O"'I'G.sso. Ycnh~ don·Je vi0r o 
nonco i!11pcr L<1. que ~cja liberal ou consct'\':t'lura 
. . l l ' ' o a Ol'l,.;·cm de c! uc proc·ec c a me~ i (ia. nosso 
deYCr ,·: :teci L:": l-a e comb:1.lm· por elL. prcst:m
d J-!hc a C')0 [YH':1~:Í:O do nOSSO ar1oiu pí' l':l. qn.; 
possn. t!'i. !mphat·. 

Po:·t:1n to, Sr-. pre,:;idenl ' , todn. :'.. Ye7. CJUC se 
t !·::.br elo) dcv:rminar qual :t. P:>~ií;iío do particlo 
rC!Jl.dJlicnno r: m l'1·onto ri o cadn um dus p:wtidLIS 
n;t~ll : ll' chj,: ,)~, scr:i n0cc,,;;ario an les dt! tudo 
Jev:mur c: L :~ p:·d i ruinar: 'lual ddlo'S é c1uc 
nos .,fl(>. t·occ um t rn;·,olid ~ de lib ' t·dadc? c1ual 
de!b3 ,; no1o n us : lli'(H'ce; nma 1nNli b de pro
"'"cs~o?.' oa. ... ... . 

Po;- mni to t (',mpo, Sr. p!'z;;\clent .. , os dons 
P•~r ;,: cJog m:lllr.rchic ;s s:) dU; ! renç:~:-arn insero
vc:t !o em Sllá' rcspcctt\'<\3 b:..nd01r:1.s a;.; se -
, , . "' , 1,\.- t ' t. (. • ' • I •' ' · ~ .. 

~;ttMúlur:l.c o 11 iilrí'durié . 1\bjs br.l~, rc
conh ~cc11do l)UC ':ls idé;ts qno: CX[>l'Íminm .:et:s 
p , h.\"t:~s n:1o •:<' fl.!n i.do::cs. ol,post~.~ , . n:::ts ([I!C, :to 
con:r:1rh. clla,; cxpnrrun.m prt nc: p :os c1nc se 
lur:J)()ni z~~ yam. YÍ::;t: J Coluo· niio póLh h a yer pro
!Z'l'C'!.'iO sem onlem, assim c.om•1 não l)Ódc. h:tYCl' 

Úb,•r·dal· : sc tu au Lo,·LbJc, cll··s cbegai·am, se
g uudo p'.l.t'• •c0. a um a ecôr<lo ,.:ou{: e~lc pouto : 
aml>os os partidos llllet· ~·m a Ol'dcm. 

() Sr~. llA'r' " H:):\.\.:- E D ~ns no' li.vrP elo 
conlrfl.l'io! A prflpl·j:~, ·r~pnhH~a n:"i•· v i\'C I~ia sem 
ôrd~m. 
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o Su. C.\:IIPOS SALLES:- E' o <l'IC ;:cabo lo pa:·laln"nlo r st:1. i!Cclaração-quc tinha ~uo 
de di;r.•'>r. I \'··t't"'acl:t• ·~.inir. (lc j'n.;~ ch roça I•OI" roais d~ 2\.1 

Res1a, pot·t.anh'!, S:=t.ber (fl~D.l do~ dou;; pa•- ann~H ; que achou falta d·) ruuha. CIJ!tSa, ma·..; 
tioo' é,_, q :;P quer· o prog-t·c;;s: •, qu:~.l dclles ó o nã•; de :u triuuiGõ<·s. 
que fjU•'l" a iil.Jc:-d:;clc . • 

I . x. :-E fa .o esta 'nsti~a aos 
('ún:;;erv-adorcs : o p:trti.uo conscrvndor ta.mbcm 
quer o pl·og-rr·,.,:;o. 

s~,. C.\:lfP()S SALLES :-l'<tO \'t'l'Cmos li)g',j : 

mostrarei quo nenhum dell~' q_ucr o pro
gr.:!so. 

O Sn.. f{}~TISB0~.\:-1~ tinh ~ 1, r~lzão. 

Ü)! Sr:. DEPUT.\D0:-0 rl::c havia era folta. 
à : dinheiro. (:11,oiarf,is, c out.·os apa'rtcs.) 

O ~n. C.\:.'>IP0:3 SAT.L'ES :-Fui p()r isto, Sr. pre
si•ientü, que o paiz prcscnc ~o :t o fa~lo e:s:·~0-
pci·m:lL dP. entt·ar urn g-:~.bin·•t::: po1· ''Stt Canwra, 
rccel)ido ~ ntre os appbusos de nmiJos os lndos 

1' • 
po.~ tlCOS. 

0:; pu hlieistas, rccouh.cccndo quo :~. !>Oci··
dade moderna ~ch!l·se virlm:.lmente c Jlocuda 
em um periodo de tr:~.nsic;iio, poque tudo cede 
ao impulso d:t corl'en te J.as id·~~~s dcmo.·r:>..tica.s. 
tem adopt:v1o um distinctiYo n:ais cnergi·~o. 
assignahnclo :t existcncbdc duas unic·s po
liticas-:.1. polit!ca n~ COI11;'C,Sã:J C ::t prJitÍC < da 
Jl'si,;:tenc:~: ~ politica que segu''• accmp:tn1n \-,):t.J::s : -:\ão houve :1ppb.u:;:c.s. 

proprios c1ll.'fco:; de !"lmuos os p t·tidos monar- n•t: i 0 set· rec"l'i !o enlr:! os :L:·pbtu~o' e lJClt:
chico~. Q:tet·cnd' deix:1r elo lado :1. nlinh:l O;Ji- ç i'ios do liucr:;c,: c r.•Hsset·\·:vlorcs, p-:-ecisamon t•.: 

t .. • 1 •' ·-m i s mbra d•·ss:1s lOI'f :w tra:t.i : ~ cnt Ü.lnN:Ll a band, :i r~ da rct'or-
autorid~·les, YOU cit:~.r algnmas dessa:; opiniõ,·s. ma.! 

O S1·. Paulino ·!~Souza. mombt·o pt•or!ttlincnlc 0 s1~. FEr:c~o D ,5 :::.\::\Tos: -·f' .. r.1ue é um 
do illu~tre triumvi-rato que dirige o p lrlido con- llo:uem de ucm. 
servador, n:~. sua circubt· politic: de 1881. diz o 

O Sn.. Dro,-;o DE \'.\ ;.;cn::-;c ::r.r.ns :- F:sl!ou !1. seguinte (IG) : 
«A sing-nla!'id'.de de l'-Crr 111 i'll1 J11)<sn p:•it. vr•d:.vl .•. (1';·or: (f"1'-''' •·111:1 ,, ., 11J" ' i'l •'·' ·) 

os libcraes qu~ tomam a ~i a realiznçtio do ú Sn. C.Drpr,s S .\LL-:!: ' :-:::r·. ;•residentó'~ 1:<
ioéas couscrV;1dor:~.s, no passo q·•c os con~cn·a- m~nto pt•nfnndn.ml\nt•' u rsta(lo de :tL:• tim··nto c 
dores fl!! t&m. por !==Cn tnrno. enc:'lrt•f;l;.:-a io rlc p•·us11·açfo mo1·:·d :• 'J'1" j:i dt ·s-on ,.,;t' p ·i :~. :to 
rnai.s cb nmn. ,!'Cf•1.!"íl1~ li.bc~·. :J, c:.'l~oeo:~-m'l P?•·l ponto rlc. ~~: _cn•:s:.:r-1':11' ('t~i : :·' . nnit~n. 'l':.l.irl:H!o 
vezes. p::ra n no 1.:11!-:~. r a : .. pol:l. !~:l. em l'os1- -p!'lr:t o ric::~<l:' ..-' rpto dc\·e dt! ' ! .!;ll' O!'; f'CIIS .:o : l•
çõe" log1cas. ó certo~ p.1rém <Uli~<3Í~ .••. m·~ nt).,:, a .i·• hc1111')lr! de: l•f'm . 
achei no emb:~.raç"l de ne 0'":l.i' o an,. oio a arnig-ps c 0 c-n ]' .. \l' c'.~" .. s·.• Allc 1 ••. ,tJ I'~ - >::1 ,, •.ATíSBu:>;A :- ;. '3lll •c~ , ,. . o•; 
de não poder combntor a r•dvcr,arios .... Não ( TJ. • 1 

1 
d outr:\s . , .a. ,-.nlros (~!J'~;·tcs ~ o .)r. lli'C.''icenrc 

se c an o hoj' notavPis divergoncias de opinil)es. r ecloma {'/lençt.i.,l.) . 
são as mais das VC7."S inlcresscs menos con.:. O Sn.. CA:-.IP•)S S.\LL1is :- A f'J U:llicl ·à0 àc 
~! ntigas lutas, sem :ss paixões varoni,;; e som os om·~m ''" Y)t!•, ··•· · P1'''Rtc •' 11 '~, vatn mui o, 
nobres inccnth-·os daquellas época<.: >) po:q, ;c na~ soci('!cl:ld :;s moralif'ad:1.s vale mu ito 

A opini :io. portant0. de um elos chdcs lcai- a h onra ; rnas O!': home1u publieos, oa est:~dis
t;mos d:.l par:iJo COUServador C"lnfirm·t e ~ l·J ; 5 _ t:!S JIC:e~sitam de Ollti':IS qwtlid;:d :•s aJ6m desin 
tadodc confu!;:io. d'} p~rturln<:ão e de anarchi:\ d~ homem de bem. ( A,lo iwlos.) Si c;;.;ta bas
de id~ao; entre ás dons partidos momwchiccs. tns~e,. po1· hon~a noss:t devemos. ('Ollvil· rJ.liC n:1o 
( ... Yao '' i'oiad.:,s d'~ lJ!!1'H'IIrla ,_:unsercadora.) faltarlll.l!l esl:ldt..:t·:,: no nosso p:u;r.. (AJIOtiHios .) 

Porontro hd•J,O Sr .. Mart i ul~o Cam p,,s, c.1ua n- O ~r:. . F'E!.TGlO l>Os S.\:o;TO!:i: - N:•s ci•·cmu-
do r.~IH"S~lllav;-~ g-enuin:\ e leg-iti nt :\ me ntn o t ,.. t·; nc: l'H 1;í> 1\:\ -i z. ~i vi•t:1. do "cn c~la~to finan
parh:l? Ii~Jet;t1, p•:rq ui:5 e'l':;. p:·e;:id"me l.io eon- 'j c··'l rn. o-,~~a c':·a. :1 ·p,.i uv!il'.! . ( A1,oiul/ os c ou t ··os 
selho -lo gab10clc de 2l de .Ja.ncu·o, f c i: prranto o11n ;·tes.) 
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das causas, que em slla complexidade cQncor
re!Jt para. o ÜP.pau pe:·~1.mento do OL·ganismo do 
CO!'PO :'õOcial. E' r'sse •·x:tctamente o momento 
das g:-andr:;; rcf•Jrmas. :Mas para. uma. obra tiro. 
granll.", nã•) l.>a-.bt para o e:..:.tallista. qu0 t.i ver 
de r·ealiza.l-:~ a simpks q ua!idade do homem do 
bem. E' indispcnsa.vct que ellc possua a e:;ta
tura que a gravidade <la situação exigir. ( Apoia
dos, cntzam-sc ~nui.ttJS a11a,·les e o Sr .Jíi'CSi-

21 da Janeiro V•)it~ lkcbrn.r que o p~h n~o pre
cis:tva do reformas c 'I~ ;e, podant:.>. não tt·azia 
S. Ex:. mn lWo!,;r~trurua. potiti~.:o ; o seu pt••:
g-rauuna. era simp!esmcnt•l de adrni:Ji:s~t·ação. 
Fui pot· isso q uc o p;:~.:-ti•.io conse,·v::.do: o 
:1poiou. 

E' preciso q u~ não c~q uer,~a.n1os os p rcc:o
den tes. Qa:, udo se tr:l.tiiY:\ de fazo1· a reforu1a 
eleitoral, di:úa-:;e que cssJ. ct·a a idéa.-:uJi, 
ra o )Onto d:! Hlrtid:t 1.nra todas ~ls outras 

reformas ; quo era. preciso rc;ot·ga.nizar-sc o 
paiz politica e social!w'ntc: c cntr.-tanto dcpoi:; 
de .tc:r l~vantado e~t:l. esrr:c::tativa. dcp?is do t~r 

L t.:; l '·· " 

meiro governo •1ue se ot·g:uri?.a o L1L1:3 ·:tpr·~
sent:\·S(~ à pt•itn"ira. C:?.m:t:-:\, a primog-üntb da 
eleição dirccta, diz- nôs !lã o t• ' mos I'üfol'ln<ls. 
n;1o tettlOS n~~~o::sid:de <h pulit.i.L~n.; c:ste paiz 
es l<Í per foitamcn te ot·g:uriwdo: só temos necos
sidado t'e :~dm i nistL·aç:Io. de llOlitic::a do homens 
de I.Je:u. 

ra<ll-S·3 em seu cor]JO. 
A seL·pr~nte levantou-se transformada em ho

m.om e corueçou a falb1·, e o homem tran.sfor
I.O.ado em serpente C(l.hi u o começou a silvar. 

Eis, diz o publicista, o estado a q;w cheg-11ram 
os nartido:s uo reinado de Jor\!'e I. Clda um 
tmri'sfarmou-se nu imageru d~ seu adversario. 
O Tory fez-se reformador o o \Vhig fez-se con
s•Jrvador. 

7úa-; Spencur fazen o ~ mcsu1a obsct·vação 
•tuanto á actuali,lad•) cJ,.scobrc o estado de con
fus;1o naquelles pa.~·tidos, não pot·que o partido . ' 

b:llldcir:~ ao mais "tlianta to ; mas porque ambos 
se colloca.\·n.m. ••m ua\ pontn d~ \'lí:>ta inferior :is 
o::dn·cncias lL sJclecla.!c awde:·na. No seu afao. 
dt3 reg·ulaalcnt:u·, op;:ouclo rcstl'icçõe.;; ú. espoa
t:tllui h b iudidJu:1l, vieram a ,:c collOL~ar· :un
bos elll opi?osi.;iio aos vc1·da.deiro; prindpios tle 
liberdade. 

Ei:,; o ph:;no:n·mo q::c !'C obs8n':t na coufusão 
d.; s noss;:,s p:Lrciüo.;. E::;i:abe!cce.;-s•.3 essa con
fo~s:'ío~ não porque um av:•nçasse p:u·a. tomar· a. 
!)::tn leit·a a<) mai.;; ~tdiant~~tlo. !.'\:to; fui por<tue 
ambos SC C ; Dde!Ull<!.l':.l.lll U ill!luOi.J[lid IdO, 4ltn00; 
·a.ral'a.tu t<l.Dto ue ficar;tm r.nuit:> aquou1 das as-
piraçõ·:s denwct';'ttlc:ts dn. nrtt;:1o. (.41; .wc os, con
t·~slaçü::;.) 

P~u·a pt·o~·!i disso ba.sta olhat· pat-.t o Lypo das 
.. .. .. . ' - ~ . . . 

gir·a1n d:t reYdu~~:io de 1831: e é para este ponto 
·iU'! en ch«mo ~' a.ttenç:i:o do 11oure deputado 
pd·> 17 · rL:-trido <lC i\linas. B:1.sL:t olhar para 
o typo d,;s:s:•s r·ef .rm::ts, pat·a ver-,;;e que todas 
elb s têm sido calca.dus sobre o.s moldes do mais 
pttr·o eonst:I'\'atodsa;o, na e:-.:pr·c~são do noure 
pre-:idcntu th con::; :lho. (.t;J .ia:/ os e n/io apoia
d :is .) O S::. A1.n:s DE ~\ru.u.1o:- Elh p·'di:~ os 

or·çamcnt:Js . o qul1 <~ r·a nr·ganlc; arr·oserJton ttJJI O SR. jJ.\c-DO\VJ~I.J, :-Qtter V. Ex. um exem-
pr·og-t·:llum:l. :1' : sessf[,_~~par:.\ em seguiJu. ttal:tt' de t'lo J., cuntr·:H· i~.'1 
rdrJt'r~l~s. Tem a. t•eformt~ ju•licial'ia qun nos deixou 

O Sn.. CA~tPO~ S,\I,LE":-Os nobres deputa los sctu policia. V. Ex: . auo me aprL' S·~nta um p:.li~ 
tcm-lll•.~ af:stado do meu intuito e 0u peco qu0. lJOr mais demo .·ratico que ~eja quo tenha uma. 
me permi.ttam voltu· a tratat· da mate1·ia d:~ que paliei:,. tJ.wis d<:eorganizada do que a nossa. 
me occupava. O Srt. C.uJP0:5 S.ALLI~s:-Qu·1 nclo f.,r occasião 

· • V nt dc,;tcs C:.ctos o destes to~- ei de mostrar ·:o brc denutado 
tcmunhos ó inconte-:t;wel o estado do l'Onfu;;:i:o que não e:-.:i::.te nada tão incompleto e tão illlper
o :mar..:hia po!itic:t n •~st:e pa.i ~:. Entre o :; pm·ti- feiLu como ess~t refOI'l'!la. 
dos monm-chicos uão ha. linhn. di \•Ís!irÍ:l, não hn. l\I::s ;;.r. p:-esidentc. n:l auscncifl. de uma ca
pr·incipios. n?io hn. plano do r0formas collOCtlndo 1·actr~ l'i sLica 1 crma.uente~ pda. ,1 u~l . po,;sarnos~ 
nm em ··ptiiJs·,_, r..., :~ 011tro. l:o dumiuio dos factos fl da::. idéas, e em um mo-

S!·. pt'l':·drlenro, o.gr: ~ndr~ pub~icist:: L?rd i\_fn.- 1ur.:uto tia.tlo, t.:•>uhece1· qual .:os dous pat·tidos é 
C:'tlllay "f.llt·rOnL!O pu1tn.r uma si.tmu}a') Hlcn; t<n. 0 lJfiO I'• •pr'•J: ciJta o p:·incipio de l iber ;ad•) e o 
tios p :tt·l:dos do I :J!!Ltterra, s·~L'\'tu-.-: e dc:>ta pa::.- j•rJncipio .10 pr·og·:·e.;so; na ausencia des~a ~a-
1;:-t.gcm. do ln f·~ r no (le lJanb : 1 raeterbtic:l . t· :·p! to, nús os r cp11bl i canos te!llOS 

Tra.v:u·.:.\-SC uma tuta <lstt·~~nha. cntrG ~m se r ·(te \ si<!? ~Ol\':\dt)S ~l. cspct·~:r ~IS :;t·on~e~ irn.rmtos l)ara. 
fol'iiJ:~ hntnana. c Utnl\ :;el'pOl\tt_•. !lepots de um <lcfm:t· ~~. uose~'l. ll:)"'l<tUt> em !~·ente tl.li; mo
(;oiuln: t · unt ai·niçado. os contendores afasta:.. ! na rclJtC;Js. 
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Temos um c·x··mplu ,1:1 actualidade p:•ra jus-~nuauios a ver com todo o rigor do seu estado 
tifil!ar :• mi~1hn._pr0posiç:i.o.n:t 'l11~st~o úo ele- prim_iti,•o essu.organi_zaçà() centralisac~o.ra, tpln 
m•'nt•) sen·Il. (Juando o WlLW>t·l'lO lí de J11nho oppnnw todas as 101\~S loc:lCS, ailectaa.Jo 
coneretisou o s .•u pcnsatneuio no projet.:t·J <h gr~wemcnto a :~.utonomia c lib<~rJa,le do ci
emu.nci pação J.os esera\·os, v iu-s·:: cl :>.t·a e fran- l!adão . 

. 1 .• • 1 

ccs:;ão e de que, Ldo c.:sl~\'a. a politi~a. lhl. resio
tr:llcia. 2\:i.o hcsiiúmo.~ : viu a Cawar·a. viu o 
na.iz <' ue lom.úmc·s resolt1clanwnt·' a nÓ;.;sa. •)o-
siç:to ao hdo d<1 polii.i~:.t. abolicionist:t, qu(l era 
a politica. da couces"ão. E nesle p:;nto eu devo 
l•·vantar uma accusa ção que :-c l(•m f,: i to con
tra ess;< conducta dos repui.Jicanos nest:1 ca
mara. Tea;-s ·~ dito o ue tlcs li) o momento em 
que era sabido qL:e essa reforma linha. siJo 
elaborada em S. ChristoYão, ,1ue elb. tinha 
sido didada não p'lo minh:terio, n:1o pelo p .ll' · 

l.:t:llento do paiz, mus pdo chefe do E.st:do, 
razão er.1 essa suílicicn te p;1.ra li uo o; republi-

an ::- e ~s"·~ llCk,'U u u u s~>u ~:.po ! o : 
pois n:1o pude haver, úiz0m os c·:·nsores, 1!111 

mom•:nto siquer <l:,:, _solid:triei.lalo entre 0s re-

genuino dn mona1·chia. ~bs, Sr. pt'i:s:d-.•nLe, 
não cowprehendo que c1eve:%c :;e r ou lt':>. :1 nossa. 
condllcta, !JOl'qtF~, ·leixell.!-mC diz·:r com toth :t 
1ranq uez::, s1 a mon:<r<·l:a Yl:.!r p(~c a· :~os rc
pubiica.ncs um:t arm:t para o ::-eu suici.jio 
~'..cn~o de\'Cinos ne!!'::..t·-lh ·a? ' 

lb u1omentos e~m q:1e o p:·oprio dcspot:smo 
jul;::1. llCt;·. s ·;:trio l.r:tnsigil' com o li!Jer:dismo. 
• .;. h isto ria. 1 ·st!i cheia de cxem~:os do.-t<l or,lom. 
O !'l'll;:>ri0 Napvl:Iio lll, quan lo aiwia julgm•u 
in~•iJabvel o dlll lhrono, deixoll escapar tlC snas 
J:;:'ios :.s libr.:t·lht!o:s que hada cÍ)ufiscado, e os 
r~·p~_bii~;'\.!1C1 S da. l"ranç:t n:1o dei::s: tr:trn de re:-

P•>l' 1::u.is 't'l ~ zn· àit•! n.7o vn,jo :1 r,;·..,ccrlcnci::l 
de t:V!:> ce:t,-ut·a:>. Ao coutt·ario, não ct···io ,11!0 

ud·: s:;··.nw~ ado 1tar oul:·u c.:Oilll.ul't:tn: '!I L Li,-
de h::n:r.1on i::1. CIJtu a ia.iol·! e <:ulll a :> .:unc.lir~uel; . . 1 • ao nosso p:H •. :t o. · 

~r . fll' ' '"'id(~IJL C , O!il:l foi a wn ittc t:-. segnida 
p l::.legrwtla:·i \ opuusi1;~·) dvs 3, ua caw:Cra o c 
Ktpoleiiu l!l. · 

. o Sa. 1~.\T . ~BO:\.\. :-L:.i cowuati:l!.:.l o <.:<.i:a-
1'. s:uo. 

I 

sejo <)UC o pa•·tido lilleri:ll, rept·csentado nesta 
C:J.lll:l.l'a e repre;:;cntado no go,•erno, declare 
fr·;;.nca;nc•nLe :to :riz r uaes süu os seus intuito;; 
a rc;;peito. 

Foi :~ grande q ueslão pela '1 ual uatall1~u·am 
os liuerae;; no c.:~.rupo da r ,·voluc,:ão; c ~'U per
{:;'tlllto: :l'i''illo 11i:e julgaram opportuno c pt'.J
veito::;o r m 1!3:31 J,úxou d·! s:t· proveitoso c Op· 
p· •rtu:w cincoent:1 c t. nlt;:'> :t~;nos depois·~ 

E' pt·c-ci;;;o l}ll'~ o rartido I ibet•:d deelat·e q uo.cs 
,;:ào o~ S•·U:; iatuitos, em relação as provincio.~ C 

~lO poder mu nici pnl. 
A esto respeito, :~r. presidente, cu ted10 o 

1Mtt0!' pr::t.t.cr em :: wir u:na excepçao 1011 

p~:rrL o ili:;str·e miui::;t!'o do Í111pe1·io do gal.lin •te 
de 2-t d ~ 1\hio, o dis·no rc;H·csontante do 4° di.s-

O Stl. P"unB~TE Dl~ 1Io::.\E'> :-Apoiado. 
O Sn. CA:\IPOS S,\Lr.u:;:;:-S. Ex:., Jc c,;pir·ito de-. . . 

m : o : . 
comj't'itnido cnu·c el!S":; moUe::; ac::wlw.do,; do 
cv:•sot·v:ltorismo d 1 actunli,!~tde. S. Ex. foi o 
u !l ic0, a esta situaç:i:o, lllH!, rom pe1:do esses 
mtl!dcs, í'cz U!ll::l. l')lll.ati\•a. reaolut:t. e séria, por·
.-1ue :qH'úS()ULOU Ulllj'l'Oj\::ClO ÚC t·efomHt 110 S 1.l l~
tido ,!o reco11,.;t i tuit· a,; m uilici p:tliJ::tcles, r·~~ll
tu: mlo-lhes a \'Ítaliludc du <iUC taltto ncccs
sit:tlll . 

E' ce rlo :1ue es(o pr·ojecto n<io é tão amplo 
....... · ·· ~ !· . .. ·. - . ~. ~-

crati~:.ts; u.oas poiit·ei :t :~ . Ex. cJ1lC fot·ce Si'lts 
amigo<.: :t ll':tZCI'<)m este pr•1jectv pat·a o dd1a.tc. 
i' OI' , ue nu delmL ! se h:L d•J n.p!irat· :\lguma cou·a 
• .~:11 IJI.!!le1k~o r as tuunicq•a l·li:. c:s, c a,; quacs se 
t·!~ lu•lo ::r.lllfiscaclo. 

O Sr:. h:u rH·:~·m n:~ }Tor...\ 1-:s : -Foi um mi
il!:;lt'd -.·c :·thJ·;;it·:uuonlc liiJel·al. 

, . ~ I ' . l' - . . " c :~r ~n. , !~!'lJ'J'.U>O : - ·• u L:w .)a crJnrcss:t q n ' l 
pó lo; l1 :tYC:' di.;posil~;i:o de cumprir as itbr.S 
lilJC!';t ~; S . 

L~::o é a nnic:r. qr:c dcn·'~ [ll'iJO·c.:::i':i!' 0 c •:1i:; í to u: :J d11v irb., '-1110 :r d:·.-:ccnll':di.:;:H; ;'io será. o dc:-:
dos no-so~ e.: ::u:li:St:.t :-5. r.A ;1uin. lu .··.):-;· !Jl'~c iso, Jur! r:.lJI' .Iuü :. to. Uit·ei :tO cr!llt.I':tt•io: a rlc~ sc ~ ntra
CO iuu dis-;c , ulh:.:· dr~ m::i:> : hr.1, ~·b :ari ·.:e t· ll'Jri- li::a<~ : o ·: ·J·:'t : 1 <J:lÍ i:;·!e ::a;;ioual. ( .ljiO Ítrtlris.) 
i':ontcs m:• i..; \:t.f:> l l;s. o!h:w parl.l. () <J;;t .d, ~c:·:tl \ l·:· p:·cei:-o, S1·. pt•,·s!•_l ·ilL" , 11tlCJ :to u10 r!" S n:!. 
l1C no~so o:·;;:: lll,-:J:o,Je n~.~- :;a !S:rudurs. pvlit: c! . po~i1;.Ü1> ,:u l ... ~isl:u10i'(: :-; rlr:,ix :~ uw.-: os ~r Jl •hi~>ulas 
(.-11 oi'('los) I tl.: (~l!i:·:: n1 r:, litic !. c f;:Jlc;n(Js ~~om tc,u.'lnfJ·.;Jt-

(• "· \. 1· D , . i ' ~'Ct.a c lc:d~hdc :w ·Lj ;,i7.. Ew ;>m •Jaiz como . ... . ~ , : • .. ' ~IJIU!Jr: .·:rr:cErn.\:- ::: no:;:-J ~• ~'q :c t-
1 

• _ • ·~ • • ,' 1 
)Jlijt!'il';:l>J :.;o t•t ü Ludo. .; ~~·~ . !] r, L<~O \ ' :; .'> Íl r: x•.•; n;,:tt) l··· I' l'lt<J!'! :~l, qu<~l'.I U 

:-1 . , :;o tflrJ rr ;_· , I'S i'S ú S COiJdi1; i)(:g :.::v.; lJ ·ovi::eias, 
O.'; r:. C.l i·ll'us S .u. r, ;~s:- En i.r (:l:l:Jt''· S:·. l;ll: t n.lo. ] .J(J I' a~~ im diz •} l', carh uma dellas tem 

prc -.;l w :ntr:, silo ck•:orl"i<J os mais di.: :·.do uH no.:: t.iu:J, :~~r:ir;.;r-J::o, poilruc carh uma YÍ \'C r.Jc reeu:·
clo uwa s.tu::l;flo '1:.1 '.! s•) di~. llbor·;d, e t u: , ti-l so,.; ~em ~ou : i çõ·.: ~ pc;:uli::u·cs, ow!l!, digawos 
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com franqueza, não ha cohesão das províncias, 
porquA p'tl'a isto falta o indispensavel accôrdo 
do" elementos ; em um paiz .:omo est.3, só um , 
regimen amplo, gen•'roso, de equidade e elo ju~- : 
tiça poderá fazer nascer e desenvolver o senil
monto da união. 

O Sn. PRUDENTE DE MoRAEJ:- Apoialo. 

O Sa. ÜAi\IPOco S.-I.LLEB: -'\Ias a 3entrillisação, 
tal como se acha "onstituicla em no.>S) paiz, é 
absolutctmcnte incompatível com esso ro~·i
men de equiclade e de justiça. 

E repoti1·ei aindil. agora c1ma verdade muito 
comesinha, mas que serve para esclat·ecer o 
meu ponsamnn to. 

O corpo social ó como o corpo ~nimal: tem 
01·gãos, c;lda orgão tem uma ft.wcção; suppri
mi. cl.'BBS ot·gãos ou embarnç ti a c·tcb um a 

fL!llcção que lhe é propria, e o corpo necessa
riamente perecerá. 

Assim o quo garante a unicbd J nar,iomtl não 
é p~r cet·to a concDlltt·ação de podrweo pac·a n. 
formação rlo um poder abc;oluto, que absorv,.t e 
avassallo todas a' ou trlls forças nacionaes. Não; 
o quo gar.mte a ~wiclado naeion:ll, ao eontrario, 
ó a couperBçãrJ ltvre e espontanoa d.:: cada uma 
doss 1s fll'ças, dentro de sua esphora de ttcr;i'io, 
p:ua o rim commc1m, que é o clesonvolvimento 
da vida nacional no secc maximo de intensidade. 
Nessa coopRr,1ção para o fim commum, Cjlle 
estabelece a solidariedade dos interesses goraes 
ó que está a g .rantia dcc união. 

Mas, em logar clesso syst.erna, si se pref•1re a 
for:na·,,ão do po.ler absol:1to, cujas tendencias 
siín ele alJsor·pção, é cLro 0 manifesto r1ue nm 
Vf'Z cb. bannonia appareco o ant:õ_gonismo dos 
int>resso'; entra a pert::rb3ç:i:o nu organismo, 
irava-se a lc1t3, os orgãos niio flmccionam re
gnlannent·,, porquo In um qun ataca e o:;tro 
quo .•e de:·endG. Ent:Io smge imperioso o senLi· 
mento da separação como n ma ll'Jcessicl,•tle 
suprema, po1·que B nma condição de vldil .. 

E' o que se tem da. lo ''m nos~o paih. Algumas 
províncias com.8ç:wt a inq Ltietnc·-se com a si
tuação em que se acham ... 

Ü Su. ANDRADE FIGUEIRA :-Não têrn razào; 
o Acto Addicional satisfaz perfeitam3nt'. 

O Sn. 0.\M?os ~ÜLLl.ê-3 :-... j:t começam a 
compr,Jh•mder qn·l o poder· Cféntnd o ttm obsta
cuJo oppnsto :\ su:c marcha ch prospel·iciach, e é 
clahi qne começa a snrglr o sentimento Je S0-
paraçiío. 

O :-::,u. ANDRADE FrG:UEIRA : - As prlndnci:1,:·) 
n:1o tom meios de ;xecr:tn· o AcLo A:ldicion :l: 
execut')n1-n·o, e estn.r:i. satisf~ita a sna :tspi.r.t
çiio. E' um:.t c·•rta de li';Grcl tdcl muito amph. 

o SR. 0,\l\!POS s,u.r..Es:- Punso, St•. presi
dr~nte, que este ó o ponto de partida pe~.r;c tQiL.\8 

ns otltc•ns refo:·mqs ; que nã.o se fwa um:.t rJ
forma politir!a efficaz, cap11z ch prodc1zir todos f'S 

~cus clYoitos, emquanto não .se atacal' a propria 
fnnte c1o mal, qnrJ ó o regime:1 centralisarlot·. 
Ternos ji exempl !. 

A refoc·ma eleitoml era aqui apres 'lltada 
como a grande panacóa que dwi:1, curar to .los 
os males que affiigiam esta naç1o. Jti. se começa 
entretanto a dizer que e.osa reforma não tem 
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pro~uzido todos os effeitos qne della se esperava 
na epoc:t da propaganda. 

De fe.~to, ella n:1o tem produzido esses effeitos 
ej:imais os produzirá. 1\ías po;·que, qual é·a 
cansa (~ 

A c~te1sa, Sr.president<>,nito está na economia 
ou no regimen dessa lei ; não está tão pouco no 
seu sy-;term. apCJ:mr della conter lacunas graves 
o grandes imperfeições : a causa principal está 
no rnethodo, no mo io por qne neste paiz se 
ftti~l1l as reform~s. Dir-~e-ia qcw e lias sã'l pro
posttaltnente fettas (b um modo incompleto, 
isoladas, sem as medidas que com ell:ts se rela
cionam, sem os sec1.s complem(mtos, para depois 
se pod10r d1zet· que essas reform"s não têm pro
duzido na applic:1ção pl'atica todos os beneficios 
que se esperavam uo período d:t propaganda. 
E' por esse modo quo se tem em vista chegar 
a diz,,r em presen•:a ele btes resultados negati
vos, que o paiz não possne preparo sufficiente 
pat·a rec0be: uma reforma libol'al. 

E' ns;im, Sr. pt':'si lente, que attribue-se á 
incapacida,le do povo aquillo que não é devido 
l'on:l:o á incapacida le OLl à deslealdade dos le
gisladores. 

O Su. PüUDENTE DE l\fonAF;s: -Apoiado. 
O Sn. 0,\.MPOs SALI.Es :-Um publicista, re

f:l'inclo-s•: a este systoma de rofonnar, disso 
gue as n1eia.-; refol'Jn<\s, as reformo.s incornple
trl", creamlo uma situação lqbrida, equivoca, 
insustentavnl e ató perigosa, o n~da adiantando 
no sentido da libu;·dade, ~ervem entretanto para 
ombaraçf1l' as reformas deflnitiva<, as reformas 
completas. E' este o meio pelo qual os govGr
nos c!B •poticos cons •guem embf1raçat· as aspi
raçõos clc·mor:ratic te; dos povos. Eis o que nos 
aeo~ll:ecr;u : fizemos a reforma eleitoral, dei
xando entretanto o g-overno contml armado dos 
velhos apparelhos eom que elle comprimia o 
vo!.o, e quc:r-o;e qa•J Olt:t reforma prod,ua todos 
os effcjto:-:;. 

St·. presilonto, em 1873, Tavares Bastos, or
g,tni7.ando um plano de r<Jfonn:1 eleitoral, com 
o sec1 gc·artde tJlonta, com o se·c extraordinario 
bom sonso, com a sua pl'OfLmdl.t observação pra
tica, pundoron que uma refoi' m:l eleitoral por 
si só, por mais COi!lpleta e prrwidente (1ue 
fosse, não seria sl!fficiente pat·a gar,:ntit• a li
berdelcle do voto. O pl'imeiro parlamento que se 
seguisse :t nssa refot·ma devia vohr os seus 
c,omplementos, e, entc·e e sgs complementos, 
cli.:.;se elle, impõem-se como cilpitaes, a nova 
or~·ani:mç:io dc1jn-tiça, J'(Jstituindo a indepen
dencia a nugistr·atu:·,~. e nrnfl c],,scentralic:;ação 
a lminislTaliva, g-,q·ant.indo sobre bases solidas 
e weguc·as o des:nvolvimont.o das forças locaes. 

S:·. pt·oc·r;irhnle, já üsgotou-se uma legiala
tut'.l, a prirnogen\!Tt. da eleiç:io dil'<::"lct~t, e não se 
votou tl;na só l'eform:c, n~o se votou um só dos 
complcm JiltOl da r :fonn:> olei:or~tl. 

O Sn. ANDRADm FwummA:- Não era necas
sario. 

O Act·1 Addicirmal é urna lei descentralisa
don.; execut 'm-n'a. 

O Sn. O.u..rro> SALLJ:~s:- Se·. presidente, 
qct:1nclo a ju;tiçn., a po:iciH, o funcchnalismo, a 
administração, em fim, tudo s' acha concentrado 
nas mãos elo g-overno central, é ou não verdade 
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que pó-ie-:'e ainJa hoje levantar com ::1. 11l!'sma: I 

applicação, com a lll(~sma jltsteza, ~ ftlm~s:t 
sorites do scn~1dor ;)\abuco, o, vigo1·oso ra.cw
cinio com qtte ~\quclle illustre palt·iota esty-

. u a. influencia d ) 1 1· ~s al auoiado 
sob:·e a centra.lisação do paiz '? 

Disse o senador N'abuco : O podei' wodcradcr 
p?dc ~h:un:~.r a que:n quizer tJ:lra org<:~niz;H' t!-'i-
D.lS ·1'1 , a p ~::; · a ·~1ça, .. qt 
fazel-a: esta elei,ãe> fa:r. a maioria. 

Vou mostra1·, Sr. presidente, como os mesmos 
principies podem s•:r applicados ainda-hoje p::tr.L 
as mesma~ conclusões. · 

A justiça, tal como se ncha actnalmentc con
stituida no nosso paiz, não é mais do que um 
pt·olongamentv do executivo. O m:tgi.::btdo 
depend~ do governo pat•a se1· nome:tdo, par:~ ser 
reconduzido, p:tra. ~cr removidü. 1\ss!ro, si 

_,.. 1 • 
v ~ 

gt)Yerno. é certo tanlL·em quo elie precisa :-;cr 
:J.gradavd ao mesmo governo, para poder obLet• 
accessos, c reci.:a. elo menus. 11ão ser-lhe 
desagt":l. :n·-el p:tra r~ilo soll't·· 't' as a troz,:cs pe:·se
guições de que rmüta..;; v·~zes ~ão Yict:mas. 

Colloc::tdo assim o m~ ~istt•at1o ue~ la t·dação 

ge1·al, entretanto n lei clt\itot·al o invc:tiu .bs 
mais ampbs :ütribu:ç~~ja.:;. E' a,.;sim qnc com
pete ao magistr<ldo f:tzc1· o <1listamento J._,;, elei
tore~, ba,:;e prineip'tl Je todo o movimento elei
toral: é no alisramento que o.;; partido3 p:·c
parnm a Yictvria ou ;1. .:el'l'oLt (hs ut·nas. 

~\.ló!Jl disto, o rnJgist1·a.tlo ~inda pr•·:sid·:: ús 
juntas ap·.tradorJ.s, O!l lc tem voto <l~cisivo: e 
nós sabemos,- por e:xpericncia propri:1. , ait:da 

1 ' • ·i!lca.r 
os pode1· :s dos actua.es depu taJo~, q uantu csb 
att1·ibuiçito pó de in:l u: r uos l''~,;;ultados elc'itu
racs. As jut:t ts apn1·aclot·ns podem ot·g-:tlliz:u·, 
s1 o (fUit.()rCu'l e Sl c::>m :Jllllli' ~"m p:u·a 1:>so urn 
plnno. uma maiot·i:t occasion;.tl nesta. c" s~. rpH: 
mais tarde se pou•:r:i. conreL·:er em m:Üot·ia ddi
niLiva. 

O Sn.. Dü.\ltTE DE AzEVEDO : - 2\!:H onde 
est:i o !'c:mcdio '1 

O Sn. C.\~II'J S S.\LLEs:-Eis ahi:-o rem·~dio 
est:í oxa-::tamentc om uma nova coa:5til11id'io d·J 
pouer judicial. · 

O Sn. P.~DU.\ F1.EURY:- A ulti1:u ole~·:ão 

pl·ovou o contrario do que V. E.::. estú dizendo. 

O Sn. C.DIPOS S;,.u • .Es·.- Pe1•Joe-mc ; não 
prOVOU O CO!lt1'àl'ÍO . 

O SR. PADUA Fu::r;n.y da outro aparte. 

Por outro la-lo a policia. O pr'sidentc de 
pl'OYincia e o chefe d~ policia organiz~tm o 
exercito policial á \·ontade c disel'idonariu.
m·~ntc. São ddegados do governo central ; o 
c uc c uct· dizet· ( uc na rovincia re Jl'CSI}nta.m 
a :::ua politica. rept•esenta.rn os seus int.ere~ses, 
rrpt·esenl;:tm até :t:; sua.:; p:dxões. Por cotlse
qucnc:b c·s~cs fuuccion~rio;;, em mom<)~lt? op-

' ' q no está en tre~·ue ú su:1 Jirec~:1o, do accC:mlo 
com os interesse.-; c as paixücs do g-auinetc de 
que s:io d;;legados. 

O Sn.. A:"'Dl':..~DE FIGu J:IRA :- A policia hoj."l 
não tem nenhuma influencia em eleições; 
està. ate clcsarmn.Lla. 

O Sn. C.\::"IIPos SALL ss : - PerJoe-mc : nilo 
cst:.i. des:trtnuda. 

O Sn. C.urPos S.\t.r.:::s :- F:;z pri.sõês da 
mc:;t11a m:1.ncir<\ qu:J outr'ora, apenas com Lllai,;; 

•' ' . . I . . • . 

i-;to ou:tndo criti .. :ava:n ::1. rdol'uw. couserva
·lor.t. ·Est t forço. não c~sl:.i. clc::arma•la : o :ila.
chini,.;nt.l é o t:!esmo . 

O Sa . .'::.::.;1)1~-~nr: FrGUEll\.\.:- L:i no Par:i. c 
em um 0 11 uutl'O ponto :<i.nd:\ :1. policia f:tz 
:!lguma cous:t ; mas i:-: to mesmo lw. d<.! cus,.;ar 
desd·~ que haja nwgist1·,dos. ( lfa outrus 
op:.;í·tes.) 

U S!t. C.DIPOS S.\.l.r;ss:-Os emp1·egados pu
blícJ·', po1· out:·o lado, ou siio gora ros, e w~ .. ~te 
caso est:lo lH d•' p• .. md<:ncia (lit·ecta do gov01.'1H) 
CC!Iltral ; ou são lH·ovincia.es, e ne,:t:~ c:1so cst:io 
na d0 r~ndenci:! dir da dos )l' · ~ sidrn tcs de ro~-
,·incia, que po~· sua vez sr~u · delegados do g:;,
v,:rno g': r.::tl. 

O Sr.. S.\TYlW Dus : - 0::; empreg-ados pu-
J 1cos, em g .:;t·:d. vot t:n con1 l:litlta 1nc cpen
d•~ucia. ( .- l1J: .• iit-l ,;:; e outJ"o:; u1,w·te:;.) 

o Sn .. C.DIPuS S.\I.Ll~S : - Os nour ·s tl 1~pu
t:vks estn:o s·~ rcfcrinrlo ~\ cki~~õcs feitas ag·ora; 
o eu ' 'slu u Lzcndo :L ciitic;L cb lei. Ci>IJIO clh 
pôde S 'J l' executada P' 'l' um g._ov(:rno qLlül

qn··r. 
- :\:!o '"st••·t diwn<!•J qu•J ncst:ls doi•;ües ul
timamente f.:i l:J.s empre:;·ar:un-sc e:stes rc
cut·sw;. 

O Sr... EuFn.\SlG CorulEi.\ : - Em pregaram
se. pó de :::.iiirruur. ( Xt7.u apJÍado.-; e oH I diS 

aj PI 'tr; S. ) 

O Su. C.urpe;::; SALLES:-0 meu pcnsalllento 
ó e-: tc. 
~~~estou aprcci:lnJo o.s fa_:: tos, e;-; tou f.zcnd•) 

bJ.sta; chegarei a este ponto . - m~stt~a :vlo ·,i ue;-L~l ~~mo ~ta c h; :i<;t ~t·ai~ne·n·te', 
Accr,;sc :J a isto, Sr. presidente, u inilLlCnci:t clla ainda !:ie pi'C : ~a a !Huilo:; abu--os, ús viul•m

que pôde r·X' '1'•.:1:l' o mag-ist.:·aJo na (: Ü'C•IfllS''ri- cia~; 0 eorr <~ p(;õ s. 
pçã() territo1·ial da sua jndsàicç::io. onde Lodos .. ~ssim, St·. pt•t:sidente, ,_re:.; i (! ' l'.l C o meeani~
os intere;.:se>E, de<::.le o , tuais insig: ti!lc:Ln:e.; [üé :urJ é 0 lll ' ':; ;au , d· ·s· ic ,1uo cs:;us :q :p: ~t·elhus 
os mais impo1·tantes. esl;'lo suj eitos à S'.l::'. dcei· fJ~i .. nom i nlei ro::;, por,1uc n:lo fu i queurada. um~~ 
são, :lO seujulg-am,_mlo. só d:ts :- u«S moi:l;;, ú ~o:l<i :·o , (\ cvid~nb <JU '• o 

Colllbinem-s'l todos e:;ses elcnv:ntos, o C;u per- g-ov,:rno, hoj.~ ··omo ou lr.ora, p de trau :- 1uitt~ r a 
g~nlo : .é ou n<io verd:i•~lc que a tna,s·is:rat~1·a \ su:1. ·~o : 1 tad~ :·s aso:; <~ !nl.li ci .~..; e! t:ilo.-acs d:ts pa
a~nda poÜ() ser convel'l1da em uma pederosu - l roc01a: .t.1:~1~ remtJl:.s r~:1 llllJ crto_. P.o1· ess 1 mcs
Slf!la arma de co~r.prc~são nas lJ..:ã>.is diJ governo 1 rm'l. c.•ur~ ;L tmutet·romptda, constllu1'la. peb. eca-
geral 'I l tralis:1çào o por c;lla mantida até hoje. : 
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O nol;t·e presidento do cons··ll·o, ref-;riu!lo-se ú. 1 

Si.l::t reforma. di;:;s~ que é possível aind~\ han3r I 
abuso, m:<s ::;tiwcnto rpan lo qnií:crcm o,; pnrti
dos, qunndo C!ilcs c;tiYerem tKo _ corr·0mp:dos 
q1i0 do:-;t;arn á pratica desses :tlmso.;:. 

l\Ias eu não )O~so deixar de ondot·n.r ( ue é 
exact~nnentc p:u·a •:vi ta r as mús tendencias dos 
g.werno::; p:::.ra o abu.:;o c1 ue a lei de v .. : set· ca:.l
telosa c pt·evidentc: porque o poYo não se . 
salis!~t7. com uma libardJ.de qu.! lli•J ··~ l.!unced:da I 
pela. l;enevolencia ou lJou. índole de t:m esla
dist:t ou de um s:Jbet·ano; o que q u'3r o povo é 
a li!.lel\lade de que po,su. g-ozat· t::fllc:1zmente, a 
despeito c:lcssa l;eneroldlcia e até contra a von
tade drJ q u·:~.lquer g"0\'01'110 . !:t11" ;·t es.) 

E ou appello. p:u·a a primeira experienda 
definitiva qn·~ tivet· de soll'rc:t• a rr:í·;rmn no 
p<:.iz. Aiucb. não li vemos t:m(l. mndanç:c de 
si tu·:ção, ain,h . . nã(J chr\gou pot·tanto a hora 

ju!gar:i.. ( ;111 ;[(;d•J:: e t;·ocem-.<~~ muit:os afJar
tes e o S1·. l'resirleatc rcda;wt aaença 1!) 

O Su. C.Drpo;; S.I.T.L:F.S:-Outl'O produ c to da 
c .~nlralisaç:7o é a d·:cadcnci:~ tlo pat'lamonto. 

E' um:t vet·chdc rst-t '!t:r: conlt•i,:; t:~, i"'rr1uc 
olrcnuc o nn:-so atu•Jt' propt·iu, nus é uma yer
c1:u1o qnc cl•JVC :-;Cl' pt•._; fcrifl:t Clll toch •~ j•:\l'tr!, 
princi p;dmcnlo ncs~r.:: recinto. 

f'olc-::;c di ~o cr qnc? P.atLtn .. nlo j:'t n;t,, dcli-
'-, l • "' . t L"'' • • .. ' • 

m·Jr•n-; qu· ~ lhe d:i•) f,:ii 1 rr,'; :;tor!os); o parb
mr;nto j 't n;"lo tc:u n :.; t.:. n.:i tol'id:tdc, o st:n pt't.\~· 
ti , jo, JOl" , U : C:S'l:L nttlOI'i.iad•• C li'C•Sli""ÍO (:.':l:7.J 
sendo ;;"tlnc4t•ados t·cl~, unieo !·Od--r dcsrc pai~o 
-o po I e!· lt-t·.·sp •ns:wd . 

/1. Ca.tll~u·a, que no tw~so sysletu:-i· de fi,_•c;vcs 
é considcmcl:\ :\ rcpt'llH"lll:cc;ilo imtnc !iata da ll:\· 
-;:i.o. n:io tem ;ndepntden·~LL. (C/Jn(,:.,·:açr7c.~.J E 
n :io LO:tl pc•l't j110 ~ 

O:-;::. 11.11:-:FJ~t:U o..: .:\:;.u:.Jo :-V..r,ws ouvit• a 
!':1 zrí ) . 

O St:. S .u: .\1\ A (,.;·e .,idaalc riu co;is<lho! :
Niio t·~m in•l c •end :~ ncia, c tlct·t•ulJ:-t goyc;·nos 
:mt~ u:t1 mcn t ~ ·~ 

O Sn. C .DIPO: S.\ r.u::;:-Pon1:1o o rlt:pn-
1nclo, f\ p8~0 licfltló;:1 r~at· n. r.!:t.·~l-o eo::l 1orl:t :1. 

lilP!'•hrlc, ha m :1it0 tempo IJUC rlr~ixon d · ~r:t• o 
r<.Jpt·o:>Pn 1 a.: lc tto .~ ;..:-r:mdes in lGI'C<•cs collcct1-
vos da n.1.çiio p ll'l.l. se t.orn<1.r o pt·ocm·:t·lor c 
I'Cj)l'CSClllanl/~ c OS lll t:l'!)SS:•s I :t S:!!'l. C JC'Il[~ .:t 
politi•:t\. (lia di vasos t;parte.,· .) 

O Sn.. Dro~ :o D~ VAscocELT.Os:-Pcço a p:th-
vru.. 

O Sn. C.I.:•IP••s SAt.I.J~S : - 1'01' est;:~. fói'
m:t o Ul'm pnblico e:;t;i. HllbsLituido relo in
teresse individuaL O deputado vem para aqui 
aH"ccta::lO dcJ Utn:l L'Jl'l·ivel docn<.!~l UIOI"al •tlle Ó 
- ~1. prcoccnp~H,~ão c!oitoral. Nu dia crn que 
o (leputad.·· tomtt assento nesl:t '?fl.~a. começ:.t 
~l pensar na :-:ua. redeiçüo: c n cogil:.tt' nos 

meiJs de gurantil-a. I\Ia:; por que modo ha 
ele cllc gur::tn.til-a '1 TI·al::l.ndo dos negocio, c 
inleresscs Je s·~us conwtittcutes. que nem s.:::~
pre srro OS intGl'•~::;ses legitimo;; do pal;.:. 

\'V. E[~x. sabem mel 1wr do que eu o que queren1 
a:> influeilcias das loc·tlidàdes. Ell;1s uerem 
conunenda,, títulos, patente;; da guat•da nacio
nal e eu1[ll'\3gu,; pul>licos. l\b.s quem é que pos
sue o cofre que contêm essrt> moe.las preciosas 
com qu-J se co:npr au~ .ts dedica:\~Õcs partid:ll'i~<s ·~ 
E' o governo. E, ::;i é ogoverno quet~t possue 
t .:do isto, como póde-s:) exigir do deputado, que 
clh :-<eja altivo, nobt·e e digne criunte do minis
tro, si elle dopende tanto do ministro '? ! Foi 
pot· isto q uc ~';;tt. Cu:nat·a jú ou da rlualificati
vos injuriosos como estes - clepttl.ados rlc en
ch1ti'i'arla, co;1j'hcria de petliutes, Cama;-a 
dos se.·vis. (.:ifJC'..l·tes e 1.n·otestos.) 

Eu peço licença i Camara para ler a pagina . . " . 

~ .. 
::-o.r de emprego! on d•) c:ons·' r\·ar o que se tem, 
si é de sua nat:.reza precario c amovivol, ou o 
des'l·o de cnnrc""ar os filhos e Jar-cnt0s, cntmm 
pot· muito no r . .:crutamrmlo dos p:trtidos, .n:ts 
de~e;·ções dt) um para outt·o! e no encarmça
menlo das lutas politicas, com preteriçiio dos 
principias e das iLién...:, e servem de mat~ria á 
m:üs dot1ior;t\'el corrupção eleitoral. Assenta-se 
pt·aça rm um partido, ou dcscrta-:.:e pano 
.. ·:ttup .1 <tch·· ·rno por c:tus:t d;\ nomeação par<\ o 
log-:ll· lU<Üs infi:no de a.•1m:nistração ou de 
f:IZClhh elo um parente ou de um tl.filhado. Os 
lo~at·os utn p~nco mais renrlosos, qu;Lndo ~c· 
n ~ ta~ ·nl c :. '1 !.. ~ .. c 0 ~ • • • . . u. 

' I . . h ye lo do om•,) pwa cu.Ja conquista !:te empr~ Ctl-

dc:u os m:\iot•o-; c:.m1n·:ttimcntos politicos ..• 
~ • ,. 1 '·~ ~ • ·1 a ambi:ã 
de nmn posk-<"lo social, e com a indole dc
tn ••si;~ lo p•) •itÍ\'tL c tl·Jmasiado scoptica, têm-se 
yisto igtwlm~nta fii.iar-se em um partido, não 
P'l!' con·:icçlíos polilica,;, niio pot· um~• profo
t·on:·i:t Jc opinliTO ou d•J douLt·ina, ma.; porq 110 
uaqn •llr: pat·lido lhes parec•J t•~l'em maiores 
pt·olwbilida.dcs de al:.:an~:ll' dcpt·cssa uma bo_l 
po -iç:1o. i) 

I'at·• ·ca, como disse, a pholographia da po
litica monarchi~a do no::;;;o p~tiz. g· o regimun 
do f:wor ongcncll'::tndo por t (:d 1, p'lt'le o set·
Yilismo . 

S . t 1-~~ SonLa-sQ, •. :·. pl'•>"l 0 .nt0, qno em · ll''• 
qnantJ,,j :i s~ e.umc.~.al•am n. ~entir os m•wimcn
tos dtêS3 t profttndl con1mo(;"iO 5ocinl r1 nc :t.b:lhu 
" munr!o inteir11 no fim do sccnlo passado, 

. -!':, c I' '~ 0<;S:\ • ·1 cn. a arecen em 
l'nr(l. u:na c·:l.l'ic;tllll"a com <I titulo-A.s .. :cmúlJa 
dos .:.You rvais. Esl::t. asse 11bléa, como o sabido, 
com posta de IJ~ambt·os d<\~Ígtt<ido=: pelo rei, tinlla 
•Jur !lli...:sil-J dat• ao t'Ó sómente aq uclles COtl

~el llOs qu·~ olle que!'Í<L trueso lhe 'dos;e. 
A c;:~.ricatur:l rem·escnt:wa o ~cgu1nt•~ : Cn

loU!w, o c·~lebrc 1~i nislt·o de Luiz AVI, \'estid.o 
de cozinheiro e com o competente fac:io em 
punho; tl:l"i:;i:~.-se a um bando u<:~ :wes figtH'!.I.nd_o 
os .V v.t.avds, -c di;da-lhe,;: (<_Meus c:.aros adnn
nistrndos, eu ws ll'nho :tfJ.lli. reunido · parn. 
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saber com que molho quereis ser comidos.>> Os 
Notaveis responderam: «Mas nó> uão quo
remos absolutamente ser comidos.>> (Riso.) Ao 
que Calonno J'eplicou : « Perdão; vós fugis da 
quostão. » Eis aqui, senhores, mais ·ou menos a 
que temos 1oi.lo reduzidos: um bando de :w,;s 
esperando que os cozinheiros elo rGi venham 
dizer-nos corn que molho queremos ser comi
eles. (Risadas.) 

Visto que me estou occupando da politic11 elos 
empregos pulJlicos, pcçJ licença para fner 
nrr:a ligeir11 referencia a um discurso do illus
trado senadur pela província elo Rio Grande do 
SLtl, o Sr. Sil voira Martins. S'. i que isto não 
está inteiramente ele accôrclo com as nossas 
praticas ; mas eu peço a V. Ex. que mo per
mitta esta ligeira infracção. 

O honrado senador, no discurso n, que alludo 
e que tive o prazer de ouvir, declarou que ha 
na sna provincia republicanos que occupam 
empregos publicas. Mas o q liG pretendeu o 
honrado senado1· com esta clecbração 'I Quereria 
acaso negae aos repulJlicanos o direito de exer
cerem cargos publtcos 'I Não, pot· certo. S. Ex. 
tem bastante talento o bastante crite1•io pal'a 
não desconhecRr que os empregos nüo perten
cem fi monarchia, mas á nação ; que os func
cionarios servem o Estado e não o governo, 
qualquel' que elle seja. 

E esta é a doutrina sustentada pelo proprio 
senadol' a que me refiro, conforme se vê do 
seguinte topico de lJm seu cliscm·so, proferido 
nesta Camara em 1877. 

Disse S. Ex. (lê) : 

« Um empregado publico qualquer t'lm o 
direito de vutw, falla1· e escr0V8r contra o 
governo, comtanto que não prejudique o exer
cício do suas f1mcções. O salariu que recebe 
do Thesonro não é um pres3nte, é recomp tnsa 
(]os serviços prestados : não é o g-ovêrno que 
lhe paga, é a nação que se compõo de contri
buintes fil;ados a todas ás opiniões. >' 

Eis aqui a opinião do nob~e senador em 
1877. 

Como se vê, não exce:1taou os republicanos 
porque S. E:s:. referia-se a todas a~opiniões, 
sem excepção. E ela m"sma fórmll eu entendo 
que par,\ a escolha dos fm~ccionaJ•io.s publioos 
não h a outro o;· i tm·io senão a'1uello que con
~iste nas aptidões e capllcid:tdo dos que qur
rem servir os empl·ogos. Eu ab1·o entt•etanto 
uma unica e:s:cepçuo a esta regra ; é quanto 
aos emprego c; ele confiança política. Mas per
gunto : se:·á a estes 0mprogo'l de confi·mç.a 
política que s'" refero o nobre sonallor i'"Ja pro
vinci:l do Rio Gmnclo elo Sul ~ Nilo pó le ser ; 
e ni'ío pól'l sr.:r, porque os r:;publicanos, CJIUl 

esquecem as lei1; do d•'Coeo e ela honestidade, 
os l'Gpnblicancs r1ue suffoc tm todos os n•;bres 
estímulos da honra para irem servir a monar
chia nos Jogares de confiança, descln o mais 
morlesto até ao alto eargo de ministro de Es
tad'l, csoes não são mais republicanos, são cor
rompidos ; não prrtrncem mais a cJ<tas fileiras, 
devem ser procur:tdo; e encon te:.tdos lá nas ft
leil·as elos corrllptores (muito bem, Cl]YWtes) . 

O SR. DroGo DE VASCONCELLOS:- Para cá nós 
:ti.ão os quet·emos. (Ha outros apat·tes.) 

O SR. C.DIPOS SALLEs:-Mas, si não era este 
o pen"amento com quo o nob1·o senad,Jt• fnia 
e.,ta declaraç1o, qual em o seu intuito ? Seria 
pai' li fazer uma c,;n~m·a? Mas censura porq 110, 
~i não podem inc0rre1·· em censura aquelles que 
exerc<;m um ~lireito ,legitimo e como t»l roco
nhecJau por ::;. Ex. I 

Seria 1 •ara pó r em pr.wa a fimwza e a con
vicção dos republicanos de sua he1·oica p!'O
vincia ? 

Conteria acaso umll ameaça a sua cloclara
rução 'I 

1\hs si a a.bnega,:ão, si a renuneia dos om
pl'egos e a comgem cln pt·ocur>lr a sllbsistencia 
no trabalho honr:do e honesto, fóra chs l'Opat·
tiçõec; publi~<>s, já deixou de ser nes(e paiz um 
simr>les devei·, par:t s:'r considerada urn acto do 
heroismo, então ru peço licen~a pan1 declaeat' 
quo o pnt·tido republi,'ano é um partido cl-3 he
róes;pol'>[UO ar1uelles que se llcolho .1 a e-,ta ban
deira sl1JJGm tmüto bem qu'J estão concLmnados, 
até pelos falsos tlpostolo'J da liberdade, a ser·em 
este:1ng-oiros no seio ela sua propr;a patria ! 
(Nilo apoiudos e opCtrtes.) 

Elles sabBm que estão em um posto do ~a
crificios. (ContinHam· os opm,tes.) 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E' a vantagem 
da nosm fôrma de g-overno. 

O SR. GAMPOB SALLES :-Si eu não tivessn,, 
Sr. presidente, outros elementos vara julgar 
do dosrmvolvimento e da peosperi.lacle do partido 
repu 1 ,li cano da heroica província do Rio Grande 
do Sul, si ou não tivesse a sua brilhante impe0n
sa, nem os seus notnveis livros de propaganda, 
pc,ra conhocol' os grandes bhntos quo estão 
a !li ao serviço d1 eau>;a democratica ; si 011 
não tivm<se os seus horoicos comb:;;.t s jlüliticos 
para ve1· na ~illa poderosr. disciplin:t o C'lHho do 
uma direeção inLolligenle e ac!iva, Ni ell ni\o 
po ·suisso nenhum de.-mos ohmentos, bastaria 1.1 

attituch do nobre senador, l'ara acrc:clita1• quo 
naquelh porção do Imporia a propag-anda re
publiccma camiah>t rapidametlle, fazondo bri
lhantes conquistas! 

0 Sn. PRUDENTE DE MORAES :-Apoiado i 
não preciea mais outra prov:1. 

O SR. CAiiiPOs SALLES :-0 nobre sJnaclor, 
com o seu gt'.1nde lalenlo, com o s 'U espirito 
altivo,o onerg·ic '• com aquella coragem indo
rnavel quo nunca esmm·eccu nos g-l'andos com
bates politico> em qLw se h11 empenhr1do, não 
vrria para o Senado f:JZGI' elo g:tnso elo Capitolio, 
clan.lo o gl'ito ele alo.rma p~1·a dospTtar as hos
tes mnnarchicas, si não viss0 no joven o rleno
daclo partido republicano rlo sua :n·ovi;lCÜ.I o~ 
fun:la mentos do um exercito f1clatlo para a 
victoria ! 

0 ~R. DroGO DE VASCONCmLLOS dá um ap1rto. 

O Su. C.IMPos SALLEs: -Limite.so o nobre 
deputado a pensar na mensagem 11 Viclor Hugo, 
e deix8-l110 continuar. (lhta1·idade.) 

O SR PnESIDlllNTE (fcuenrlo soar os ty m, a
nos):-A ttenção. 

0 Srt DIOGO DE V ASCONCilLT.oS:-F!ei de pen· 
sar como quizel'; até sob1•e V. Ex., quanto mais 
sobr·e Victor Hugo. 
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era a I.!Onccs-;à·) p:tra a construcçi'i>J de estr~v:bs I 0 . - · . . _ . 
de fel·ro com onus nq Estn.do. ..!Uando :tqtn s;~ _voto~t a d rmnmçao do_s .u:n-

s 1, .. 1 - . IJCsto~ de e:(·~ortaçao vtu-"e ... Canl"I'" dl\'tr·1lr-. •,x. tomou como ca.a<:n fi.' Ull o c tt') nao e t ·. " " " J. 

senão o eíf<~ito. A vE.rcladadoit•tl. causa, ai!'!cb · o · ·" :::, • ·- • · ' 
cu o ~h·ei, é a. centr.llisaçiio. ;_1 n· sso ~ystem~'l. I r-:spocd\'ns bandeiras pJlitic :s, n:b pelos p:·in-

. - 1 · I Clptos '.lu') •.hv:·s.;•!m detCt'HH n::u· o svste:lt:t de economtco, com•) tu c o neste p:uz, ~cl:a-s) coa- w 

tralisado; tudo vem. para o Thcsouro, tudo JcYe ~ada. pa:-tid•> solm~ as finança;; do paiz : viu-se 
sahir do Thesouro. os clepnt tdos aband·ma:.:do as suas !nndciras e 

A pt·eocctipação e!r~itora~ de CJUC ha pottco agrupando-se c.Jn:·ot·mr. cs hteresse.s da.'> zonas . 
fallci, não ó t:'io modesta que s~ limitt:J aos tittl- que representavam· 
los honoríficos ou aos cmpt·e;os publicos, mas O Srt . FELICro nos S.\:\To:;:- .Apoia·lo; di vi-
leva o d-'putadtl alé :10 Tbesout·o. Em ,d·~·nmas diram-s'~ em a;;sucar c c:tf.::. 
PTOvinci:"Ls, Sr. presid.?nte, j:i so mede n c:lp:.l.- O S.a.. C.nrPos SALLES:- Ora. Si·. n·esilente 

- os pat'Ll os assun traba a. os pela di;·ergr~ncia, 
v anta do Thcsouro. e nft'MJ ueccm-se c debilitaa:-s ~. Desde logo sen-

O Sr •. F.ELtcro oJ;; S.\Xros:- Apoiüdo. t'~m I[UC falta-lh0_s fvt·ça. para. a luta. ::\!::1.;; 

· .' ·. · ' - soai, ó :) po:lcr irre;;ponsavel~ c o poder usar-
porta mrns um1. verba de despet.a :. o 11ur~ o lHe- cl pa •)r! occupa é que para gnrnntir os successos ch sua 
eat·reira poli ti.ca, c li e preds 1 obter dinh0i r o O SR. H..\ TISBO:s-.\:-E Dens nos livre q 11e ellc 
para melhorar os pot·tos de sua pt•ovin:.~ i:t, p:tra p·•t·ea a ;;ua. fot·ça. constitucional ! (!la otttros 
abertura d··l canaes, p:•t·a a. c:onstt·uc·.~fio d.· alia;·tl.!.~ ·) 
cstr;tdns de fet'l'<>. l)~tra .!.!'aranti:t de .J.Ilro~. snb- o St C 'It•o- ~ r L"'S' 'Ia· con ~ ~ ~ t. .\. • ::> .,_,\ , r •. . - .!.Y '-, Vvfil pOU-
VellÇÕCS e auxilias pccunial'ios ele toda. a sort'} dcrar,S:·. pt·csidcntc.quc n~ste vxccsso de p:)der 
para as emprc7.:1S ainla as ma i;; ruino~as. h 'm pó~l-~ estar o g0rmca da mort0. Luix X VIU, 
E' pot· "SSe . modo (J\ln !!li? p_rocLtra g-ar~nt:L· a. nas suas m ·moria.s, t•·atn.ndo tlC assig-nalar as 
• l1 ) • I. ' • • ' • " • 

politica . l;t·iu;ct~a linha esta-a ausc~, •. L d·: c~~llrap·~;,:•.l 
Porta!1to, si o Ctupcnho do S. E:c ó :-;in:·ct·-•. :i \'onta lo ro •l 

como acredi~o. si S. I~~ . ~'[llCt' ciL·cti\·~t•1cn te Est:~ ;úh·.:-t·t ·ncb, St•. we8iLlen lt:!. ycm d J 

c t• at· as cspn~:·l~ s:tp ·~r! uas ·~os g-as os nnno- o!·i:.:c:u insnspc:ita ; ,. preciso •ttt•! os S:·s. mo
sos, c ncccssarin olhat• 1lo mais loilg'". ó ncccs- 11arl·hiHla::i t'ctlictall\ IJBUl ncll:t. 
·sal'io libert:ll' o l~sl.adtl ri:\~ tH'OI'Íuci:IS, libet•l(l.n.io (J. -.: l•'t•tt ''l o · ... : ' 'To· · \pot· do ro .n. : .. c.. ·• ·;~.·.\., .;.-: -~ ; p-
us pt·ovincias <lu Est:t(h. Sem isto, Sr. pr~'~i- dul. :'ll:! dcg-cncr••sc•·nt.'i:~ IICt'\'OS:t.. 
demc, '1loclc-~e aL:t(':\.1' os t•fl'.·it.os. ma.-: u cnu--:~ o " (' ., "' .. '1 ~r ·1 ntc ;,H. _,\.• po.; ;:..\ t.I.h,., : -n :ts, ~' . pre..:tc ·• ·, 
do mal ha de pcrman•ccl'. c. por cons•''11lCHrÍ;t. si cst:~ CCHII'ali-: 1<;:"to. npprimi11lo locl1s as Hos
o~ !'!CUS l'o •sttltados hão tlo~ SCI' Í:Lt •l C! ll'~ CCS ':1- S:l.:-' t;_~:·~;l<;, lClll .;ido Ul11 OUSL:lCIIlO p ~r:nancut•.1, 
riamen1 c os 1uc~moo:. opl•osto :10 no ;s) p1·og·r-•sso o ao uosso uescn-

Sr. pt•e:--;ido :tt••. outro t···sultaolo ds. cc:•Lt·ali·;a- vo!l·itncnt••, p<~t' cpto t·ar.::L•.• não s•! tr:~.t:L de dos
ção em nnas 1 pail. ó •• c•nft'.ltJIIOcimr;mt-1 rlns lrui r est'~ m:li ·( 
pMLiJos. E' um fncto rlne h·~ic todt)S r ·'•'nnhccem En (HlÇt • tlizPt', :llé p los r:•prcsentanto:; d<"L 
c confcss:t.:ll: o!! p:t.t•ii<l •s não t•~m a fo:·ç·t do idón. libcr:~.l. rptc r: m um pair. monarchico ó 
qnc n•'cossit.:\m p:1 r:t :~ g ;.:Ta n·lc.:: lnta,.; da poli- I prccis•J q11e s ·~;t;.; iJt..:titnit;oe-: :'nj,tm mon:l.r
tica.; pelo con!.l·ari·•, os p:Hti<Ls todos os di.:1 s I t;bi.cn=- . 
ma.nifcst!m ph·norneno~ de enft•:l![llecimcnlo). Esta formula quer dLr.er rt•H! o rcg-im''n dn 

A r;tz:'io disto ain·h é a cen tr<disação, por 1u··· o{0:-;crmtr.:lis<1.,Ko na :-:LU maior ~mplitude! o r 8-

n::t vich dos part!d0s p oliticos, na s na direcção gi'''ea L'e lcru.ti\·c, ü iacomp: tivel com o :y;;te· 
c no seu movnnento re ec •'m-.;.;r) ·o as as ma mo •. i.! L . ' : 1 '. · • 

cau;;as de dc~sa .:~:gt·c;a\.ão. que nascem da di ver- chngat conclLt,~ão osta.:-si a ce ntralis~ção é 
sida.th dos intcres~cs t·cprrsentados p:~lo.s zonas o 1lrJspo tismo c si à ne~te despotismo i[UC S') 
oppo~bs do pait.. ~1.poi:t, para ter c:xistcncia o para ter força, o 

Os chofcs politicos Jc um mesmo partido rcg-iro·l!t monat·eh ico. é preciso confess:ll' q1le 
t'ncontr:tru-sc muitas y,~ ;~cs em divcr!,!'C!l•:Ü\ :l a 1;1onn.rchia ~:~ incompativel com a libcrtladc. 
respeito de :tssumpt•)S d, !llai::; r:lev,~do ,, l :ancc, .M:Ls, nc .; to c:,so. o:1de (·stà esse <lpt·e.~·oado con
a respoitt) t.h i ll tCt'C$SOS \' i l:l."S dt 1 pai:t.. p() ~q 1.10 ~Ol'C i o d:t lll' ollat·chia CO til a dClllOCl'acb ·1 
elles t•cpt· ·~cnb:uu ]nl•~ ress• ls e :t-" \•ir.••}Õ ~s •.li- St·. J·~·e::;iLlcnl~. eu t ·.- uho sido demasia.da.ruente 
vcl·sas. E.' a:,;sim que uó~ sabcru;•s. Sr. prc- lou.~o (, .. tio avli• !dos), lunsvou tcl·min·-~.,·. sol·vin
sideute, que os St·s .• lo5>, .Alf,·Qdo c Cot.-~g-ipe. do-llle do.; mo~mos facto:> llist•J:-ictiH CotU r1uc Thi
nem sempre podem al~har'-sê do accôt•do com os êrs fechou o ruanife::;to politi(.;o quo .Jirigiu aos 
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eleitores de P:wiz em 1877. Recordou o illusüe 
patl'iota que na França, todas as vezes que um 
principio, uma idca democrcüica começava r, 
desAnv.;JvrJr-se, couquistando os espíritos e 
apoderando-se da consroiencia n~cional, os rea
listas, os falsos amigos da patria bradavam 
aterrorisados : - « A França cor;·e perigo , ó 
preciso sal val-a, e para sal val-a cumpre resis
ti!·. Re>istamos. » Assim foi no'< roinados ele 
Carlos X, de Luiz Philippe e de Napoleito lll. 

No reinado de Carlos X, quiz o povo que o rei 
nada fizes;e sem a vontade ela camara, isto é, 
sem a vontade da nc;ção. Veiu a resiscenci~: a 
Franç.a não pereceu, mas pet·eceu a re 1leza de 
Carlos X. ( 1lpartes.) 

No reina lo de Luiz Philippe, entendeu o povo 
que 200.000 eleitores não bastavam para repra
sentrtr uma nação de 3fJ.000.000. Os falsos 
amigos da patria, 03 realistas, bradaram de 
novo : « A França -corre perigo : resi.>tamos. >> 

Travou-se a lub, V8iu a revolugão de 1848 que 
trouxe o suffragio universal. A França não 
pereceu ainda, mas pet·eceu o reinado de Luiz 
Philippe. 

Veiu, finalment0, Napoleão III, que de uma 
só vez confiscou todas ao; liberdades da Franç1 .. 

Um dia essas liberdades escaparam-lhe das 
mãos. Os imperialistas, os falsos amigos da 
patria, bradaram ainda uma vez:- " A F1•ança 
corre perigo. Resistámos. » E para sal val-a, 
foram apoiar a resistencia na guena contra o 
estrangeiro. 

Desta vez a França sofft·eu mui to, mas não 
pereceu ainda. Travou-se o formidavel com
bate; cahiu para sempre o despotiemo e fun
dou-se para sompre a republica! 

Ahi está a sabia lição da historia. Conti
nuai, St•s. da monarchia, a vossa política da 
re~istcncia ; ella não fará senão a pproxima r o 
advento da reptJblica! (Jfuita bem, 11wito 
bem! Nas galer:as applaudem o orador, que 
d comprimenl.arlo por quasi torlos os Srs. de
putarlos. O Sr. presidente observa que as .!Ja· 
terias não poclem dar signaes ele approva{~ão 
nem de rep,·ovaçãa.) 

O §1~. Ferreira de Moura 
(ministro da agricultunr): - Sr. presidente, 
venho perante o parlamento cump1·ir um dever. 
Prometti dar as razões que actuaram no me11 
espi rito para mandar sustar as 01\lens dCJ 
pagamento de passagens a immignntes. Sobre 
estCJ assumpto tenho apenas a dizer ao parla
mento como se passaram os factos. 

Ao entrar para o ministerio, recebi diversas 
communicaçõos de legações e consulados nos
sos na Europa, participando que milhare;; de 
immigrantes apresentavam-se exigindo dos 
consules passagens para o Brazil. Procurei 
saber qual foi a razão deste movimento immi
gratorio na Europa e vim ao conhecimento de 
que .diversas ordens do meu antecessor autori
zavam o pagamento dessas passagens . 

O SR. CARNEIRo DA RocHA:- Nessa exten
são, não ap~iado. 

O SR. FERREIR,\ DE MouRA (ministro da 
ag1·icullura) : - Creio que V. Ex. deu ordens 
il!imi tadas. 

0 SP .. CARNEIRO DA RoCHA:-Peço a pala
vra. 

O SR. EuFRASIO CoRREtA :-Limitou aos 
parantes e appareceram 70 mil parentes. 

O SR. 1LDEFONSO DE ARAUJo:-Vamos ouvir. 

O Srr. FERREIRA DE j\fouRA (ministro ela 
ctgricultura) :-Sr. presidente, o meu ante
cessor, desde NoV•31nbro do anno passadn, expe
diu orJons para os diversos consulados enviando 
listas de immigrante~ já localisados nas provín
cias do Paraná, Rio Gt·and.e do Sul e outras, 
qne pe:liam a vinda de sAus parentes para o 
lmperio; e ao m"smo tempo expediu ordens 
autorisando a vinda de immigrantos que, sendo 
morigerados e trabalhadores, se apresentassem 
nos mesmos consulados. 

Por uma e~tatistica trazida ao parlamento 
pelo meu antecessor consta que neste estado 
ele cousas estavam já resolvidos a vir para o 
Br~zil31.250 irnmigrantes. 

Foi o numero que achei no mappa existente 
na secretaria. 

Não entra,1do, Sr. pr il'>idente, na apreciação 
do systema seguido por meu antecessor, em
bora não o adopte , quiz descobrir um meio de 
satisfazer as suas promessas. 

Difficilmente, porém, poderia eu de momento 
precisar o qtwntum de um credito que hou
vesse de pedir ao pat'lamento. 

Para os 31.250 imm:grantes nós precisaria
mos de 4. 906:000$000. 

O SR. FEL1CW DOS SANTOS : -;!Vejam isto. 
Quatro mil e tantos contos ! 

O SR. FERRErRA DE Mour,A (mínistro ' da 
ag;·iculturo) :-Porqu0 não se trata sómonte 
da. importaneia da passagem do immigt·ante da 
Europa para aqui, é pt•eciso que quando ell0 
aqui cheguo,fique collocado, não seja atirado ás 
praias. (Apoiados.) 

Portanto,accumulando á despeza d" pass3gem 
da Europ:t as da collocação, que são .maiores, 
tomo; que despender com cada um immigrante, 
157$, calculada a passagem em 70$, ao cam
bio actua!, e_ a collocaç.ão em 87$ que é o termo 
médio. 

Alóm clest.as despez1.~, havia o inconveniente 
de chegr~rem-nos aqui de um momento para outt·o 
milhares de Íitani',\'l'antes, o não termos collo
cação para dar-lhos; porque, não obstante o 
gt•ando numero ÜIJ commissoss encarregadas ela 
m8thção de lotes, at8 agora ''penas calculam-se 
orn 1. 20~ os que haJprornptos nas diversas pro
vincias. 

Não sei, pois, Sr. preBidente, como poderia· 
accomnwdar 31.250 immigrantos em 1. 200 e 
tantos lotes que exictem; presumindo eu que 
só no fim deste exercício poder0mos] ter 1.500 
ou 1. 600 promptos. 

Além destas difficuldades, havia tambem a 
impossibilidade de precisar· o numero de iml!li
grantes que não faziam parte das listas e~vra
das, porque ás informações que receb1 ~a 
Secretaria o St·. Cortis, consul italiano no Rw 
Grande elo Sul, de passagem nesta côrt~, 
accrescentou que só na Italia 60.000 emi
grantes destinavam-se ao Imperio, tendo a 
maior parte delles já desamparado suas casas, 
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prcp:ll'ando-so pa; ~ partir. Além des_tcs e~:i~- i Iilm. c Exm. Sr._ H:1ja V. Ex. ele dat· as 
t~m core:\ d~ 1-1.0JU na Allca:a.nh'\ em 1dent1cas : nccessarias providencias afim de quo tenham 
Clrcurnslancias. I' pas!":,gem, por conta. do Eilt.ado, dc:ssc Reino 
,. As otà.en;:;_ d•3 meu a:ltccessol" for::tm ~o.das por até e~ta. Cut·te ,os co!on~s const~:11.t0s da inclusa 

.. ... .• • • "'.... . • • ' 1'. '10: '.'. ' • . . . ( . . .. 
.... ' . ..... ~ o 

laçn:o : dot• idontico ft\\'01' a todo o immigrn.11to que 
. . _ 1 conslar-lho:) desejat· vir para o l3razil, des-te 

.... ~.vls.os auLonznndo a concossa_o de pas.~rtgens qurJ s .. ja trab:~lha~or~ morig-cr~llo e :;pto para a 

panham t)S a\' iso -; ab:üxo ll1'~ ncionados. 
Expedidos :i;; leg.\ç0es : 

N. 1 de 14 de Janeit·o de 1885. 
N. 2 de 22 de Janeiro doJ 1;-)83. 
Ns. i c 8 do G cl•J I-.Iarço de 1885. 
Ks. 0 c i O de ~) de Março d ! 1885. 
1\s. 14 e 15 de 17 de .:\lnr~,~o de 188:S. 
Expetli.dos aos con;,ulados : 
Ns. 2-1 de 12 de Dezembro de 1884. 

')·) ~ 

Ns. 23 de 2-1·de No\·cmbt·o ch 188-i. 
Ns. 1 e :3 de :30 .J:mcit·o de 1883. 
N~. '1 de :a de Janeiro do 18%. 

te :J L' e v·~ retro <.c · :~ . . J. 

Ns. i e S de 20 ele FcVCl'Ciro d•:: 1885. 
N : il de :3 de Março de 188:-i . 

Ns. 13 a 15 de ü e V de :\L.t·:;o d·~ 1885. 
Ns. "i7 e 18 d:: 1:3 de l\Iar('.o de iR<). 
Ns. \) ?.. 21 elo 18 de .:\iarço de 18"3. 
Ns. 22 a 25 d~ 2:3 de ?llarço rl0 1::-.iSí . 
N. 27 de 28 d•J 1\b·ç•., d·~ 1:--:85. 
N. 28 d•) :n d•) jfa1·c;o d ·.:~ 1·~85. 
Ns. 2:) a :38 rlc lO d•! Abr·il \t · :188:-i. 
N's. :;;'.) a ·1~ ll~ 1-1 liO Ab1•il de 1ô83. 
N • . 1;·; do 10 de Ab:·il d.e 18·'5. 
N. -11 de '1 i de .:'. .. bl'il J c ii-)85. 
:\,.; . 4G a 40 de 2:) de Abt·il ri~ 18, 3 . 
:\s. 50 a 5'~ de 2\) de Abi·il de i885 . 
Ns. 5:3 a 5ü e 58 de 30 rl c .\bril dü 1885. 

Em scg·uiJa a eslcs avi-:os, St· . r,t·esi lente~ 
ío1·n.m :.lind:l expedidos ma is outt·os (!G) : 

O :wi,;o acima ciüd o n. ú de 11 de Fr;v r: reiro 
ultimo autOl'isoa a concessi!o d:) passag-r~m u 
toJos os emig-rantes t} ue fossem :tpt·c,;ontados ao 
con,;ul geral em Genov:1 p:.H' .Jo,;:é Serbino. 

O ü•: iso do 14 de Abt·il,tambem Já citado,diri
gido :LO eonsulado g-eral Je Tricst~ . autor isou o 
transporte até :i côt•te, por conta elo Estad0, de 
toda.~ a;; pessoas · que q uizes.;cm n.companhu.t· 
os immig-rantes de quo trata o aviso de 30 tl·~ 
Jancil·o 1.h 18:)5 . 

O (h -1 Je :\Iarço de 1835 :·tntm·isou a passa
gem, pelo consulado ~cral de Suoci:<, Xo1·ucga. 
e Dinamarca, ao:: iuHnig-rantes que O[rportuna-

, • • I • • : . ' -
que fv.~s·:m trabaiha• lOl'•:~ o morigerados. 

Ainda , Sr. presidente, !ta mais os seg ui n tcs 
q1:e p:w.;o a lct• para provar que as o:·dcns expe
rlid a ; p: i o lll·~ U antcccs,;or D'ilO .fo:·am Jimit,:.
das c r.ttt•J eu uão sabia de qu:m to havia do se1• 
o crc iito a 11ed:r (lG) : 

R elaçrí O rh .. llt/ÍSOs.-Rio de .Janeiro, 21 de 
Outubro de 1881. -Cópia.- ~linisterio do3 l'L 
gocios da A--i' ricu:tura, Commerdo c Obras Pu
blicas.- 3:1. secção.- Directoria ela Ag ricul
tura.- N. 5. 

!l. ~ . _,11a. a 1fl rlJdl (,::.-.a· •)Sp

zas. ou d·3ver:í. V. l~x. sa.ccar co:ltt':l. ~~ ste minis
tel'io afim de s01·-lhc imwccliatam•mte paga, ou 
con tractat• com a Companhb d:~ Navr!gação (:11-

carregada L!o,s·) serdço a reccbd-a neela. Cut·tc 
á vista das r .Jquisições i[evidamCnte conferidas 
e rubrica·bs por é!SSa. lcg-a•,,:1o. 

D.:us g'!larde a V. Ex.- .J;it:Jnio Curnci,·o 
ria .Rocha.- .Ao enearreg<tdo da log-aç:i.o na 
Itaha. 

C•)pia. -Ministerio Jos N cgocio .~ da. ~\g-l'icul
tura. CumnH3t'cio e Ob:·as Pul.Jlicas . -N. 2tH2 
- S5.- N. '1~.- :3a. scc('ão.- Dit·ect ria. 
Ag-ri~ uitur;:.. em 11 cb Abril de 18~5. 

Ao co1:sul gct•;tl do Bt·n.:~il em Tl'ieste.-Em 
sul ur·:"Lo ú consult:J. ue V. S . di ri rriu-!:lC n 
otficio d~ 2 do me:r. pa~::;;tdo , autol'izo-o a. CO! t

ced·.!l' tr:1!:spot·tc alô e~ta e{n·te, pot· co~tt:.t do 
E::;tado, '~ tochs ;;s pus,:·) .. s fJU O q uizel'l'lll acum
p;mhar os imm ig-t·antn:-:, de <Jlle tr~1 ta o a viso sob 
a. 1 do ::)0 de J :.J.r:eit·o ultimo. 

Deu;; g-uncle a V . Ex . . - .. t ntoa!o Canu:iro 
r.la R ,cfut. 

C0pL<_-:.Eni;.; tc rio dos Negocias h Agricul
tura, Coi:li ll · ~rd• .. J c Ob1·:1s Puulica.s .-:3:~. Sccç:'i'.o. 

i t·cc o:ia •. a .-. ,;t·i · . · e a.neiro 
11 de Fev•: rei.t•o do iSS5 _ 

Nos tert l!OS do aviso, ~ob :t. 2:l Je 24 de No-
\'C:li iJr O UO :i il i!O p<t'>S :t O, !lU Ol'iZO a • a 
c;m ceder tra!!sporte a té e' t." cót·te, por conta 
tlo Est~do, aos Íll l llli g't'll.:ttes que lhOJ f(kt:m. 
a[J l'eS~Iltadod pot· .Jo.~ ,; :::ierbi;to, desde que ve ri
fi 1 ue ser·~ tu tt·al.Jalhadt)i'·~s morigerado;; e bem 
disposto . ..; pa t'.t o ~ct· viço da b\·out•a , coudi~~ões 
essas que :leve V. S. ol; -;erv:ti' em todos quantos 
oulÍ\'Cl'elH pass:lgunl por intcrmedio desse COll

sdaJo. 
Doas g-u:u·dc a V. S . - .-1nlonio Ca;•;teÍJ'O da 

Roclw .- Sr. consul g·~ral. em •.ienoya . 

Cópia .-:--1inistm·io c.lvs ?\Qgoeios d<"l. Ag-ricul
tuL·a, ConHn"rcio o Obt-;os Publicas.-Directoria 
d;L Ag t·it: u! Lur:t.-:;a. Sr.•cção .-N. 9.-Rio de 
hn•:iru c r:1 27 de Fc\·creiro de i885 . 

A' v ista das s:h·ias tlifricul<la l0s , em que ulti 
mLI. meu t ' .~ se ae w a a pre::nuenc1a <1 provmcul. 
do R!o Gt·an~le do Sul, co!n a che.;ada do g rande 
nn me1·o Jc imtuig;·aute~ , proced•Jnt.e;; d r~ssa Re
pnulíca. c1 no liiu sú:uentc qniJ.Ci'aoll er.nprcgar-se 
(~ :11 cu n::;;,·::c":"io do N> ~ t·adas de fG I' I' O ou obras 
p: i.·licas, rc(:{•mmcnrJ,, ~l. V. S. qu•~ de prefc
rend:L •:!O llc ·~da i:ass: . g·: ~~> a operarias a.g1·icol::l.s 
que dcst•j :~rem est.abcl ·1ce r-se no lmpr~rio o es
pontaneamcntn ~c tlí;·ig-ir')IU a. es;;~ consubdo, 
o bom assÍ I•t a jornahir:)s ()U induetriaes, fazen
do-lhr~s, po:·0ru, ver qu') o governo não se in
cumbe de procurar-lhes tr~balho. 
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Só deste' modo poderemos evitar ·tuci:x:::s quo 
muito prejudic:ua o scrvi~·o de imm!graç:to. 

D.~u;; . g1•ar~h :\ V. S .-"tnto;do c,,r;.«Jr·;·o 
da Rocha. -. S:·. cousul ge;·al em Bucnos
Ayres. 

ltalia. 
llltn. e Exm. Sr.- Em solução:ao officio dn 

3 do'mcz findo, d('claro a V. Ex.' qnc aspas
sagens q li•' por c~s:t le;a<:ão foret!l conce·lid:1s 
J'O!' cont:l. d·>.}::st_:1d:1• d_evem comprehen~ur 
tJmbem ;\. tam: li:t llo tnl!lllg'l':,nto, c uew assnn 
s~r p::tg? .. s de::de a l<JC:Üid;cuc ."m que elle ha
bita. 

D''ll' ""tHu·de a V. Ex.- ..-1.;ton:·o C'a;·nciro 
~ "" } 

:\Iinist(:r.:o do.~ Ne.:oci;·:s d~ ~\gt·!cnllura, 
C(JmtU8l'(~io e Obr:1.s Publica<:.- :3'• sccçito.-,. . 

l lll~ 

de i\Iarço d•\ 1885.-N. 12. 
Aulol'iZO :c v. S. c•onecdcr p:·s~ag-crn, pot• 

E 'l.ado. •h Suecia. :-:orueg-a c Diu:t-

Sul ou E< O sul •la Bahia, c concedcndo-lhl's, além 
dos f<~Yot'e~ menáonados nos inclusos e~empla
re~ du (<Guia do (~rnigrante», transporte gra
tuito (lcsd·J Tenerilfc ab :ís localidades em que 
desej..:rem cstauclccc:·-se. 

Deus (•·uardc a V. S.- .1atonio Cm·neiJ·o 
dez Rocha.- Ao consul em Tenerifle. 

0 SR EUFRASIO CillUl.EIA :-E' um capitulo da 
:- • ? • :l. L ' ssor 

O SR. FERtmm.A m~ i\lour.A (ministto d(t 
(r!JI'icttltula) :-Não senhor, cu não accuso 
algueUl. Preciso justificar-me c é o r1ue estou 
fazen·lo. Não q•l<~ri<l. l!uo p:1ssusse como as 
!:'ent:.Jo qnc eu tinha imp<;dido a vinda de im
migrantes que S(! tinham mandado busc:u· por 
ulll:1. silll ples lista. 

Alén.l. d· stas autorizações, achei mais uma 
out:·a, redigi(b sem re-:Lt·icçi'ícs,indetormin::td~. 

• :l '= ... • ~· ( • • a ·· •· · 
com Stagno & Cresta a vinda. elo colonos, ven
dendo-lhos 12 milhões de lH'<lÇ;l.~ qnn irnd:1s de 
v:rr:ots. Eu, St·. presi lentr, tot·npi seru eífeit() 
e.~to. autons:1.çao, pot·que, a Ctol c cn,·o ver o 

Pn.,...ame:~to de l> ·;ssag-ens (lc tu·Io::; os colonos 
~ ~ 

q ~.!e ~i \'!:s~em . (h vir ~?:n dcsti no :iq ~e lia pro· 
. . 

mat·ca éÜÓ est:t c.·ül'te. :tOS el.lligt·an t ·.!S que es- f,3ettmda pelo !\lia isterio da. Agricnltut·a, visto 
ponta.ne:•tuen ~•) 1! uiz~rom vir par:~ o Brazil. rere1·ir-"(! a ttm proprio n::(·ion·tl c ni'io á terrus 
uma. \'CZ que sejam tr.d; : lh~•dorcs e. wodg· .- dc,·olt.llas, uni.cas qu•J po tem se:· vendid:1.s por 
rado", pt·ef~rin lo sempi'·1 os oper:ni•;s agrt- a::u0Jle II.IÍ!list !rio. Sib to:n·ra.s da ex-'colonia 
colas, pode_u o, en~r(~_t:~.nt~, f:..zet· 1guàl fa~'or Trivoti . 
ao" j_ot·nalell'OS OLt lU :_n:-:trt :·~:·"· J:sdG \JU;} ln•'s Dig·a-me pois a Camaril. si me CI"a licito vir 
prenna ~lue o ;.:'0\'~rl~~ t .t~tper.wl ~1a.o ."'? ~~cun~l.Je \ imme tiata.ment~ p~d~t·-l_he um crcdi_:o !1. não 
de \'NC.ll'<W·lhes t. ub.-llho ' com]_Hon .. e_t,te se sr~r d·J qua.ntta tlhmlt:\·!a? Eu nao venho 
apenas, a colloc~l-os em lu_Le: colnnuL"i>. J<t me- acclt~:t:-, t·epito, o m •n anteccss11r, e longe 
didose d•'m:trcados. l.Je:u :-;:tun.dú:-; C comp lSlO; e:>tturiis •O. Ü SOll s·stema ode sermuitouom 

c tet·t·as uu~c·t•Jmas . n:in du,·ido, 11w...: não é r:sl•' o meu. 
UaLrosim, cx;•,,uha-l~! ·s qu' no p:·,.:z ha S obi·•· :t (1uc •t:·to da lcg Jitlade ou illega.liladc 

g- 1::11 ~ I<! 1 ,_u:n~·rl> cl · est:lhelec iaHl il t· s ag~·icobs do a.c:w j-:!;,·aJ•:i. :L p:·upt·ia Cátua1·a.-

pl'C•":l.;'-30: s'en<lo l':: z.,:n·eis :ls p;·,•po-l:•S '!11 • 
fize~cm aos seus pt·opt·iet:lrius. Fin:dcul.!u l.•~ . 
c1t!:mlo á iw portan~ia (iel;s:::> _dcspe;.:a..:. s ·•:·:i 
paga ncst:~ cc) !·te as .coinpauluas !·t·~ns_a: ~ t t.
t.ica•, a c::.J.• c:al'g'O estl\'1!:- es:;e ser~t~<), ::1. ns:-a 
ch rC•J uisic;fio devidalllentc conf~nd::.. c L' üU;·l 
c::-tch p:Jr cs ·e c:.oJHul::t. !o . 

D • l i S g :I a.:·dc a\'. ~.- . t u lto~~io Cn , · ,u ~ iru dt•1 
I:ochrt. --:;1·. cün::;nl ~-;oral n:.t [I ; na1:m1·ca. 

:\Iini..;t<·r!.o c1o• Nc!.."ocio." da Ag-ricultuJ·a, 
Commercio n. Our:~s Pn '.lica.;.- Dir,.ctoria d:t 
..:\.!::-:-icultur:L- :3"' sec~:!o.- N. 5i.- 1\io de 
h~nei!·o em ::.10 de AlJril ele 1Stl5. 

..:\.' Yista chL ('nrt.a C[llC \'.S. rlirigiu-mc em 
2:l de Outubio do n.nno p:tssado, provid ''nci,,i . . . . 

~ ~ 

duzir no Im~ ·Ciio coh)nos proc0dent.cs; dess1} 
p:•iz, t~ n·.lo ultim:1.1nenle recebido oofticio junt:J 
por có;~i~t, onde se ;. clwm tet•m·n::ntem·~n te 
c;;. ti pu la da;.; ai': condições c nm q nc ta e.; colonos 
serão acoi tos e conti·acLados p r~los h Vl'adOi'C;'; 
residentes na provinch ela Bahia. Fó1·a. de~sas 
condic;ões. podem clles cmigr:: r p a ra o B•·az1l, 
consli tuindo -se desde iogo ~·,eq nonos propri e · 
t ll'iO~, c•omo tod~s o,:; <) U t l'OS que par~'.. :!.qui tem 
viurlo, fa.cultando-hes o go"erno i mperial tcrrn.s 
do Es tad•J, ror preço modico, na-: provincias d1> 

C" ' ., 

ct·eio nue ~~ 1do po<lüt· ia. fa;~,er uma de~p~za 
liiO 0:\.~~s...:i Y:L Jll'inci [l:d!U"lÜC parà li m SCl'riÇO 
110\'0 . ( . \l) tÍ(/iliJ i 

0 Sn. fl rJ.\HTI·~ 1· 1·: 1\zr.:nmo:- l\Ias V. Ex. 
r~ ~ elta os pot•los CO til plet:ltliC n I. C ·~ E. pre ciso 
faz ··:· :.d:;ulll:t cousa. ( :lJIOiarlrJ.~: h:• outt·os 
opa.i'tcs.) 

O ~~rt. S.\H.\.t\".\ (fli 'L'sid,·nl c! do conselho): 
-Prc<~ís:t:<~os <liscu'i1" esta questão liO orça
ltiun Ln ; é pt·cciw VCI' ;. i o Thcs~atro lJr)do fazer a 
dPspe7.:L . · 

O Sr... FERill~nu DE :\Iou:: A (1Hinist1·,) rla 
r i[Ji'ÍC!~ltg;·(!) :-Apen~l~ faço V" r á C:wt:ct':l qne 
11t~ll H.nteccssot•, adrJptando est0 syst,..~Jna, pre
civi tou a ~ua execuç:io, por.tuc, d 'P"nflcnrl? rle . . . . 

l ' 
esp•31'3.1' ciue o parh\!tJenlo se rennisse para pe-
dir-Ih·~ a competente autorizaç:io. · 

Fazer a dcs i1e;o;a, o d~ i :ois pcdi1· credito 
pam pnga l-a. n:1o IaH~ pa roc:: lltliÍto regubr. 
(. tJlo iado.-: .) 

Alé:ot d~ difficuL!ade qne ou tinha d'l pred
sar O fJWOt!ttll /. do Cl'Pclito, J<~\·:mdO a. C~nfe
renciü este assu mptn e fa;~,~ndo a esp Ji:\J çao de 
S!~ ll w•t:•do, ouvi de todos us li10us eollegas, 
e priHeipa.b1Cntl) do nobre pl'csidente do con-
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selho, que as cii'CUIIJSbnci·u; do Thesouro não 1 

perrnitliam essa. de.'>peza. 
te1·em liquidado suas c<l.sas e s::J anresentara,,l 
na~ nos,;a.s legações pr-.clin.lo pa;.;sa.gem. 

Logo qtJe seja feita cs~a selocção, Jogo 
que eu L'os3a. pr· ·cis.tr o nu:110ro desses i:fl!lli
grantes, pt:diroi ao p11.daweilto UlJl ci·edito 
li!Oderado, J!ãO só 3.1'<.~- a:•a1·-lhr:s a )n.ssao-cr,, 

O Sn. SAnAIYA {jíl'e:;ide.~trJ do COí!-~elho): 
-Não podia f<t;.:er ess::~. despeza. 

O Sr. FERRE lUA DE M()URA (·ministro du. 
apn,.t~ ~p·a :- econ ec·!mos q 11e nao po: e. 
'rl~l.mos contra~ir e•npt·estimo para acudir á 
dc,:pe:r.a de mals de 6 ou 7 mil contos. 

. . . 
70.000 irnmigt·antcs. 

O SR. FeRREIRA DZ Mouu,\. (mi;zist;·o d(t 
ag,·icttl tú,·a): -Além da. illegalidarle dessa me
di l:t, na minha opinião, accescr!rn os ernbn.l'aços 
fina.nce:ros e a impossiiJilidado d·~ colloc;q• tanta 
gente sem tet· lotes p1•eparados . Serin. a.tir.u· o:; 
immigr·antcs na.s praias; atirat• dinheiro ao mal' 
e levantar qu(lixas muito fun ladas. (ilpoiaclo; 
e apartes.) 

, •.. . . ' 
a~nJa ha p~uco t•m1po sobre o assutt"tpto, f.!li
l~ltava o pa1:r. por ver engrossar a coJ•rcnt:e d;-~ 
immirrra .ão. c ue estava. a medir arolha<J com 
a immigração para o Rio d.,. Prata. 

S~ ~1. corre!lte de .irnmig-ração para o Brazil 
podia s~r as'nm cons1•lerad>l, não era. necessa-. .. - ' 

para mant~Jl-a animal-a um poueo, dar terras 
ern vez de vcmdel-as por pt•eço exorbiLa.nt~ 
au~ilia.r ::- passagem de famílias, e pt·ocurar 
me1os md1rectos para attrahir a immigra ção. 

O Sn. ANDRADE FrGUEm,\. : -Sem proo-a.
ganda na Eut·opa e auxilio das p:l.ssagens, ~ão 
se faz nada. . 

O SR. FErtREirU DE 'MouRA fministro ela 
a J'icultum):-Mas eatrc o auxilio ara as as-
sagenc:, qne foi o qa') se prometteu no folheto 
que se tlistdbui.u n :1. Europ·• , ·~ o pagamento in
tegral ddbs vai g1·ac.dc ditfe1·ença; assim 
.como entre o t)agantento de passngens eons 
tantes das listas e o d~ numero indeterminado 
ha gt·ande distancia. ' 

Parece-me que o systema de pagar directa
-mente as passagens, não da.r:i bons ro:;;ul
tados. (.Apoiados e apartes.) 

Agentes se apresento.rão t:mto aqui como na. 
Eut·opa. para explor<\rem e:;te ramo do serviço 
publico. (.lpoiatlos ) 

Os exemplos a ue 1875 e 1870 e stão patentes; 
no em tanto, uessa cpoca. os im~igrantes vinham 
..:!Ontt·a.:tados. Faltavam ao contracto e fugiam 
pat•a o Rio da Prata. 

O Sr... CosrA PEUEI!:A :-V. E:s:. está en
ganado. Ficaram om Santa Catharina e no 
Hio Gt andl} do Sul, e cru ::1.m!m.s est:~s provincias 
têm prospet·ado. 

O SR. FERREIRA DE oun.A mm;,stro a 
agricttlturo.) :-P~1gar passagem sem conti·ncto 
algum, só com a. simples promessa de se es
tabelecerem no lmperio, éatirar dinheiro fóra, 
à nossa custa. povoar as republicas do Prata. 
(~tpoiados.) 

Sr. pt'esidente. cu tenho de apres~ntar à 
Camara um peJido de credito par.1 esta verba ; 
a:ttes, porém, preciso entender-me com os 
consules e os nossos ministros na Europa 
relativamente a esses immig1·antes qus consta 

v. I.-47 

nos.pot·tos de ·~111barque, co:,Jo pariJ. collocal-os 
a 1ui. To lavia, desle já t":lc;o V'='r {, Ca'11:1ra (jllO 
não posso, co:no govct·no. continuar nesse . . .. .. . . ~ ' 

' ' 
seguint~ officio cl:t, no~sa loga•;ão na Allen1anh:i, 
para que se conheça. o~ inconvenie:Lt~" do 
systc:11a q_ue acaboue con·lCI:tllat· (lê): 

Copia.-L"ga:,::1o do Brazil Ha /dleutanha. 
BJrliu1, 10 d•! Abril de 11)85. 

llli•t. e E~on. St·.-Sinto ter de le\•ar ao 
coahecÍ111CHto de V. Ex. um facto rr.te ó gt·a \·e, 
porque d ~nf! podelJI resultar o:;; maiores i ncoa
volliente~ no tocante á eJuigt·ação d'a 11:i po.ra o 

l'~Zll. 

InfeliZIIlente Uin <:onsiderave! Hll!IICI'O rle 
allemães cstaucteciLIOs uas colo11 i:ls do Estado. . . :- . , . 
ra:11 aos seus pa1'entes c a1nigos na ~\lbnwnh:1, 
coJnttlunicando-lhes qur) o goverilo il,•perial 
havia ex edido ot·d·'llS afim de LlC fosse conce-
di da pa;;:sageu1 gr;ltm ta a toe as as pe~soas que 
quizessern partir pat·a o Brazil, e que, po1't::tnto, 
se preparassew e fossem para Hambut•go, onde 
achariam meios de tl"ansporte. 

A' visk~ dessa faba noticia, que logo s ·~ 
espalhou por toda a parte, milhares de pedidos 
da viagem gratuita chegam a. e;;ta. legação, aos 
nossos consulados e Cls agencias de emigração, 
e, cousa grave, muitos dos peticionarias decla
ratn que, Clll virtude da-; prcwessas que tiveram . .. .. .. . . . , . ' . 
pouc? q~e possuiant e se achatn prornptos para 
segllt r vtagem. · 

V. Ex. faciltMnte com 1rebenderú. s.s mãs 
con:';equenci:Js qnc deste e-tado d•) eousas resul
tam pat·a a ellligração. Temos respondido e 
propagado do mdhor liJOdo possivel ~ sct· abso
lutametlte falsa. a atfit'IJI:l.Çlio de pag-ar o governo 
imperial a passag.)m de torto~ os IJ.1 ~~ qttr:nnn 
c1nigrm· pm·a o B1·.::r.::i!~ ~ondo tn.i pag.nnento 
um f•vor mui exe0pcion;1.l que li :uita-se ap'\11as 
a. certos casos que o 1ncsmo go,·erao i:~dica:·. 

Mas como G possível f:tzor ~hegar a ':er
d:"Ldo ao conhecimca.fo de milhaL·es ,fo indiví
duos diss0roinados pole vasto tcrritorio d:l. Al· 
lemanhn. ? . •. 

Repito que ignoro qual pos;:a ;;era m·igem da 
asserção pl'Opalada nas nossas colonia!; de que o 
tran•pot·te do todos os emig,·udos d·3 l·Iaro
burgo até o Rio do Janei1·o seL·á de ora om 
diante feit'J por conta do Estado ! O que, po-
rem, poss . . t: . 

lamentar semelhante facto, c que até mesmo, 
os allemães amigos do B1·azil o deploram sin
ceramente, pre,•endo desde ,já nn:uerosas quet
xas da parte daquelles que se julgaram victimas. 
o que servirá de elemento p:U'a. se renovar ri. 
opposição á immigr;l ção para o nosso paiz . 

Nes<>a condição de causas, acho ,:f.l. maior 
urgencia que nas colonia.~ do Estado se dis-;ipe 
a illusão de que o go\•erno imperial concede 
passagem gt·atuita da Et1ropa até o Rio de h-
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neiro a todas as pes~oas que quizerem ir es
tabelecer-sB n~s melilmas colonias. 

Renovo a V. Ex. os prot9sto3 da minha 
mais alta Bati ma e distincta consideração.
Barão ele Jauru. >> 

Em conclusão direi, Sr. presidente, que 
adopto a i,lea de se paga1· pa"sagem aos im
migrantcs que se acharem nas circumtancias 
excepcionaes e indica las pela nossa legação na 
Allemanha; ma~ nunca usarei de autorizações 
que me façam aloptae como syst-·ma, uma me· 
dida tão facilmente sujeita a abusos e explora
ções; e qu J ser~a de funestas consequencias 
para as finanças do paiz a c tualmente tão 
graves. 

O exemplo do passado deve ser uma boa lição 
para as resoluçõ-Js do presentB. 

Tenho conclui-lo. (M ttitos apoiados.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

2a DISCUSSÃO DO PROJECTO N• 4-1881, FIXANDO 

AS FORÇAS DE MAR PARA O EXERCICIO DE 
1885-1886. 

O Sr. Gaspar Dru1.nmond~ nà 
hora adiantada em que lhe foi dada a palavra, 
ante o cança~so da Camara, não poderá corres. 
ponder ás obrigaçõeJ a que se sugeitou. Pede, 
pois, desculpa á Camara por tomar-lhe a atten
ção. 

Antes de tratar do objecto em discussão, 
aproveita o ensejo para felicitar o seu compro
vinciano, ministro da marinha, pela sua posição, 
esperando que por ella possa tambem felicitar 
a sua província. Conhece e manteve relações 
ha muitos annos com o nobre ministro, apezar 
de ter S. Ex. procUI'ado na assembléa provin
cial de PernambcLCO tirar-lhe o diploma que lhe 
fôra conferido. 

Tem de interrogar ao nobre ministro sobre 
factos que interessam a sua pasta. Não é pro
fissional, e por isso não enunciará juizo seu ; 
pede apenas ao nobre ministt·o que lh0 responda 
intruindo-o. 

A primeira pergunta do orador refere-se ao 
arsenal de marinha do Recife. Ignora S. Ex. 
que. alli tudo se respeita, menos o regulamento, 
e que- tudo se altera, até o calendario Grego· 
riano 'I 

Sabe S. Ex. si os operarias elo arsenal não 
são empregados om serviços particulares~ 

O out1·o ponto sobre o qual tenho de in terra· 
gar o nobre mibistro é a situação da esquadra 
de evolU<;ões que existe no porto do Rio do Ja
neiro. 

Essa esquadra -é com mandada por um official 
de elevada patente, que tem sido aproveitado 
pelo govemo em varias commissõ ·s, inclusive 
na diplomacia chineza, e tem dado grandes 
batalhas na Ilha Grande. Será verdade qne o 
commandante da esquadra só mantém relações 
com o miuistro~da marinha, sem o iniermedio 
do quartel general1 Precisa saber a verdade 
desse facto. 

Que vencimentos perceb3m os officiaea· dessa 
esquadra ~ Serão os da tabella do tempo de 
guerra e do embarque do exterior 1 

O corpo de fazenda da armada tem organi
zação militar, e o seu commandante era um 

capitão de mar e guerra. Fallecendo, foi sub
stituído interinamente por official da mesma 
patente. 

No gabinete de 24 de Maio procurou-se pre
encher esse logar com uma pe3soa e:s:tranha á 
marinha, peetemente á classe dos advogados, 
mas o ministro da marinha de então não quiz 
fazer a nomeação. 

Fel-a, porém, o gabinete passado, nomeando 
um advogado para chefe do corpo de fazenda. 
Consta, enteetanto, que o Conselho Supremo 
Mil i ta r negou-se a apostillar _a nomeação; como 
foi resolvido esse conflicto 1 O nobre ministro 
mantem esse acto do seu ante~essor ~ 

A força naval e um sorvedouro dos dinheiros 
publicas, porque os ministeos da marinha pro
curam tornar-se salientes, mandando construir 
custosas machinas d:J guerra, que depois ne
nhum serviço prestam ao paiz. Em que estado 
se acham o Javary, o Solimões e o Riachttelo? 

O Riachuelo, construido em LondrGs com a 
fiscalização de um official general da armada e 
do um constructor conceituado, parece não ser 
mais do que um fóco de infecção e de beri
beri. 

Pergunta tambem o orador ao nobre ministro 
si aceita os projectos que, segundo consta, 
dei:s:ou o seu antecessor. Parece-lhiê, entre
tanto, justa a medida de conceder-se o meio 
soldo ás vi uvas dos officiaes da armada. 

Feita esta viagem por mar, passa o orador á 
sua província, que tambem é a do nobre minis
tro. 

Sem a menor intenção de molestar a S. Ex., 
lhe rape tirá os queixumes de Pernambuco. O 
nobre ministro é chsfe político, embora contos• 
tado 1)elos seus correligionarios, em quem não 
se deve fiae muito, si não estiver esquecido dos 
factos de 1880. 

Ignora S. Ex. o estado desgraçado das finan
ças provinciaes? O funccionalismo vive alli na 
miseria, rebatendo os ordenados aos agiotas. 
Desde qu'l foram retirados os impostos de con
sumo, a província debate-se no de~equilibrio 
da receita com a despeza. A administração do 
Sr. conselheito Sodré não correspondeu ao que 
promettia, e hoje a província de Peenambuco 
não tem meios para pggar os serviços da illumi
nação, dos esgotos e outros. 

Que providencias tem dado o governo, que 
medidas indica o nobre ministro aos seus colle· 
gas para remediar este estado da provincia 1 
O au:s:ilio indicado no relataria sobre a descri
minação das rend :s é inefficaz. 

Entretanto ainda se trata de augmentar a 
clespeza, reformando onerosamente as rBparti
ções e creando-se mais 362 professores e pro· 
fessoras. 

Pede o orador ao nobre ministro que afaste 
da província essa calamidade. As nomeações, 
aliás, têm sido desastrosas. 

Pergunta ao nobre ministro si conhece o es
tado da segurança pablica na provincia de 
Pernambuco, e <liz que deseja explicações 
sobre as providencias que ponentura se ha· 
jam tomado a respeito dos factos que occorre
ram no Recife, na matriz de S. José, por occa
sião da ultima eleição geeal ; na Victoria, 
quando abi se deu a hecatombe que todos sabem; 
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tamlJCm n.o Recife 1(t uatl•lo O!> f.1 lsos llu:olicionis- ' lllGittl) o J.echra, vota:á pelo proj ~c to, com 
tas as~~lt.a.ram, no wesruo dia do mol'licinio de alguJ1 1:18 restr·icçues, Clltbora a Ílll pre asa da. 
S. Jo:-e, o engenho de S .. loão d:t Val'gea, pro- Curte tenh:.t c1ualificado ele evailgdista do ~orte 
priedade do SI.". Bar:1o de !\Ioribcc:1, arrancan- o orad•Jt', faz·,:do-lh·~ grave inju.;l.iça c servindo
do-lhe escl'<•vos c com:uettendo t•.da a ca;;h de s•~ ch irtjuria, d:::. dilf:~,na<;ão e da e::dtltllnia. 

S. Bento. igual1u·;nt;3 Jurant:~ o pleito t:.bito
ral; ••m Gamall•,il":\, onrle uma patrulh:~ doca.
valla.ria. espancou os cidrdflos p:~ciucos que es
ta.va:-:1 na f··irn; ainda no Recif.·, em r1ue 
divrn'SOS cidadii:OS [O:':Llil ar:ecll."ejados, ao fe;;te
jarenl o rcconheciménlo elo nobr3 deput~·do pr!lo 
1o distr·!clo. 

O IJIJbr·e ministr.> .J.·vo l>c~11 aralhr a gravi
dade dr) todos csle» factos, j;o1·que at/J S. Ex. 
foi. victi,,,::t; f:dsificara,,L-lhc u. firrn:• em c:r.~n-
laréS r e que :-:i. ~X. :1ã0 COf:rllOU llUllCa. 

Cdir.cado CclmO s' acha nos COIIselhos lla 
corôa., S. Ex. não pó·Je deixar' dtl p:·onv•YCl' ll. 

• - t I --.. • 

mente .!a seg11r;ln<;a i;ubt:ca nn. t•rovincia, ! o!s, 
na SU:>. llUalid<Vte d ~ Cl'l·)fe d·\ r'::l.l'tido iibe1·al, 
dalli lho caberú a res or.s;·~bilidade dus des-
ma.1:<los do n:esu10 pa.rt1do, ~~ os !iii:O rr~,n:ulr. 

O e~candalo telil tocaoJ,' ao auge: etH S. Bento, 
ern uma au li,•ncia p:1blica, o escrido •·shc•r
dôou o pal"Lidor naprG~ença do juiz, e o pa.r
lidor f,.i clo,,:ittido. po:·•t:t•~ o esc1·iv~i'o \'Otà;:-9. 

com o go1•e!'no. No m·~smo logar, assas;;inos 
de morte. cond•·mnadcs i gal~s p r~rpet11a-:, 
an<lam em plena 1 iberda•.1 e. e à tard·~ passam 
pelrt c:ldêa para saber not[ci:\.s. O oradot· affirma. 
o f~cto, porque o prc<en· ·~ot:,-

o . , "':J 

ção em quo S<l acha Pernambuco, situação 
muito aggra.vada pela politica renct.or3. dp '~>t• 

· ri a~sado contro. os c uc não acom'J:J.-
nharam n:1. campa:d1a elcitord; o juiz Con··ia 
da Sihra foi dr.slerrado parn inbospir:~. com:.tr.~a 
do Pari ; o dcscmba.rg:vlor" Lucen:1., magis
tt•ado cuja integri lade os parr:Jnt••s do :10hre 
mini!::ltro siTo os pri:noir·os a proclal11ar, p:1.g-ou 
com un1~ rellloção inaccitwel a culpa de nã:) 
tet· espoS:1.'lo a cn.n•lidatUi':t do nob re d·•putado 
pelo 7° districto; nm pobro •·:llpr·eg-ado do Al·
scnat de Guerrn. foi .lcmittido . porque não 
votou 1: 0 nobt·c dcpur.ado pr:lo ::o district:J. 

CotaO s·~ explica. a \·ictori3. do Si·. N:iJmco, 
p·:rgunta o ot·ador? C,IHO t:ouseaiiu narltl t:l!J. 
eleição o ltOUL'·) winistl'O, ·'!Ue é se:tadot· por 
Per:laliiUUCO, c sabe que o St•. Nuuuco e Ullla 

opposição viva ao Sr. S:u-<~. i va '? 
.Acr·)ditt qur·, confunf:e níÜrl!lou (!:ll n.parte o 

110bre uJÍnistro, S . Ex. n:i:o ;-ec<:I!JUnendou ~• 
can ~<.a ura. r1ump aa .. e, lJt:ts o noorc' epll < 

pelo 7'' di,;;tricto e outros :li1o intcl·v::-ialll, si 
enco::tras . .;;cln rasistencia .~a pt\rlo do ch t:fe do 
partido liberal 0 111 Per:1aw.buco . Assim, não 
coruprchendc co:no o governo tolerou a•1uella 
\rictori:t. 

Consi.nt:\ o noure ministro que o oradot· per
gunte qual é a opiaião de S . gs.. sobre o ele
mento sen·il. 

Respoad ~ ndo o Sr. winistro que a sua opi
uifio o.cba.-sa traduzida no projecto, o orador 
diz--;c satisfeito COJJl a res1.osta. Mui solenme-

que o Sr. Nab,1co CJ1t sua coufere:t:!ia tratassé 
da pe;;son do orador i;at'<l atirar o lodo da 
C~ÜU111Uia SO!.H•e OS Ca'laSeres daquelh-1 (lUil lh1~ 
são caros; que ell·! diga, e a it"l':-eas t •·Ji'ita, 
q11~, ptrJ. iJO•lct· f<~.lbt• sobl'·~ o CJl··m·::lto set·vil, 
deve o or;,.JQ:· ;,:ostrat· que n:to t0ve ~.arte no 
trafico dos athca·,os '1 

Ainda não cnLrou par., a Cam;wa o Sr. ~a
bnc0; ll.pena,; o or'<l.·l•)J' o vit· naquellc reo:i1tlO ha 
de p rvYocal-o p :r.; q ~~e ci<.~m. •nstre a7 :::uas p:·orc-
Sl•;oea. r.at.IO mo~ l'<lr<:J. quo " :;·m:u 
o:·~~·tor f(}i a victim:1. sa,·ri!k ela a :.:i.tas perso
na.:;cn~ CO!upromettdag no ca~o lio p:1lbb . .Jt•3 

. • . ·.r.-· .:- . 

,l;l ~na seutenç:tahsolutoi'ia prot'ct·:d<L \"·lo fln<:J.do 
Po:yc:.ll'f'O Lopes :e L~ão, u:n •l<~s orn.~\rnen:o;; da 
no~sa magisti·aturo.. :\fostra~:i aind ~ •tllt: :occusar 
!" ·u l•::tl pur !W<, er pre:wtcto o c:!pt :::) n .. ;.trair e 
n mais d :latOro:=:a d:1s iuj usti~:~s,por 1l18 clle não 
c:·,-:, au tori(:bdo do log:: r, ne:a e -t~i va .i ~:r:tmen
tado, e fiaalm· ntc o papel que lhe coube depois 
:1CSt·) negocio foi o mn.:-; hour.•:>o c digno ; lc
v:~.nt· -, u-se do leito de dores~~ p1·cstou o serviço 
de en.tregn.r 1G2 vict.1ma::; do tr:1fico :10 governo, 
que nagligen<.:·~àr·a obstat· a t,·ntativa <la intro
ducç;"lo : pot· is,-o recebeu do :\la.rq ucz do Pa
raná e do minis.tJ·o inglcz ca:ta~ c·m quo roi 

O oradoJ public:~.rá estc~s documentos • e 
ta.mb•m a ~entrJoça ~bsolutOI'ia de ;;•-~ u ~rrnã~, 

hera!, e de~t!e logo ver:i o Sr. :\abuco quo foi 
leviano quandv qu1z in·ogar inju::iae ~~quelles 
a q uelll as suas injurias. m0sm•J !!e pois de 
mortos, não po:lem l.ocn.r. 

Concluindo, diz quo entr•) ell·· e o nobre rni
n1stl'O h.:t :.1. di:r.~rença te quo S. Ex. reju"Ve
ncscc c o orador envclhec•' ; mas em seu co
r;u;'i:í.o -e~vh vet. ae~ndc~se mais o amor da pro
vinci~\ onde nasc·'ram, d::t :U"SIU~ fórma qu.; se 
a•.· en ~.•;:-:i no ::or·ação de S. Ex. Em nome Jeste 
sentimo:'llo implo:·a :10 nob1·e mi ni~t;·o que não 
S" conduza ••m rcbt;itO ::os negocias de Per
n3.mbu::o •le modo que j ustifiqu•} para o g·abi
nete de 6 d1~ :\Ia in o epi ta phio n. que fez jn~ o 
mini~tério de ô de .lunlw-~asl~eu de n;,; pacto 
torpe e ind~contc; viveu d0. .:~st1 :cia, de fr·a1tJes 

A discuss:i:o fica adiada peh hora. 

O Sa. PaEsiDENTl~ dá. para amanhil, a se
guinte ordem do db: 

Continua::ão da. 2a discussão dll projecto ~ 
n. 4-1885 (prol"ogativa do or·çam·~nto). 

A's 3 lwr~ls ou antes 
Continu·tção da 2:1. discus~ão do projecto 

n. 4-1Stl4, fixando a,:; forças de mar para o 
e:I.et·cicio de 1885-188ô. 
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Continu:lç:i:r) da 2" cliscnss:'"ío ,[o projecto n. B 
·-1~S5. r•·hti1·o :i l'llli~s?io de 2~).000:000;:. 
de p<lpcl-mocd:t. · 

Ler:,nt:~-"c :o. scs<!o :i-: 5 hr)r:o.s d:t t:1:-de. 

SES~:\0 E~! 12 DE .TC~HO DE i885 

SL\í\i\l:!.J.-i.eitur:l o :q•p:-.war:"io .l:t a.·ta ,]c li.- r·:~
i'EittE:--.:·1'!·:.- t.) ~r. :\!'li-1-i,fe~ S;1i:t(1):L ju~tdic:t 11111 pro .. 
. iet:tü -r) ::;r· • . l:llrr"ia .le ,\ranJ•• \.rat:. •k ll:";!<•cio; dr~ 
l'érn.unhu.-,l.-11 ;-;;· •• \Jonla::dl)a apre;cuta 11111 projt.!clo. 
- U ::5r :'i~!~II::In·i ' l d;"t t~\Jdh·:lt:~~c:' pt~~:iü:te . .;.- U Sr. 
l.~.· · •jl•drlv •!·~ l:ulliiic; ro•pH.·:· c e c •nr.,•dith :t irl\·cr:;:i•l da 
ord~:u do J:a ole arn:lllh:l.-r•l:ur:)t Dn !11,\ , -His•·us,;;io ,Jo 
Jli'L'.Ít'rl\J 11 •• ;-[:-;<i.-[lj,;rlli':'O"- ,[,),; ;o-;rs. Jleiii'Í•JIICS, 
Ca:·Hcirn da ::~H·h:: . .-\l·:~t!j(l c;~~t.·~. pt·c~i,!~ulo d(tt•v:~~··· 
Ih•) c An.lr:Hlc Fi::•r••ira.-CorliÍII IIa•·iio 11:\ :!a Jisrns;;ão 
t1.1 l'r,.,j.,i:l) 11. !,_:_l~SL llr~r.UI'•u ,f" :-:r. C:1t1Jitl•• t!c 
UJi,·cira 

Déllto l~:un~s. Ril.Jei.ro c1,1 :\Inncze:,:. C:1.rlos .\f
fon -'O, Coellw· do :\11n·•ida.. C a m ro~ Snlles, L0i
tih ob Cllllll3.. Ribcil'O d.l l_.nz. :'ih-;L l\l:r ia. :lra
cicl, Dias C.ti·ncir.,,lt•drigo :'ih·,, P;ldua.F'leu
ry, Cunhn.l.citiio, llnll,0·~. A. r1cSi·tueir•. F'e
li<:io do~ Sn.nL :s, li ·nri 1 a~s. Bezamat, :'lf0rcira 
Bt·::mdão. L ·tccrla \Ycrne::k, Danta~ Gó2s e Al
va;·o Botelho . 

Compat'''C •~m. depois da <.' ham.ada, os St·:::.: 
Corrêa de .\ran·o, lllefonso do At•::.•t.•J, Pt·u-
d·'·Ilte d•• l\Ior·ae..:, Bat·:io d:1 Lcopo hnt1., Can
U.ido de Oliveira, Eufr.1:áo Cottb, Montandon, 
c:uz Gowcb. B 11:ão do _Gn;lhy. An~onio P:·a~o, 
~ \. .. , .... c • ' 

Duarte de Azevedo, fo •lho c Campos. Olympio 
àe Cii.ulpos, Coelho d ~ R·~zcncl•, Aran.:o Pinho. 
Z:1.m.:t, Castcllo B~anco, Hodt·igues Ah·o!=, fh
rão de Anadia, ~ligud de C~1.stro c "\ccioli 
Franco. 

O Sr,. PRES:D:-:xTE abre a sessão. 

C•)I11p:wecem, dep·•is do ahet·ta. a sess:'Io, os 
St·,;. : B:J.l'I'O" Cobt·a, Go11tes de Ca~'>tr.r. 
Si~·i-=m•mdo, Car.reiro d:t Roch:1.. F. Belisat·io, 
?llo!'oi t'a ~e Ba.rt·os, \' iann:t Va.z. S:üyt·o Dia,., 
.A!frccb Cluwc,;, Fran~,~a. C•r,·alho, Henriq,tc 
Marqn''"• Frederico Borgc.:, F .. r:l:lnd(•,.: de Oli
Yeir,•, Be:~.ei·r·:tdo :\lennzos. Diogo de Vascon
C0llo.-, :\.ndrttde Firrncira. Sch11t•·L B•.~rn:1rd•J ile 
l\le'ldonça SnlJI'inho. ~Iac-Do·.vell, Gn-.p .; r 
D!'llmmond It:v ui Ca1·neiro ·la Cunh:1., Lean-
dro l\laciel. Cos ta Pereim, "\lvaro C:uninha, 
Antonio Pintr~, )Jartint Francisco, A1· lujo Gó!~S 
.Junto1·, Jos:~ Mal'iannn, Cruz, Diana, Uly,;,.;e~ 
Vi·,nna e Sinimbú .Ttlnior. 

Falt:un. ~01n cau;;a vartici p::~.da, os Sr~.: 
.A$mso Cebo .Junior. Alcoforado .Junior, Be
zerra Cavalcanti. Antonio Be~r:rra, Antonio 
Carlo..:. Carlo,.; Peixoto. DerneLrio Bozerr.1, 
Fr:ln,..i;.:co Sorlrô, Go!tÇ~lv0s Ferreira, .Joaqui1r1 
Tavares, Leopoldo Cunha, Vaz de Mello e Val
ladares. 

Fal tarn, com c:m:,;a p:l r ti ci pacla, os Srs.: 
Adriano Pimentel, Ca.-.trioto, Chaga;;; e .Joaquim 
Pedro. ' 

E' liJa c approvada a actn da ·se-:..,ão du hon
tcm. 

EXPE DIE:\TE 

Officio do Sr. Demotrio Bezerra dn Rocha 
l\Ioraes, datad'1 de h~je, communicando que por 
moti,·o tlc mole:':tia em ·pes--o<~. de sua familia. 
é obrig 1do a retir;tr-se p:tr<t a provincia do 
P:ml, p·!ra o ri ll•~ sollicit.a da Camara a com
p -tcn1e lice1tça. -"\' cornmi:-:são do constitui
ção e pod:•res. 

R·)•1Ucrimento;; : 
Do bach:wo l l\b.rc i ano 

.lindo ser rcle\·ad:L cb p1·cscripçilo c ru l}Ue in
cot·reu afim de poder receber do Th.csOUI'O Na
t·.ion:J.l a q11antia de 6s . .:;;5'J annua··s. :~. contat· 
do dia ,]o fallccirnento ele ,.;ua irtnã ::\Iat·ia José, 
c tn~1.is metade da rcver ~ã,) l}UC d·_\ clireito lhe 
cab! desde a. d:tt 1 do f:ülocimento d·~ seu irmão 
o lhrão de Araujo Gondin .-A' commissão de 
fazendu . 

pa.ra entrar na or-

PitO.JECTO 

N. i2.-iS85 

Licença ao jtti:: drJ 
btlcha;·e l Fi·anc isca 
Bnmco 

direito rle Parintins. 
d,t CHnlw Co:tstellu 

A' commissão d·J P'-!nsõe:': e ordenados foi 
present·') o rc•tuerirnento J.o bacharél Francisco 
da Cunha Ca st :llo Branco, juiz di'l direi to da 
comarca de p,~rintius, na provincia do Ama
zonas. p"dinrlo um 'anno de licença cornos res· 
pectivos vencimentos, para tratar de sua f':J.úde 
onde lhe convier. 

Allega o supplicante, c pro\"a com attestado 
meolico, ri ue juntou i sua p ~~ tiçiio, est~r soffrendo 
de beri-l;eri e de rheumati-.mo chronico, por . . 
o precis 1 ndo de trata1uento lrmg-o. 

A commiss&o, tendo ouvido u gov~rno, teve 
conhe 'imcnto de que o supplicantc ar~ha_;se no 
g-ozo d;3 uuu1. ultima prorogaçi'io de liMnç'a ::;em 
vonciruento algum, por ter e;.:gotado o prazo em 
que o gov~rno póde concedel-a com ordenado, e 

Con<:iderando que o supplicante. pelo seu 
estado enfermo, não pód<~, s"'m os recursos 
precisos, tratat· de sua satide, pois que necessita 
de serio e longo tratamento, é de parecer que 
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se lhe defira a. peti•;ão, pai." a o que ofi~~rec·.:l o 
seg-uinte pro.]ecto: 

A as~emblóa :;ct'<tl resolve: 

At·t. I. o E' autoriú1do o g-ovnl"no a concedet· 
ao juiz de direito Ja. comat'C:l. .e annttn~. na 
proYin·.~in. do Am:1.zonas, bacharel Franc:scü da 
Cunha Castello Branco, um anno de licença. 

saúde onrle lh·~ conviet·. 
Art. 2." Ficam revogarias 3s c],i,::po~ições om 

contrario. 
Sal:\ da-; commissõc:-:; em 12 de Junho do 1880. 

- Ilr.l•'{vnso rle :1nwjo.-.:1ugusto F!cury .
J olío J->c ;zidn. 

O 81.-. r'\...11·istide~ Spinoin,: -A 
lei de !) de ~-meiro do t~iH consugr~u n don_-

g·,;t·al <.lo Imperio sub.:istirão inallel'<lYOis · as 
circumsct·ipr;ües p:1.rochiae:,; e municipacs l'On
tcmplarlas 11:1 divisão dos dis:rictos cloitor: :es 
fci.t~t ~m Yirtude 1lesta l·~i. n:1•) ob;,cbnt<l qual
quet· !l.ltcra•;ito result;lnte d~\. creação, cxtincçilo 
on Sttb ;ivisib de pa;·o,:hias .-, municípios.)> 

Ot·a. clerois de 1S7~) tem sido creadas paro
chi:l.S e municipi.os no imperio, e não vojo mo
tivo para qun s•Jjam ell·s privadRs de me;;:1s 

1 · · • ~ ne~essarias :Hn. facilitar o roce-
l>inFHlto dos votos. 

1\ind;1. mais. A lei el,jtnral, extinguinclo o-: 
coll"gios d:1. antig-a leg-islação, detrmuinou qu~ 
osscm r , 

roc!1i;1, sendo estas divididas em distt·ictos d,, 
paz oa secções, quando houvesse numero su
p<:rior a 250 eleitot·es. 

O preceito legal é o s.:g-uinto:- A'> eleições 
se farão por parochias, ou. nas que contivel"om 
num'Jl'O ele cleitore' supot·ior a 27JO. por Jistri
ctos de pa:t., ou fin:tlmente rot• s~cções d'3 pa
l'()·~hi:!. ou de distl'ic~o. qnando a parochia for
man-lo um só di,;trielo de paz, 011 o districto, 
contivr'l· numero de el,:itores cxcc lente ao de
signado. Cada secção cl·~ \·crú coatet• 100 elei
tot·es pelo menos. P:::rr•ce-me que a excepv'io 
fundada no nurnero de eleitores da parochia piJ
d r!r-se-in. e:; tcnder sem inconveniente áquellas 
qu0 tivess~m grande exV•nsão t0rritorial, em
l>or:1. não contivessem o nnrnero de eleitores 

;;;) ,., t. L ' 'b "1 • '• .. 
difficnldalGs com que nas gr 1ncles pari)Chins 
do intRI."ior tlas pt·nvincias lut:!o os oleitot·es 
para compare:!ercm perante a re .-pcc~iva me'-'a. 
Sio obrigados a fa.z~r grandes viagens até á 
séde da frrguczi:t . 

Para. obviar esses inconvenientes e f<1.cilitar 
o processo eleitoral., formule! um projecto co~
tendo as duas scgutntíB ,medldns : 1", orgam
zação de mesas cleitora0s nas p:1rochias e mu
nicipios creados ate 31 de. De1.embro d': 1~8:1 ; 
2a., creação de mesas el~lt~raes nos (hstr1ctos 

de paz, cujas sédes ficarem a mais de cinco 
hguas da sédc das respectivas pai."ochias. 

Assim, sem prejudicar a puret.a da elei(;ão, 
focilita-se o proc::s~o, seguindo-se o mesmo 
system~ da. l" g-islação d.:~ 1881. 

.r 

ct·0scem nas nxten,.:,;; ciL"I.'um~cripções do cen
tro com a doutrina do voto uninominal e dos 
dons csct·utinios da l .. i "i "'Cn to. 

2\Tando, pois, o projecto á mesa, que é con
cebido nos segnint•:;; lr~rmos : (t.-:) 

Sr. pt·c;;idente, seria mais conveniente uma 
medida r.tdical, c1ue acabasse com o typo e;;La.
bclecido pol L lei de 9 d ·; Jancit·o. segun•!o o 
qual as ldeições são f·~itas por paro.::hias, crcan
do-s~ divisões rne!'amcnte civis, para. fins elei
tot':I.CS. Um projc~to neste sentido poderia lc
vanbr discu~sõe .". ![U 'l chmoraria:n a passngem 
das pro\·idcmcias indicadas, :1s o uacs reputo 

• - l 
' . o o ' 

dos Srs. Deputados . (1lpoiados.) 

vai a 

PROJECTO 

Mesas eleitorae:: 

A assem bléa geral re,;;olve : 
Art. 1 . o Havot·il mesas eleitora -~s para os 

fins designados no§ i 0 do art. 15 d0 decreto 
lcgi,;lalivo n. 302D de 9 de Janc;i!'o de 188i : 

!.n Nas parochias e municípios cre:1dos até 
31 da Dezembro de 1884. 

ta rem m<d;; de :30 kilomett·Ós da séde da res
p ectiva pat·ochia, ainda que esta não contenh::~. 
o n~tmct·o dCl eleitores fb:.~•do no § 6') do citado 
art1go. 

Art. 2. (I Revogam-se as disposições em con-
trai."io. 

S. R.- Sn.l:l. das sessões, 12 de Junho de 
1885.- A~·istides Spinola. 

O projec to é remettido :i commiss::to de con
stitui~!ãO e podores. 

O Sr. 3.Ionta.n.don pediu a palavra 
pat·a offorecer á considet·ação da Camara um 
projo:clo. que passa a justificn•. 

Em 1816, foi desmembrada da capitania 
de Goya:t: uma parte do territorio mineiro,, 
con:";tituindo hoje 12 mnnicipios, que conti
n11am a pertencet· no ecclesiastico áquella 
provin··ia. 

Esse territorl~, cuj·1. n:axi.ma part~ se com~ 
l 

província de Minas. di;; ta 110 a 150 legu:~ s da 
s,Sdc ela diocese . Ha con~tantes reclamações 
dos habita.ntes des;;e territorio, pedindo a. sua 
passag-em para a diocese de ]\lariann:l. ou para 
a de Diamantina. Os caminhos que vão desse 
tel"ritorio â séde d:t diocese Goyana, passam 
pot· um . verdadeiro ~ertão: s.em recursos, _e 
trnnsitar por ellcs e saci."lfiClO para os hal)l
tantcs daquellas re.~iões . .. A proximidade de 
Diamantina, a facilidade de comroünica~ões, 
quer telegraphicas, quer por .vias ferreas, que 
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ha 1)a1·~ :tlli, j ustific:lm o pedido des;;a<; 1m- i reprei'entante do Piauhy, o S.r. Sigismundo 
~itn.~te.s, :mpcnh~das em ~~~a que~t~o que I Gonça!ves..... . . , 
.a.nt•• mter eBS:l ?:,; s~ns do, e. ~'S esp~rttuaes. : 0 ~n.. ~wrs:.ru:-.:oo:- Do p 1auuy?! 

P.1deria :t!l•luza· a:nd:t outt·as ritzves P'tr-:t 'j • _ . . . 

justific<u· c·st) projo?~to, mas ~eixa~·as-á para;\ O St~ . Con.ru.;:\. DE ,:t_r~:\~Jo:-;- ~J ' ' drstncto 
oc.·ns:iT::~ em que t1Ye1· de d1scntü-o: por ora 1 de Pc.nambiiC1, pet . .lo.-•. •e \. Lx. 
limit:t-s• a. apr·()s~ntal-o. • I O Sn.. Srms:~rc::-:no:- Teria mnita. glori:1em 

o proiecto é 0 s· · ~u:nt·:. (LJ): ;;er represe!ltante d•J _Pi:why, mas suu repre-
. ~ sentn.nte do 7 • di,,tncto de Pernambm~o co:n 

t: o orn ( u·et:o como ' ... x. 
O :SR-. ConRÊA DE An. .... c.ro:- Sem .luYida al-

PROJECTO "'umn.; não o coutosto. 0 

••• uuutparte l_)rüi'el'ido por S. E:c, di;r,;a •?U, 

:-~. 11. -1885 - qu:1 n•io or::v:~. sob:·,) a prop?sta.. d~ força 
_ ,~ .· _ ... ·., ~.. t!. ,. _ naval o nobt·e oepu• ~ld:) ·pel'J ,-;o dtslncto de 

.·Ít~ile.l;ii\~~trl r~ o te.:,: 111 ~ 1 t., '1!l•.e.:t·_o ·- -· sn.k ' 11 \ minh~~ prodncia, o Sr. Gaspar Dru;umond . 
bra:fo de 1r(:y.,; a d~ ;cese de D?·,,w,,tnla 

1 
Na occa,ião em q11e e"Le meu bonra;lo com-

!.Jr;ch• d.~ d.: Go)·az pelo alvad d·.:: -1 de c~bri~ de 
1811\ fic:-tl"á e!tcorpora :o, n:~. p:trt.c eccl['s ;asttc:l, 
á dio~· . · se da Diam;~.•ttin:t: re\·oz:ulas as clis )0-

· ~içües em contra:· ;o . 
S. H..- Sala das ~essü ·s. 11 d•) Junho de 

1885. - .~! adta;<dDn .. - Felici,; d -;. .~ SaYtos. 
Co, .'o.~ .1/fon.w. 
O projcclo é remettido á commiss;io ,]e coa

stituiçi!o a poder•)S. 

O Sr. Corrên. de- ..:-~ran.jo:
Sr. p·asiden t ~. eu d·'sej~n'a aproveitar est·Í. op
porturddade para conte-:t:.r algnttUl.S nffirift:•
çõ:o-; do nobr·~ rrprcsentantc do 2 ·) districto àü 
Perna:11buco, rcbtiv: s não ;;ó :>.o moYimento 
aoolicioni,:;a ne;;;.:a proYin,·ia, COillO tattlO~'lli t\ 

• • • (> • - • • • 

provinciano eensurava o minislet·i•> de ü de 
.Junho, 1)0!.' h8.Vi.'r r·~mo\·ido o illustr~do S:·. (lcs-

I di;tl'ict~ de l;rm\amtuco . procurou jii:";tificar i esse acto ini•tUO do g(werno, docbt·ando que 
! o Sr. desembar/)'ador Lucena et·a um h••u1em 
i sed•.~llto de sangne, um juiz partidar;o e a.té 
li patotciro. (Oh! Oft!) . 

Devo di;r,er :i V. Ex .. Sl". prcstdentc, que 
semelhante m<~.nifest:lção, a r.~sp-~i to de um 
m:v~istrado t:lo ,!ístincto, incornmodou-me os 

~ 

nervos. 

O Sr... CeSTA PE:".Eii~A :-Magi,;:trado muito 
digno. 

O Slt. Con.ruh de An.AuJo :-Eu tinh:1. ouvido 

aclual s!tuação . ?\Iuita::: propo:"ições et:lit:tidas I~ucen~ ~~~·;1;;ural-o alg-;ma,:; ye.;r,es por a ... ~t~s pc
pelo St·. Dr. José )Iarianno. 01n u;na das ~I'S-~liticos, pela me~ma fórma pot· qu ·~ todos nós 
,.;õcs a nterio!·cs desta Ca;1:ara ; ltHntos cencetto-: ::.:orno,.; cou;;tantemente censurado,;:: ma;; ne-
enuncta os por . ::.x. co111 re :1.c:~:o :•of' nego- nhuu1a vo;r, aind<'- se tinha levantaJ.o para su;;
cios pnulicos rh pruvincia dr: Pernat11buco. ca· peitar da ;;un. pru~Jidade. !Apoiado.;.) 
rec•'Jtl de rectificação. par·a que não s~jam . Foi preciso q::o o nobre dcput:•do a CJ_uom 
a~"ito" COJtlO verdatl~iros, qnand? r::~pri:tiCIIJ respondo quiz~;;,.;e agcitar. m<:lhor a politic: ~ de 
::-unplcSlllente os sentunento.:; parttdc:r·w.~, que um d.:J: colleg1o;; Jo seu dti=tncto, para c1ue a 
doru :n :: llt S. Ex. honra daquelle m:1g-istrado fo,; ,;e atacada pela 

Sinto que o nobre deputado não s.; ache prc- pri1ueira v··z, e ne,:ta casa! 

~entt). • · O Sn .. MANOEL PonTELLA, DuAnTE or. AzE-
_0 SR. C.\XD:no DB ÜLIYEIRA:- Est:'l doente. VEDO}: ouTRos :O::n.s. DEPu~·Aoos :-Apoiado. 

O ~a. Cortnt~A. DE An..H.'JO:-.. . para dizer- I O Sn.. Cor~RÊA DE .\r:AGJO :-Sr. l)l't::sid;:;nte, 
~he q.l1c olh~ p~ra os n'C'goc_ios ;~~blico~ de nossa \quando ouvi t':1zer accu-ação tão seria ::o bon
lnfeltz pr<•Vllle!a pot· 11111 p:'!Sm:t aemastatlamonte !'ado de;:.;:! mbargador Lucena, persua.J1-me de 
~cductor: . a ~- Ex. p :il·~ :.: e azul e doira~o qu•· o nobre daputado tinh~ t~ocumc :.tos valio
tudü 11ue e tn-= tc e sombno para os opprt- ;;os, em que ba;;cava o seu J i llZO. 

mi,!os desta situação. Effectivamente S. Ex. mo;:;trava aos ,.:eu.;; vi-
De\·o a.t~rib~tir isto a uma iilusão optica do ;;inhos de bancada 1:11~ pilj •ei;;, c1ue dizia conte-

•' , i) Sll !l p05S0 r•Xp ica r COlnO 

as se·:: nas ~an.!:ren1as ~ lugubr,.s, que se tom re
preo;:e ntado alli nestes ultimos anno~, se afi
guram a S. Ex. . feitos brilhantes. 

Mas, Sr. pt·esid~nt e. não esti pr :>sente o no
bre deputado, t; pol' isso aguardarei outra oc
casião para rectifkar os s,~us con.::eitos. 

Agora, vou j u~tificar um rcq uerimcntu que 
tenh o de em•iar i n.Yisa; mas, antes disto, preci
so que V. E:-;. m~õ p~p :litta contestar u:n aparte. 
que foi hontem profet·:do ,ne '>ta casa pelo }lObre 

ça,·a. 
Dirigi-m::J então à S. Ex., 2 pedi-lhe que me 

confias;;c aquclles documento,::, po;s queria 
tamb,.m convnnc.-: r-mc dt~ que o illu;; tre St·. 
de <:embargador Lucen· não era. o homem hor.-

1 rano que todos conheceu10s, não ura o magi::;
'j trado probo qu•3 todo o paiz re~peita. (.Apo ia-
dos.) :. · 

I O Sr. Dr, Sigismundo Gonçalves fez-me 
o obsec1uio de a ttender ::~.o meu p cJido, c apre

! sentou-me como provas do espi rito partidario do 
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inb:gro jui-. trcs cedula.<; •·lcito.-ac . .:; escriptas 
por elle, nas quar!s figura o nome do competi
dor do Sr. D1·. Sigbmundo Gonçalves, o Sr. 
Dr. Ig-nacio Joaquim de Sou:~~t Leã•j, que foi o 
candidato conserTador pelo 7° distríclo do Per
nambuco. 

Foi C<;ta a pro•·a do r~pirito p::t~·tidario do Sr. 
doscrnbar.!.!a.dor L!iCC!t:J., apreso~1tada pelo no
bre deputado. 

O Sn.. Sir.r.::~rL'xDo:- ~ão é a unica. 

O Sn.. l\L\.NOEL Po':TEJ.L1:- A que V. Ex. 
apre;.;entou foi c-:t:.t. E esta S. Ex. ha de rec•)
nh!!c~>r clue não prova cous:1. dgurMl.. 

o s:~~ SIG!S)!U::\'00:- ~ão r;conhcç~o. 

O Sn .. ~lA::\OEL PoRTEr.I.A:- Pois clave reco
nhecei· . 

O Sa. Swrs:.ru:s-oo:- :\Jaís extensa~~ molito
re:; não. 

O Su. CortREA Ím AnAUJo:- ... si portou-:?e 
nlli com o mesma jmparcialilh !e com que o Sr. 
dc.semlxtrg;tdor Lucena costumava pautar em 
Jabo:itão todo!': os s~us actos? 

O Sn. Src:.rs:.ru:::\DO: -Não posso responder à 
V. E:s: . contra o meu procedimento. 

. . . 
perdoar V. E::s:.. ; a prora que apr<Wmiou para 
justificar a sua assorç.ão é uma prova ridicub .. 
(Apoiado.--.) 

ou r-i ga:lo a ceder pa:·te delb pn.r;4 a passagem 
da estrada de fcr!'O do Re:;ife ao C<~ruat·ú, re· 
c•Jb')ndo por isso uma indemni~aç:"i) pe
euniaria. 

A pt·oprí-:r.lade :, qur~ me r·"'fi!'O ha\·Ía custado 
• 'I ""' ( ; 

O SH. EL"Fru.:;ro CortliJ~.\:- E!H annos ante· 
riores. 

.. . . ·~ 

priaç:io de urna parte, feita pelo governo, im
portou na quantia de G:O:J0$UUO. 

Alúm dc.>sa in !orunização p13los terreuos de 
s···u sitio, o S:·. de::: :<Jba!·gadot· Lu-::en:1, recebeu 
mai:< a qu:.t!ttia d:: 10:U0fJS, em qu•3 foi av:>.liada 
Llma ponte qnc d•!vÍa .'er feita. ,-obre a Yh-fer
rea para seu uso p:wtícular, :!isp·!osando a ~.:on
str·ucção àa mes1::a, e outr·os onus, aceitos 
pclCls en·jenh 'Íros do go·,· ·r:1o,_ p~ oc.~asião J..,; 

barga lor Henriqti.:: Pereira de Lucena, pelo 
fado o. c. pas,:tr ou ter de pa-;sa r por um s )U 

sitio em Jaboatão a linha fet·rea de Carua.rú, 
certifico r1ue no ar.·hiro desta repartiç-.ão exis
tem cópias de tluas es,:ripturas, pela-< qu:tes 
recebeu o referido Sr. des·;rnbargador Lucen:1. 
a ftU<l.ntia •le 16: Q:)Q.~ sendo: 6: 000$ em 29 de 
Julho de 18~1: pela d~sapropl'iac;ão de parti} do 
um t·•rreno d·) seu sitio c di ·ersa.s frllct~iras, e 
iO:OllÜ~ em 1~:1 de Maio tle 188-t pda desi;;ten-
CH• qne ez e uma ponte e m:ns onu-> á que o 
Estado se sujcitúra pela citada escriptura de 
29 de Julho de 1:)81, e na:la mais consta a res-. ~ . 

o 
O Sn. Swrs:.ru::\DO :-No seu concdto. de f·~ rro do R~c,fc ao S. Fran ~isco, c estr·~~da 
O ~ c · ' ,.,. · de fert·o do Recif.! a Caruarü, ü de Fever~iro ._R. O!lRI::A DE ..:l."AUJO : - l\0 COl1Celi.O J 1 -. - Q · · · li [ J 

geral. '· e t):::iJ. sccr·etar1o mtermo, ~ · anoe ln:en-
V. Ex. não encontra u:n:t pe~soa que ac: itc cio de Sabnya . >> 

com.J s ó ria semrúh:mte prova de parcialidade de Or:.1, perg-uulo ou, ha ni<>to qualquer cou.~o. 
Ulll m:<gistrado. Si V. E:s:. tem outras provas qu ·~ rerelle falta de pl'obidadc, fa lta ele honra 
que apresente,... por p·u·t·] d'atiuelle ue~e :nbargador '1 Pui<: :<a.ib:-~. 

O S:· srG 1 ~,ru'·o·- ·-Tenl 0 ~ Camara ainda ma;;;: o sitio em questão foi 
·'·"':t::> . • ,J. l. d h ·t D.•:oo · d . • cornpr:tc o, a m•u o;;; annos, por u:v . ..:, (iU;tn o 

o s.a. Coru:EA D~ Ar..AU.IO.. • pat•a. entao I não ;;c trmara quo ;~ e'trada pn.::;:<:l.l'Ü por 011·.'; 
p~oferrrmos o no::;so .]nlg-amcnto sobre o prOc"- n :io tinha : t qu~\<·La p ~rte elo Yalor· ~1ue a•i,1u~riu 
dun"_nto do Sr. de~cmb!l·gad~r ~~cen1 ('lll J::~:- J.epois, [•01' muita-; uemfeibrias; Cr<l. u:wi pro
bo::üao? Por cm11uant~ esta_c ndrcula ~1C7 mm-. pricdado completam )Ilte estragada. 
p:tr;l merecer con '>l ·ler:~.çn.o. ( :1poza{•Os c 

0 
S 

8
,.. • . _ _ Nr- · . d 

a -r "l,.) R • . tT!:s)W:-iDO. -. ao anow o. :pü t; S . . 

Mas, Sr·. lll'esidentc, si não pro:·r dc. :t prova. O SR. Com&.\ DE ~\ru.r.:.ro : -V. Ex. nito nóde 
a resentadn. ) (' i:) nobr:: a·(! )niad :.u·~~. 'ust:fica1· nt ;;:~ Ih~·i:t n nn." ' " . s'tin t -~ .;_ . -
~ p rcialidade do Sr. clc~l~mbargldor Lucon:~; cnlt·1;; e uma ca..::~. em c m.;:trucção. ·o Sz· . d•~s
si não se.-ve nbsolutrm1ente p :ra eonvenct)r-nos cmbar;:;ado:- Lucena fe'l. b .'mfeilorins i :uportn.n
de que é verdadeiro o seu conceito, muito te.'-, de ralo:· elc\·n.do, c avrecinv:t at1uelh pro
menos po:lc S(\I'Vit• a qu0 nos fomec·m S. Ex. priehde como uma da-:: mclho:-cs,scnã'l a. melhor 
contra a probidade d:o qu rlle distincto cidadão. da vilb de .T:tbortf.ão. Iuiciou a plantar;ão do 

Quer saber;\ Ü\mara quo documento apre- ca.ft~ , d., cac:tu, e Linha. sua~ Lerra-; inleiramento 
sentou o nobre deputado para provar qu;; o cultivadas. 
Sr. dcs.,mba:·gador Lucena ern 11m jui-. p::tto- E' :"::Ibi !o por todos nós qne, rtuan·]o a com
teiro? Nada. mais que um:1. certidão pel:t qunl missão iucumbiJa rle estudar o traçado da es
se proya que o honrado desemb:trgador, tendo trada de fet·ro de Caruarú resolveu que esta 
uma px.-opriedade na comarca. de Jaboatão, foi passa~se por :tquell.; sitio, o desembarg:vlor 
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Lucen:;~. impu_gno~ e~.sa uire_ctri~ e <'!mpen.hou-;;e I Luc~na. foi urna $'Ara.nti~ do? ~mig-os c pa:·entc-s 
com o fa.Jlecido Barao do Ltvra.mento t•ara. qu~C~, do ::Sr. consclhr~tr;y Lutz F1hpp:) contra. a.s au
eeden•lo tcm\s d•J sua pi'OjH'iedade, facilitasse 1 tol'idades policiacs do Jozninio democratico. 
outro tl'llÇHdo para :t con•trtlCÇiio dnqu•3lla e~- Hottve até um f:tcto muito sigtüficarivo. Prc
trada. entrar em. e.'>t.uJ.os . Não consegui n- tendendo-se ccrc:1.r o engenho de um irmão do 
do isto. fez-se o aroitr·.,ment•l, om cu.io Sr. scmtdor, não soi :t que pretexto, o Sr. eles-
prot~e,:so o onra o .JUlZ nao g-urou; sen o e. arga or ucena, como mz e trelto, pro
tambem Cê!rto. qnc n:'io inílu:u nem podia in- cedeu tlc tal fórma qu·' a sua imp:~.rciali.!ade 
rluiz· sobre o en.,;·enheiro en.caneg;t:lo des;;e foi bnva.d:l. pdos parentes e amigos do nobre 
trab:llho. que era o S1· Engenio <l<; Mello, 1 dcpn tatlo 
in·m-pcito para o nobt·c d"puta lo. I O Srr. SrGrs:.ru::-:oJ :-Não conheço este facto. 

:\ccr.';;ce ainda, .St·. pr··sidente, qu~ essa .~ . . 
desapt·opria·:.:io f·~z-so quando o St·. Bturque O ;,rr. Co::rtE.\. DE_ A!~Au.ro:- !anto e C '~rto 
de ~hcclocra minist~o da. agz·icultul':t, e S.Ex.. <r.ue os parent0s de V. E~. re;.peü.avalll n c?r:
co:no se sabe, era desatrecto ao Sr. dosernbar- std~l"'a\·a~:L aquel!e rnagtstrado como um JlllZ 
gador Lucena. Ora.. p 1rg-unto eu, pódl} mmto dtgno e hone;;to~ .que 1:unca t:•:t :ram 
ser este ac.::us:tdo de [tlta de probidade . do r-ernovel·o; tendo ah:l.'; ~llittlas faclltdacles 
por tal desap:·opriar;ão, embora V. Ex:. 1 pac;.t c:m~e?utr~:a ;;ua. remoçao.. . . 
considere que foi feita por preço C:(:tgerado ~ ~~ o nunt~t?I'l~ d~ ~ de J~nn? t1n~e mats 
Como é . ue V. Ex:. t•nsa. leY:tntar uma accusa- cui .. a•io n:t dtstnbu tça.o d,L .1 tsttça. •) nao abu-
ção tão :-:~_;f'ia e mesmo inf:tmant1 coutrn. o c:1- s sso n ]! r ~p· · pa .. i ~t ~o, nao . ia 
r~cter de um mn.gistrado pot· :'>Cmelhante mo- ce:·t,un·~ntc fetto ao nobre deputauo o f:t\"t-I" de 
tiYo? relUO\'Cr aq:tello m:tgistrado, que pr•'sLaYa. em 

0 n.. ü .\ft'l'f.: n::: ·A7.~1·Eon:- r. 
embarg-:l.dor Lucena é um magistrado que 
honra a classe a qu11 pertonce. 

u. • ..tGrs:.ru~o • : - ·,u :tppe o para a 
-el•)11uencia do documento. 

O Sn.. Co:m~.\ DE :\.RAU.Jo : -Pois um cida
dão q u0 exerceu alto> cargos de adrninistrac;ã:o 
em diver.;:a:s provincia.s, por longos annos, quo 
presidiu as pro\·inci~\S da Bahia ... 

O Sr,. A!tAU.TO Pr:mo : - Foi um dos mais 
honestos pt·esidentes que a Bahia tem tido. 

O Sn .. Conal1:.-.. DE A.n..\U.TO :-.•• Púrna.mbuco 

V. El\. é injusto; Jevia vit· ::i. esta trib'una recti
ftcar o conceito que manifestou ... 

O Sn. SlC:iiS:\rGDO : - Confir~ar, estou prom
pto. 

O Sa. Conn.i~A DE An.-\t;.JO : - .•• e pedir M 
desemb~rg:lJor Lucena. que lhe P')rdoasso tt 

o'.l'ensa. que lhe fez. S. E:c devia vir dizet· a 
verdade ao pn.rlamento e dechr·ar· que promoveu 
e obteve n remoção do digno m~gistra.do, para 
colloca't' na comarca de Jaboatão nm amigo :;;eu. 

O Sn. SrGts:.ru::-:no :- Declaro ú V. E~. que 
disse ::to Sr. ministro dajustiya que m:l.lldaea0 
par.t lá. o peior dos conservadores. 

O Sn .• Co~:n.I~A DE Arut;.JO : - V. E~. devia 
dizer a vct·da<l_c. mas nu~ca procurar 

o 
d:trio do governo. 

O Sn.. SrGIS:\IU:o;oo dá um ~tparto. 

o SR. Conaf:A DE ARAU.JO:= v~ Ex:. sa.be 
que os parentes de seu digo.o sogro tfeviatn se<" 
os primeit·os a respeitar o cn.r.\cter do Sr. des
embargador Lucena e n fazer delle um juizo 
muito elevado. Eu poss;;o citar factos, quo o 
nobre deputado não contestará., pat·a provat· este 
asse r to. Quando o partido liberal esta.va d ivi
dido na minha provincia o Sr. desembargador 

:- . • I • 

hone~tida.de nunca se }1)\•antou voz alguma, 
senão a tlo nobre deputado, qu~ felizmente é 
u:na YOY. suspeita. (flcG ~~m a11rute). 

u sou o pruncu·o a recon wcer, ~r. prast
dente, q11o o ex:-ministro da justiça do gabinete 
6 de Jtttlho estava no seu direito fazendo a re mo
ção desse juiz, que servia em coma.rc:.t de 2•\ 
on~rn.ncia, pa<"a. uma. de :}•; mas, o facto de 
S. E :c. p:Jder fazer· isto, uão justific.~ o sr~u acto, 
int1uenciado sõn:.ente pot· sentim2nto.~ parti
darias. (Apartes). 

Sr· prüsidente, eu faço votos para. que o juiz 
de direito, ultirnarneute nomeado pam Ja.boatão. 
SGJ::1. Uill ( igr SUCC 58 l' i. ·i , ,:, ·. -
tt•tdo removido pat·a () Maranhão, quer na dis
tribuiçã'J .!a justiça; qtter na imp:orci~tlida.de e 

Estimarei muito que o novo juiz de direito 
de Jaboatão seja um dig-no continuador do Sr. 
desembargador Lucena. 

Ditas osla.s l)rJ.lavr.•s, par~ contestar o ::tpat·te 
injnsto do nobt·e deputa lo pelo 7° districto da 
minha provincia, passo a justificar o r.)quet·i
mento <tUC t enho de envi,tr :i. mesa pat·a ser 
submettido á apreciação da casa. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que em todos os 
estado' regttlármeute constituido~ t\ arrecada
ção das renda::: pablica3 m9I'ece gl'a.nde cuidado 
por parte de seus administradores. Entre nól5, 
deadr~ 183l, em. que pela lei c! e 4 de Outubro 
fo,·arn o;·ganizadas ns difi'erentes repartições de 
fazenda, até hoje, tem havido innumet'<\S pro-

. · -; 1t . . · d a auteb.r-sc or todos 
os meios possiveis a guarda do;,; dinheiros pu
blicos. Não conheço disposição alguma de lei 
qller nnste quer em outros paiz.es, que per
mitta aos e:s::t~ctores da. f<1~enda, aos agentes:do 
fisco, terem a. seu cargo a guarda dos dinheiros 
publicos, s~m que prestGm a nccessa.ria fiança. 
Não pt·ecÍ$0, portanto. encarecer a necessidade 
que ha de cercar-se de toJa a segurança. a ar
l"ecadação das contribuições do Estado, exigin
do-se caução ou fian~a dos respectivos funccio
narios. 
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Por mais illibado que seja o cai";Lcter dr·sses 
empregados, por maior que seja o conceito oue 
1nerr•çam n:1. socir!d~:~.rlc, pt·o,·ur:m-sc sem fll'C 

acaut~br os dinhdr·o-; publtcos d~ possivci5 
8vcntuaJi'Ja.tJes, obrigando-os a. t•restar.Jm ou
tras g-a.ro..nlia.s. . . 

... 1 que a rn:, . :;, , ... -
zenda de-:;t•l pa.iz têm quanto é possi \"(;)l pr·ovi
dnnciado a respeito desse ramo de s··yiço pu-

. · t•re 'Lda ·ão da:> 

t"Cndas ; mas inf,lizmentc alguns tem abusado, 
infringindo abcrhmcute disposiçGc;; log-at~S. 

Entr·e <·S <lU') têm abus~do, noto o illustr:; 
prcúdente do g"t'l.bineto ele G de J unho,o Sr. c.:on
solhei1·o Dant:ts, que, se~undo const1, d·~ no
tici.;.s de jornaes de Pc:·n·\minrco. nos ul
timas àias de sua ad:uiuisLrãçiio ordcnou ac 
thesoureiro no:ne:J.uo para a Thr-·sourari:1 da
quella pr,vincia, que a;;su::1i8se o e~e:·cicio do 
c:...r:ro,c sem ter. prest:tdo previamente, ?om as 

evt, as orma . a, , t •• 

Eu conheço o St·. Dt·. E .J.uardo de Bm·ro:;, 
func::::ionar·io nomeado p:o.ra aquelk ca!'g"O-

F' ,... . f ' • ,~ • • 1 " ~ c n.ne 
mão dos dinherroe pul>licos e de quern faço bom 
cooceito ; ma·~ a;.; qudid::~.dcs que, a m :.Ht YCr, 
~ssr. ·c:idn.dão possue, não são b:l.Stantes pa!'a 

1spen::;:.: -o a o rigaçao c· • -~. 

O Srt. AxoruoE F:au:e:mA:-Não polia en
trat· ern oxercicio sem prestar fiança. 

O Sn.. JosÉ .MAr.tA::-ixo:-Foi-pr ·stada, para o 
pt·oces~o da esp·~ciali~ação ha prazo determi.
!lado. 

O Sn.. ConRB.\ DE Arrxu.n:- Peço licenc:a a 
V. Ex. p:m1. continuar. Estou informado do 
facto e hei _de ex pól-o com ex~ctidão. 

O Sr... JosÉ ?\Lmu .. x:--w :-N'il:o apoiado. 
O Srr. Com:lEI.\ DE A r..Au.ro :-Sou agTicultor, 

rcsiclo perto de;;s! e11genho e sei o valor que 
elle pó:le ter. Act~•<\la~.:·ate o engenho Fernan
da., não val) 40:000$000. 

Poi,;; bem: e~se Jt·edio foi d;td•) como ooar:l.o.ti<'-
para uma fi nça ,Je 8U: OU.)OOO! 

O Sn. .. JosÉ MArri_t::-;No:-Pr·eced0u an:.liaçãc, 
com prncut":uior da fazund.a pulJlica c com toda·s 
as urma 1 a- es. 

O Sl'... CoiU\.BA DE Ar.AUJo:- Antes dn. cspe
cializ:•çiio des;;a fin.nça. i.;to 1', ante;; d•! liqui
.lar-s() si o eng-enho Fer·nandas fi'.ll'J.ntia a som
ma ch 80:000$. cx:igid~\ como fian')a ao besou
reiro da. T:wsouraria de Faze:.d·L de Pernam
huco, ho·11ve por parte do Sr. con;;elhciru 
Dan tj,s ... 

O Sr •. JosÊ !rhrrr.\xxo:- ~Ia" V. Ex.. iguo
t'a ( ue ,; es.sJ. a ratica se,.,.uida.. 

O Sr... CoRP.J~A DE AruuJo :- Não ignoro ; 
as;;;eguro ~1. V. l~x. que não c. 

Pernambucu consultoll o governo, o est·~ res
pondeu que o thesoureit·o do:lvia ontt·.::.t· em exe:.-
ci.cio. 

O Sn.. Con.n.:E.\ DE ARAuJo:-Já disse a V. E:s:. 
e repito: ni'Lo é esta a pratica. _ 

Têm haviJo abusos n·!ste sentido, mas nil:o é 
esta a pt•atica seg-uida; o depois. a.inda mesmo 
que fo,se. não tclll funcb.mento leg::~.l, nem justi
ficação plausivel. 

St·. pt·esideute, cu sou informado de que, 
tendo occor!'ido um fácto identico na provincia 
da Bahia, q ua.ndo era. ruinistro d,~ fazenda o 
St·. conselheiro ~ilvcira Murtins, desde qt~e 

t:Yta ~?r pr_es.~. ~/~gu a~·r~en :. an es üC • · zado a s11a fiança., demi.ttiu-o desse C:lrgo e no-
assunnr o exetctcu c de 80.000:;o000. meou out1·o p:•ra substituil-o. 

Const?t-me que o Sr. Dr. Edua1·do não po- Como est·~. h:1 muitos outros e~emplos de boa. 
dendo prcst::ü-a, requereu a eua. reducção. guarda dos dinheiros publicas. 
Alguns amigos promet.Lero.m-lhe alc:1.nçar essa Depois, é de rrimcira intuição que se ac:tu
reducç.ão, e q n·~ t·~nta.t·am conscguil-[L, prova-o tolcm as rend 1s do Estado~ e agot·a mais do 
o ~cspacho publicado no Dia;·io Offir:.ial dn que nunca. Pois quando vemos q_ue o p:tiz v~i 
'ho.)e. I entt·:l.ndo em um estado de quast d•~.sorg:tnt-

0 SI.t. Jos~ Z\LutB.NXO :-Depois de prc.-.;ta.- zaç;1? fina~l.ceir:,, podem ser permittid~•s estas 
da a fiança. facthdades : 

O Sr~. Commu Dl>.: An..tUJO : _ Nüo se apr.;)s- O Sn.. Jos1~ ~hntANNO d{~ um a.parte. 
se quo cu e~plicarei o facto· O St~. Corr;nh DE ArrAu.ro:-.J:i disse a V. E::s:. 

Felizmente, Sr. pres:.dcnte, o S1·. conse- que~'\. probid1vte desse funccionario não é sus
-lheiro Saraiva actual ministro da ft~.zcnda não peita para mim, ma-; por maior que seja ell::l., 
concordou com isso. não póde abs~lutamente dar-lhe direito a entrar 

o Sa . .Jos1~ MAu.'rAxxo :- Estava. vrcj udicado em cx.erc~c!o sem. que preste _fiança d•J a.ccôrdo 
·O requeru!lcnto dos e quo o nomea o ' 
prestado fiança. prir as prcscripções legaes. 

o Sn. . Con.u.ErA DE AnAU.Jo :- o requer·imcn- O SR. JosJ~ l\L\.1~uxxo : - :i\Ias elle prestou 
to foi indferido. O Sr. Dt•. Ednardo dG B:.~r- fi:mça . 
.!'OS, r·'lceiando não poder pt•est<\1' a fiança de O Sn .. CoRRÊA DE ARAU.ro :- Não prestO!! ; 
.80:000$ c vendo que,sc d•1mora.va muito a solu- o que passou-se em Pernambuco foi o que 
ção do seu pedido d) red ur.!ção, alcanço 11 para acabei de referir. 
a fiançv.. que lhe eru exigida um predio rural, Mas, Sr. presidente, não ó sóroente com re
.o engenho Fernanda.s, que. quando muito, {lÓ· lt'.~ão M thesoureiro d:~. Thesouraria <l~ Fazenla 
.de v:~.ler de 40:000$ a 50:000$000. · de Pernambuco qM se dá este abuso : algum?.s 

V o J.-4~ o·- - • . . 
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collectoria:; de minha. provincia. estão providas, 
sem que os respectivos s·:r\:cnt:zarios tenham 
cspecializ·do as fianças PXtg1das. 

O Srr. A~mRADE FrGuErru :-hso é geral no 
Im erio · in(clizment'1 não é só em Pernam-
buco. 

O Sn.CocntEA DE AR.\U.To:-E"umabuso que rl:i 
logar a que,em épocas eleitoraes,s::l faç~m con-
trat anças, nomea.çoes e em1;;;soes ·e co eclo
res, enfim se ontJ·eguem os ag,~ntes do fisco ao-. 

· mandões de aldêa. 
Houve tz·iste es:emplo disto nas ultimas elei

ções. ape~ar das declarações q nc ::;e te1n f~ i Lo 
de que n:1o hou1·e nellas inter~enção offi_cial:Al
guns collectore;;; que não sattsfizeran.t mtelra
mente o:> caprichos ou as exigeucias dos candi
datos r<'COmmr~nJa.do;; c protegidos pelo minis
teria p~'I.'-'Sado, foram r·~movidos d:ts suas colle-. . . . . . . 

Sr. Antonín Bezrrra da Cuub, collector da. co
marca do Limoeiro. foi d::tlti rcroovLlo, setu -que 

ara is-:o d,>s~e ontro r .? tex.to além de ter vo-
tado no candid<tto conseevador. 

O Sn. StGis:<ru:-:no:- Não apoiado. 
<:;: . ... . . 

articular aqui um só facto cont1·a a llrobidade e 
habilitações d'\quelle funccionario. 

O mesmo ;:e deu com r<·h.ção ~o collector da 
comarca d() Ig-uarassú o Sr. Souza Costa. Era 
um funccionm·io muito distincto que alli ex~r
cià o cnrgo h:wia longos anno~, dando a;; mai-: 
robustas p!'ovas de suas hablli tações e probi
dade. Poi;;; b ·m, esse funccionario foi removi
do entl'e o lo e 2' e;.;crutinio da eleição do 
m~u districto, da comarc.1. de da Igua.rassti. para 
outra. 

Si estabelecer-se a pratica de nomeações e 
demissõe~ de empregados de ~azenda por mo-

.. ; , . -
. . - ' ' 

arr0cadi:içfio de dinheiros lHlhlico;; que s<>ja 
feita com regularidade; não ha l:tRçamnntos d•l 
impostos com igualdadtJ para toolo~; cmfiru ha
ver~\ c"mpleta p t:rturbação n~Jste r·amo de ser
viço co:n grande prejuízo par:.~. o The>:ouro. 

Pa1·ece-me que o acLual S1·. presidente 
do consf)!ho c~t:i animado das melhnros 
di-;po,.içües com relação i fisc::Jlis oç:i:o das ren
das. S. Ex.., talvez li>'SOrulwado com o enorme 
deficit, e ."aiJenJo que :1 di\'ida activa do lm
pcrio approxiru:1-~e d·l 18.000:0(JO;:, não podia 
ser inditli31'eute a esse estado de cous:15. 

Eu vejo no Pai:; de f o do Junho uma ordem 
do Sr. consr·llv~iro Saraiva que merece os 
m~us applausos. S. Ex.. mandou aos Srs. 
inspectores das tbesoura.ria.<> elas diversas pro-. . . . 

1.0 Quaes os exactor·~s que estão funcciona.n
do S'3m ibnça, c por que; 

2. •1 Quaes os que estão alcançad.os, si ainda 
continuam em exercício, por quq nio foram diJ
mittidos, e qual a importancia do alcance; " 

3.o Qual a melhor providencia. que lhes 
occorrfl para execução do serviço naquelhs e;;
tações rle arrecadação que, por apresentarem 
peq,u.eno rendim<!nto, n ão são solicitadas por 
qu~m possa prestar as preciias gar.;.~.ntia.s. 

Eu presumo por esta ordem de S. Ex., que 
v:1i haver algum cuidado na arrecadação das 
contribuiçõ~s do estado e principalmente no 
modo de garnntÍL'-SJ a guarda dos dinheiros pu· 
blicos. 

S. Ex. ordenou q ne lhe fossem transmittidás 
p·~los agentes xupe1·iores do fisco nas pruvincias, 
venham ua.nto antes u nã se"a.m s -
cidas as outras providencias recommendadas, 
como acontece ~lgumas·vez•.'l,.;. 

Si me fosse permittido, eu lembraria tambem 
ao hont·;,ào St·. pz·esiden te do conselho, q ue ·re
comme11de aos inspectore;; das diversas the
sourarias qu0 não se deixem dominar pelo es
pirito pat·tid 1rio na.;; nomeações e demissões 
d ,g empregados de fazenda.; nãp preciso de
monstrar as uesvant:<gens que póde acar1·etar 
es;;e syst·~ma de se demi ttirem ou nom·~n.rem 
cmpregu.t os (o -:co pe a umca razao e ser 
elles con;;ervadores ou lib0rae~. E' pre ,iso que 
h::~:ja uma certa segurança. para os funcciona-

• • ·l 

que é conservador. 

O Sa. CortnÊA DE ARAúJo:- Eu não sei si 
elle é conservador ou liberal. 

O que posso garanti;· a S. Ex. c que muitas 
vezes os inspectores de thesourarias rec'!bem 
ordens formaes dns presidentes c dos proprios 
ministros, mandando fazer ;dterações nos qua
dros dos funccionarios publicos, quando estes 
não se prPstam a c0rtos manejos políticos. 
T 1 vez em P rnam Lu se nham dado fa.ctos 
.. '>emelharrtes. 

Uma. voz qu0 V. Ex. diz que estas rccrimi-
11a.ções d~vcm rccahir sul.J~:e da 

tnui tas yezes e~se insp•!ctor 'é lt!vado a pror:eder 
assim em virtud•J d·~ o1·dr~ns terminrtntes ver
ba.es e até mr·smo cscriptas dos presiJentes da 
provinci<\ _ Ora, um empregado subalterno 
que c~t(L l"ujeito ao n.rbitl'ÍO das :mto1·i t::~.Jes su
periores, não -pode por certo ir Je encontro a 
semelhantes ot·d·~ns. 

O SR. SIGrs:\fu~oo : -Em todo o ca"o falta 
ao seu dever. 

0 SR. Axo:tADE FIGUEIRA :-E O govc1·no 
ainda mais. . 

O Sn PitEsroEXTE :-Obs'}rvo ao nobre de
putado que a hora esti o;:gotada. 

O SR. ConnÊA DE AnAUJo :-Eu vou con
cluir, Sr . pr?•íâente. 

' ' que acabo de fazer, o meu requerimento seja 
aceito por esta augu,.ta Camara_e que o go
verno, a.nimado, :;egundo parece, de boas dis
posições. no intui~o de aca~tela.r a arrec ·~:Lção 
das rendas, contmue a tnlhar este c~rrmnho, 
si não quizer que dentro de pouco tempo as 
repartições d'3 fazenda fiquem completamente 
desorganizadas. 

Si o actual ministerio assim proceder, mere
CO}rá os no.s:oos applausos e prestará ao paiz 
um grande serviço. 
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Envio a V. Ex., Sr. presidente, o meu re- capital do Maranhão a não ter elle adaptado a. 
querimento, para que se dtgne de submettel-o á minha can11idatura. 

· approvação da casa. O SI\.. G.>..SPAR Daul\Ú{o:l-m:-A castigo. 

E' remettido ã. mesa. lido, apoiado e adiada a O SR. Jos:E 1\.fA.nr.ANl'iO :-Teve a.ccesso. (C tu-' . ~ . 
Marianno, o seguinte O Sn.. SIGIS:\IUNDO ~- Quando se deu a 

remoção do St·. desembargador Lucena., eu 
Re uerimento -lei tei ria alrribeira os documentos ( ue aca-

bam de s~>r aprecindos pelo honrado deputado 
Requeiro que se solicit';m do governo as se- pelo 3' districto, para d:.tr aqui qualquet· expli-

guinte3 informações: cação que, por ventura, se tornasse neeea<::aria, 
I. Si 0 thesoureiro nomeado para a Thesou- mas s~m a inten~ão de provocar discussão sobre 

raria de Fazenda de Pernambuco jã prestou a tal assumpt~>. Fiquei com os do~t,mentos no 
necessaria fiança e de que valor foi ella. bolso, e é a razão por que ainda os tinha; de

vendo estar prompto a aceitar o debate em 
II. -I:~esde quan3o assumiu o e:s:ercicio das qualquer occasião; l!las, rBpito, e~tava muito 

respectl\·as funcçoes. longe de pensar no Sr. d·~sembargador Lu-
Sala das sessões,i2 de Junho de 1885.-Cor- , cena. 

;·ea c 1·aujo. · , 

0 Sn.:-M"\c--DoWELL:-E'iltão prêcisa de ur
gencia para. discutir. 

O Sn. SIGis:uu!'mo:-Antes de qualqu~r ou
tro u.~sumpto, Sr. presidente, ·devo agrad0cer 
ao nobre deputado o equivoco em que cahiu, 
quando ma indiL~ou com 1 representante da pro
víncia. do Piauhy. (Oh! Oh!) 

O SR.. ConRÊA DE AnAUJo:-Foi u~."descuiào; . ;" ;' . .. 

posito de minha parte ::.,-não.:hou·re. 
O Sn.. SIGrs:.-.IUNDO: -Sr. presidente, eu 

· ui com a maior satisf,, .ão e 
com a maior gloria , representando a pro
víncia do meu nascimento. .:\mo-:1. idolatra
damente~ Circumstanci:IS particulares da mi· 
nha vida rue afastaram da província, que 
me den o berço. mas não esfriaram o amor 
que a ella teuho. 

Sr. pr~sid1mte, si não sou representante da 
província do Piauhy, porque a sorte m~ afastou 
delb, e não me permitliu lllilibr ahi na po
lítica, eu me o:·gulho muito de ser represen· 
tante le!;'itimo da. província de Pernambuco, 
onde o meu partido attribue-mc serdços, mais 
por bonda.:le do que por titulas que eu tenha 
que possa.m ser proclamados serviços n.o par
tido . •• 

ALGu:'\s Sas. DEPUTADos:- Nest(ponto não 
i do 

O Sa.. SrGISlruNno:-0 que á certo é que o 
meu partilo o~ proclama e os meus adversa.rios 
de vez em quando oc; reconhecem, não preci
sando eu assim de pedir titulas a. ninguem para. 
representar o partido liberal de Pernambuco, 
com tão bom direito como quem melhor o repre
sentar. (Apaiados e aparte.-;.) 

Sr. presidente, eu estava longe de pensar no 
Sr. d~;;embargador Lucena~ quando o illustre 
depúta.do pelo 8° ·di~tricto de Pernambuco 
attribuia a remoçl_o . desse magistrado para. a 

segundo penso, não proc0dia. corao deve pro
ceier um vet·.la•leiro magistrado, eu estava 
s:ltisfeito e não ueria aurrmentar a. affii ão ao 
affi..icto, si. porventura estava affiicto o r. de
sembargndor Lucena. 

Mas, Sr. president~, desde que _se trava. de-
v ' ... o 

intérvençiio nelle. 
Não declino da responsabilidade de ter pro

mo\·ido a remoção do Sr. desembargador Lu
cena, e longe de ter motivos para isso! só tenho 
razões para me felicitar por ella .. . 

O SR GASPAR Dnu::-.mo;:.;o : -Pudera não! 

O Sn.. SIGISl\IUNDO . . . porque do Jaboatão 
me ch()vem cartas de re.:onhecimento pelo ser
viço que prestei. (Oh!) 

O SR. GASPAR Dnu:~nroND: - Ha uma vanta
g<:m apenas, e é que o Sr. desembargador 
Lucena vai ser soldado a c ti v o. · 

O Sn.. Swrs:\IGNDO : -Não me encommo a. 
que o Sr. Lucena Yi ser !!Olda.Jo activo, por
que elle nunca foi da. reserva. 

O Sil. 1Lu..-o:ÉL PoRTELLA : - Sempre guar
dou todas as convenienci ;;tS de um verdadeiro 
magistrado. 

O Sn.. GA.l':PA.R DRomroxn : -E' magistrado 
que tem dias gloriosos na sua vidn. 

O Sn.. SIGI!MUNDO -A comarca de Jaboatão, 
Sr. presidente, só teve atá agora um juiz de 
direito, o Sr. desembargador Lucena. 

Me parece que aquella comarca não ó pro
priedll.de de S. S. 

O SR. Jos:E MARIANNO.:- Apoiado. . .. 

O SR. SrGisliiUNDO:- A comarca de Jaboatão . - , 

conservadora unanime, quando presidia a pro
víncia de Pernambuco o Sr. desembarga.dor 
Lucena. 

Na occ!lsião se dizia que era uma collocação 
que S. Ex:. preparava para si. .. 

O SR. GASPAR Dno:.t'-tOND:- A assembl~a 
não era unanime. porque havia um grupo que 
~o estava de accôrdo com o Sr. Lucena. 

O Sa. StGlSMUNDO :- Eu disse-a.seémbléa 
unanime conservadora. 
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Ma.::;, Sr .. prrsidente, si o Sr. Lucen~ prepa
rava on não um:1. cdlocaç~o para. si c:: não sei. 
o q:so é certo ó qne um ou dous annos depois. 
tendo e 11•' prop1·ío s:J.ncdonn.<1o a lei dn. c reação 
d:i comarca do .Tabnatão, s;1hio do seu p :lacio 

quem se dá n. coincidencia de bmbem 
sido juiz de di r c: to dessa. comarcn. 

O Sn.. JosÉ !\Lmu:-;:-;o:--"~l10iado. 

O SR. SIGIS~ru:-;no :-0 Sr. d~s 'l:lb:u·ga
dor Lucena foi no:11eado juiz ch d1reito do 
Tex.cirn. em 186D, e i01nou cont:~. da. cornarca., 
qunndo j:.i estava nomeado chefe de policia da. 
provincia ,to C•:arti. C:lCgaulo a'J Tei:S:<!litl . 
voltou imme:iiat:unentc p~ú·a segui!· par·a sua 
cummi::;di . 

Depois. St·. pre, iJente, sen !o-r,c designada 
a comarca de "~gu:t Preta, o s~·. àese:tdJat·g~-

• .... • ;)' '!"' ~ 

de 1873, e Del dia. sr:guintc, dia 24, volt0u 
parà a cn.pit:~.l de Perna.mbuco, afim de assumi1• 
a pre~id,~ ncia d:~. provinc1a . 

oram as ' t1as ou r.~~ com:1r~n.s em qne o r. 
desemb:lrgadot· Luc,~ n~~ ex·~rcr:u jnr!sdiçfio. 
(Apnrl cs .) 

Tenho Jr!Uito pez?.r, Sr. presidente. do prt'
cis ·:r de 5 ou S rni:mtos ain,ia. pOI·quc ;rejo 
V. Ex. impaciente para. entr:tr na ordem do 
dia ; mus O negocio <~ tão grav:~ e f.\U . OCCttp·r 
tão poucas vezes a :::tlençf:o dos 1ueus colle
g.,s. qne não tenh0 remefi i o f:QU:io recorr·m· ú 
sua tolcr:1.ncia, ain la :1nis ·ando-tnc a incorrc1· 

:' • N rl 

(q:Jo it!UO~.) 

O Sr... Pru:srnE:.-.;TE:-V. Ex. póde concluir! 
m:~.s lembro lhe ue h re"'i'''' 'nto : a 
plicaçõcs são s·: mprc muito ligeit·ns. 

O Sn.. Swt~~IU:-;oo:-S · ~i qur~ são breves, mas 
o assuwplo exige C!:ll'LO dese!tvoldtuento. 

Não 1m, coJno diss•'I"~Itt o .~ nobres dl'puta
dos, coot<~ nt:uttcnto gcr tl, e nnnc:~. houve, no 
Jabo:.tão pcln ju lic ~Jtlll;:t tio Sr·. dcsemhargn. for 
Lu~ena. Contesto aos nob:-es dcpn: :vlos o rli
rc!to da fallat·o'" c :n nom~ do;; m l'u ~ n.mig-os : 
e ~m nom11 dcU•'s eu di!!o ct"O nenhutn tinft;; 
cont·:nl.atfr"nLo pot· o;;sa jndica.tnt·a, ou npcnns 
mui p<1ucos, por motÍ\·os de rel:~.çúc:: l)arricu
larcs . 

SJ.". twesi,Jcnte. pó:lc tr:r parecido aos no
bres d13putatlos. lltll:l phrasc (•xagcracla o di
Z !.'!' f! U qu<J o Sr. desr:rüb:trgador L11cr na. era 
patol(liro. O nobr~ deputa1lo pelo ::;o di,:tricto 
me aconscll1ou :.~. c ue e-lisso )erd::io ao <lesem-
bargador Lucena. ; p~ra. ser a_g-J."ad~vol ao no
UI'I'l dcputo.do 0 11 :tc ~ ito o seu ccmselho, mas, 
retirando o qualificativo, confirmo o facto qnG 
lhr: attl'ibui. ( Apo.;·tes .) O fact.o ó o snguintr: : 

· o desemb::.ra-ador Lucena adquiriu no Jaboatão 
um sitio peh quantia de 6:000$ o tanto, e 
dcspf)ndeu mais 1:000.) para conduir o predio 
do~itio. 2 

Ora, tr:ndo gasto apenas 7:000$, porque 
~ .estrada. de fer.-o passava nn:; fundos do 
liltlo recebeu de inclemni~a.ção 0:000$, iato é, 
quasi o valor.do sitio, cunse;·vundo e:;te. 

O Sn.. ~L\.c-DowELL :-E" a cousa. mais 
commum c just:\ que tenho visto. 

O SR. Swrs~rt.·xoo :- ltlém disto r-3ceben 
ainda _10:000..;_ p~r- uma ponte que reclamou, 

ao Sr. deserubarg;\dor Lucena, 
tra :o pc\rtidario . 

á. ~xplicação pessoal, ou peço ao nobre 
ta· lo que t!eixe esse inciclcnte. 

~ as 
c0dnlas qu0 o n:,l.Jt·e tleputado, o St·. Corrêa. de 
At·aujo, rec,bcu de mim c aprcs~ntott hoj-1 ú 
Ca.m:\ra, o Sr. clesembn.rgr.dor Lucon", co~o 
juiz de direito da comr,rca de .bboatfío, as:::;l
gnou e ire ul:\ res. publicadas na imprensa, n pre
s·~-ntanclo candidatos l):lrl tod:t n. p:-o·,.incia, 
inclusi\'e o districto em qnc elle cra·juiz de 
di1·eito. 

O SR. C,-:n:nh DE An.A-u.ro:- Mas qn:1l ó o 
t • • ;).t !. l - )ro :1 sse 

com im'parch1li.lade na aJministraç.üo d.t\ jus
tiç~n. ·~ 

S . Surs~r ;:-; o:- Outt·~s causas eu tinh~ 
a dizr.l', mas, Sr. p res!denLe, para sn.tisfazer 
aos ,[esejos · ie V. Ex. ~ eu as adio rJJra debate 
mn.!s proprio. 

O Sr. Bull1.ÕC8 .]"~'\,J."(l!i:n, pedindo 
o. palavt·a pela ordem, requer :to Sr . prt·side nte 
que Ct:Jnsultc :i C:11uara i'uhrc si cous'Jnte na 
invers:1o dn ordPm do dia de amanhfi, discudn
<lo-so J"C'1ucrimr:lnto;; u.tó tlS 2 horas da tard<1 c 
depoi' a p1·orognti ,.:l do •Jrça.tu•~nto c a proposta 
de fixação de forç ~s de m~r. 

E ' app:·ny:1do este rer1uc rimcnto. 

ORDEM DO DIA 
' 

CO:-;TJ:-;U .\.Ç:\.0 D.\. 2:1. DISCUSS:\0 DO PRO.JECTO :; • ·'Jt 
-1885 C UE :\H:-;0.\. CO:.-.;TINU Alt E:\1 VIGOc~ DU ~ 
RANTJJ: O 1° 'rii.t:\lESTRE DO EXT~ltCTCIO DE 
1885-188:) AS LElS XS. :322() E :3~30 DE 3 DE

SETE:\IIJRO DE 1884. 

O Sr. I-Ien.riques:-Pcdi a palav-ra 
unicamente pa1·a. j usti1icar as restricçõ~s com 
que assignei o l'a.reccr dA commis~üo de orça
meu to, a. respeito da prorogativa que tem de 
r1•gcr os primr~iros tr~s mczcs <lo fuLut"o exer
ci cio, S",m que t··nha em vi·t~ procra.stin~r, 
muito meno~ oppor-mo de qualquer modo, a 
passagem da resoluc;ão:quc se disc~:~tc! por,lue 
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considero-a necessnria, imprescindível e ur- vas ns. 2707 de 31 de Março de 1877 c 2877 de 
ge-nte. (A.poiaclos.) 23 de Junho de 1879 . 
. Limi:a.r-me-ei, pois, a nlgumn:; ligeiras con-

f;J.cleraçoe~. . 
Est:i a :findar o exercieio cort·ente b:üe-nos 

à ortll o exercício ''indouro. não 't m s Ir> 
q_ uc o~·c: a re1~ci t& c fixe a de5p-:za p:.rn este 
e::terciClO. 

1'' do l)rojecto 
l , 

(lendo) 
A /~sserr.bléa Geral resolve: 
Art. 1. 0 Emq uanto não forem promulg-.1das 

as leis que fixam a despoza e orçam a receita 
geral do lmperio parn. o exct·cicio de 1R85-
i8.8G, continuarão em vigor,durante o pritn<'it·o 
tr:me ... tre do mesmo exert·icio, as leis ns. ::}220 
e :3230 de 3 de Setembro rlo 18S,J. sendo as cles
pe7.::ts feitas J.Woporcionalmente ao tempo de sua 

• ã . 
A esta disposição genel'ica. e comprehrmsiva 

d'~ tocl:·s as dispo·-ições das duas leis referidas 
~"" · -~o { · l 

§ 1 . o Durnnte o rcfet·irlo perioclo regularà a 
t:J.bella t1e crcclitos ospnciacs _gU:e acompanha a 
mencionad:l lei R. :~220. 

evo notar prrmenamcnte qne a'1m se á 
um eqnivoco da parte d:1. commissão. Em vez 
de diz•'r « Tabcll:l. do ci·editos ospeciaes qno 
acompanha a lei n. 32:]0,), a cotnmissão disse 
« lei n: :3229 >'> ; pot·qaA é a !1rp1el!a o não a 
esla let que ncr:-.mpanh('l. a tabelh de creditas 
cspccie.es e r,:ferentcs :ls despezas com esses 
creditos. 

O Sn.. Azo.;Toxro DE SrQuErn.\. : - Qucst:1o de 
nmuet·o. 

O Sn.. HExRIQU.Es ·: -Não deixa do ser um 
CCfUl\"OCO, 

N r0. itlcn'· 
uma verdrür:~ rcdnndancia, pot·qu.c o ârt. 10 
da lei n. 3:?30 a Llioriza o governo pnru abt·it· 
creditas especi:1.es. 

Vou ler o art . iO, (78) : 

Depois esses creditas rspeciaes de qu~ trn.b 
o§ 1° estão comprohcndidos, e n. r-:un dcspe?.a 
autol'i:wdn. pelo :ut. 10 d:l l~~i n. 32:30, que o 
projecto dr• prorog:\tiva do ot>çamento clechra 
em vigor, no~ tr·os prim,..it·os m(lzos do exorci
cio seguinte; !l neste caso n. qurJ vem c p:wa 
que serve a disposição do§ 1·• ? 
-- O Sn. AxTo:sro DE SrQUEIRA:- E' por causa 
da especialisação que se fa.;r. nn tabella. 

O SR. HE:\'nrQUES:-: Estã ft-ita na tab(•lla 
. n1:-.n:la.tlo executar peloM·t. 10 da loi n. 2230. 

. . .. I..- ... ' . 
Não podia deixat_- de BC!.' assim redigidu. a dis
posição prorogativa. 

· O Sn. He:smQuzs:- Si não póde deixar as
sim, seria então molho!.' seguir a. not·m:~ de al
guruas leis prorogutiva.s anteriores, que man
dando ob:;el.'vur no exercício seguinte por tres. 
ou mais mczes a lei do e:tcrcicio anterior, r-;ão 
acompanhada~ da relação dos creditas espcciac:s 
que dovém vigor ar nesse pf)riodo maior ou me .. 
no r! como por o:tomplo, as resoluções legisla ti-

O SR. ANTO:SIO DE SrQüEIRA:- Actualmente 
como não ha modificação, é na proporç;ió elo 
tempo unicame.nte; devo vigorat· a tabella que 

: O SR. I-h::stUQUEs:- V. E::t. vem em meu 
aux..ilio. Si~ na proporção do t~.11po da proro-
o·_ ., () • • ... IJ. • : 

posição especial do § i", quanto :.i. tabellu. de 
creditos j11nt~ á lei n. 2:330, si essa tabella é a 
mesma do art. 10 des::a, mandada observar 
pelo :l.rt. 1r•, da propo~ta de pt·orof;atiya que SI} 

discm;n '1 
O St~. AxToxro DE SrQUF.IRA:- Porque sõ a 

ta.bella é (llle especialisa as despczas. 

O Sr.. I-lJi:NRTQUE,:;:- :M::1.s essa cspecial :sação 
e"t:i Ít)it:t na t'1belht Baque se refere o a:·t. 10. 

O Sr,. ANToxro m: SrQur::rru.:- E' pr,:ciso 
que a prorog::niva mencione a:; b bc-lias ondo 
os credi tos estão cspeciali:>a.dos. 

ocl',. l~Nl',:QUES:- 1 pl'Ol'Og::~.twa filCl1ClO

DOU a tabella n art. i ", diz<Jndc:: a:-; disposi
ções das leis tae!5 e taes vigot'::l.rão por tres me-

o 
c•,mpr.,.,hcndido em uma d·~ssas leis. Logo, ellc 
dc-.,·o ter exe~ução, proporciona.lmetltr1 :\;; d•.\S
pez'is lJUC se tive~ de fazer no exercicio ~e
guinte. 

O Sr.. . A:"Toxro DJ~ SrQUJ~rnA :-Eu n~1o es
perava ue V. E :c. esta objecçã•J. E' verdade 
que começo:1 por fa.zer a do numet·o ... 

O Sn. . Ht~XniQUES :- D~ chl'ei que era um 
equivoco, c mn OCJ. \lÍ\·oco 1)a1·a que eu t::llnbem 
c ri. J( • :s ' 1 · • • · • -; · 
nh:tmos lei de orç·,monto ; felizmente t 1 \·•~ a 
cautela tle tt·azer a do ex.;rcicio corrente c1uo se 

·r ,..,. . • • rr • 

Pot•tanto~ Sr prr•sidcntr. , cr;·nsidcrr.ndo um~ 
redu nclnncia., uma snllcr tluilladc o § 1 o, entendo 
que deve des·: pparecer. 

Ha, Sr. pt·esidénte, differontes prorog:ttivas 
de orçamento, riUCi' no regirnen eonset·vndor, 
qu ··r no libet";l.1, to.l:ts as CjllaC-~ se limitnm :1. 

estab·"!l··cet· dispo;;ições r-cmelhantcs :'1 do a.rt. 1". 
Tomos al ém d) OLltra.s n l· ·i n. :31ô de 2·1 r!c 
l\laio n!l 1815, proroganolo a de 21 d·~ Outubro 
do 1813,ma.n~:bndo considerar como parte rlcst:t, 
ns clespezas decretada-; no orç~tmento n.nte-rior; 
temos :dnda a lei n. :3i5 de 23 dn Maio de l84G, 
prorog-anrlo á. de 18 rle N'oYCn\bro de 1845 e fi
n··lmento a ele n. 1202 de 15 de .Junho de 18GG, 
mandando prorogar :• de 28 do .Junho de 1865 . . 
Todas ~~ssas contém um só artigo, o neuhuma 

n · ·das brc a lcnitu le de suas dis 1osir.õcs se 
suscitou aqui ou no Senado. 

.Hu. até ni~to uma vantngcm p::trn. adopção 
desta. rc~oluçiio, no sentido a. qtte me rafit•o e 
é que so abt>eviarã. ~~ sua. discussão, o adopção em 
ambas as Camaras. 
,.. Não posso l)ois comprehender esta repet1çãu 
de uma rne!"m:l. disposição; é uma ,·ordnd~ira 
reduadancia., r cdundancia. q11e se oppõe a cla
-rezn. e precisão com que as leis dt~vem ser 
confeccionadas. 
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Vamos ao§ 2'} : (lê) 
< O Ministro e Secretario dos Negocios da 

Fnenda fica autorisado para effectua.r no mesmo 
p~riodo to~a.s as despezas pt·ov?n'ient?s de cre
ditas e~pectaes e.extr:tordmarws attmentes ao 
res lC ·~tivo cxct·cici.(., bem colllo a emittir bi-
lhetes do thesouro até á qu:mti.a. de ...•.. 
i6.0J0:000$, como antecip:1ção de receitt\.:t 

E' uma repetição do que se diss:~ no § f•} 
quanto a cre tto:; e~pa.:taes, que cam ass1m 
aut01·isados em duplicata.. 

Continüa o § 2v-Ct·editos especia.es e ex.tra.
ordinarios. 

O SR • .AxTo:sro DE SrQGEIRA • - Creditos es
peciaes e~traordinarios. 

O SR. H:E::->RIQUES: -Não, senhor~ o § 2"diz 
mui claramente creditas espcc]aes e extraor
dinarios são creditos dift'ereates. Nós temos . . . . . 

Creditas especiaes 5ÚO aqucll1}5 que são votados 
especialmente e pré\·iameate llara C~L'tos e d·3-
terwinados serviços, rcconlH~cido~ necess:wios 
na el o orçamen o. r e nos ex. raor ma riOs 
são aquelles cujo serviço necessario c urgcute 
por sua natureza, não póde ser previsto nalei 

prampto ~ o é por isso que o governo em certos 
casos., pódo abril-os mesmo estando reunido o 
Corpo Legi•lativo, tendo d~ ouvit· no caso con
t:·ario ao Co usei h. o de Estado, o q_ue não se dá 
com os credttos especiaes. 

Continüa o § 2" (lê) : «Bem como a exnittir 
bilhGtes do ThesoUro ate ã quantia de . . .... . •. 
iü. 000 :000$000.>) 

Nesta parte é tambem escusado o§ 2. o 
O art. 2 ' da }:.in. 3~29, ue a proron-ativ-a 

do orçamento man a vtgorat• nos tres pnme1ros 
rnezes do exercício futuro, di~põe o seguinte : 
Fica o gover?~ autorisado n. emittir bilhetes do 

teeipaç:1o da. receita. no cxercicio desta lei. 
Orn., ~i a l(:i n. :3220 autoris1u o governo a. 

emittir bilhetes do Th~souro como antecipação 
da receita., at4 a qun.ntia. de :16. 000:000$ e, si 
isto me:õ;mO se contem no projecto dG proroga-
ti v a, a. q ua vem o § 2° 1 ·. 
- O Sn. . A::->To~ro DE SIQUEIRA:- E~ para con
firmar n. autorísaçào on. proporção do ·tempo. 

O Sn . HE!I.'RIQUES : - Si o fim é esse, esse 
fim está preenchido pelo art. i o do projecto, 
qua manda. \·igorar :1s duas leis a nteriores por 
tres . mc zes sómente: e si é confirmar a. a.utor i
sação, dahi result:L que a.s l eis não l_)o:lem ter 
valor sem outras que em seguida 1\!i con
firmem. 

confirmar a emissão sem a propêH·ção do 
tempo. 

O SR. HE:sRIQUES:-Ainda. ó escusado; por
que o art. 1 o da prorogativa. limita a. pro roga
ção a tres mezes, e si o fim é a despGr.a sem 
a proporção do tempo, o art. 1° devi·1. fazer essa 

. excepçã'l. e não limitar aos tres mezes a emís
sã~ debilh~t~s como antecipação da receitade 
i6_.000:000$000 . O nobre deputado vê,pois, que 
nao tem razão. 

O SR. ANTONIO DE SrQtrEmA : - E' por isso 
mesmo que a emissão de 16.000:000.) na lei é 
por um anno. 

O Sr:.. HE:SlUQUES : - Si ó por um a.nno na 
lei, como é que o art. f o da prorogativa do or-
çamento diz ue é or trcs mezes 1 ' 

O Sá. ANTONIO DE SrQOEta ..... : -Não ; por 
isso mesmo é que foi pt·ecíso repetir. 

inteiramente escu-;ada, porqué o art. Jo dare
solução é cb.ro. (Cru::am-se apartes.) 

O Sa. PRE~It>ENTE : - Attenção ! 
O SR. HE:l\RTQUES : - O art. 1° dl.spcnsa 

inteiramente os§§ 1° e 2° da lei, porque elle 
contêm o quo é essenc1al. Portanto, Sr. pre
sident,•, entendo que os§§ 1o e 2° .Ja prorogn
tiva são inteiramente escusados, inuteis por 
que o essencial da prorogativa està no art. 1°. 

O Sn . ANTONIO DE SrQUEIRA : - A ultima 
lei diz o seguinte, (lt]) : 

E ntã:o ):J.receria tambem uma r e eti~iio. 

O Sa. HE:SRTQUES :- .Ma.s isto que V. E:s:. 
acaba de ler é o que se contém no art . 1 ''. 
A at·tes. 

A Vl!>ta d1sto, r. pre;;1 cn e, enr o umca
mente por fim fazer as consitlerações que acabo 
de exprimir, com relação as restricções que 
i nditluei, offereço a snguinte emenda, (lê): 

E' enviada á mesa. lida, approvada e posta 
em discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte 

Emenda 

Su OI." inuteis os s~ i 0 e 2o. 
Qnando essa supl_)t'ess:Io não seja approvada, 

substitua-se o algarismo 3229, que se lê no 
§ i·J pelo :3230 ; e s~ppr~m:lm-sc no § 2o a.s pa.-

. . 
Paço da Camara dos Deputados, 12 de Junho 

de 18<35. - _llcn1'iqucs. 

O Sr. Ca1.·neiroda 1~ocha (at
tençüo):-Sr. presidente, embora desejasse 
discutir o acto do nobre ministro da agricul
tura a respeito de pa;;sagcns de imrnigrantes 
pa.ra o Bra.zil, deixei de fazel-o, porqnc não 
queria. embaraçar a passagem de pr~j ~~c tos que 
em breve devem ser convertido<~ em lei ; mas, 
desde que o nobre ministro a.provei tando-so da 
discussão da. prorogativa do orçamento vi!.!'cntc, 
veia sustentai' esse seu acto, devo deixar os 
escrupulos c vir ao encontro de S. Ex:. para 
justificar pol' mfnba vez os a.ctos que pra tiquei 
sobre semelha.nte ass n mpto. 

O nobre ministro da a ricultura leu diversos 
avisos exredt os por mim durante o tempo a 
minha ar!minil$tra.ção c com ~lles procurou jus
tificar o acerto da medida. que tomou ; mas 
S. Ex. não leu todo'> os documentos que devem 
exis tir na secretaria, s~não veria que a" pro
videncias que dei não tinham. n!o podiam ter 
Uflm terão de ehofre. em um prazo limita· 
Jo, o ~alcance quo o nobre minilitro pre-
tendeu. ~ 

Ao assumir a administração da pa;;;t& da agri .. 
~ult ul'a., fazendo parto de um mmísterio que 
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tomou como o principal ponto do seu- pro-
. gramma a emancipação dos escravos, comjJre

hcndi que o primeiro dever como membro d·~sse 
gabinete era tratar sel'iamente da. questã~ da 
immigração. (Apoiados.) 

.. n. EZA:\fAT.- 01 pena que 
lembra.,-s~ disso tão tarde. 

O Sn.. C.i.II.N.r.mo DA RocrrA:-Si não estivesse 
em cau;;a um ' 1re1 o ao sa0 a o c m ·t 

liberdade de uma raça affiict-l q•1e nós pro
curamos remir ; si não desejassr~mos extirpar 
ess;~ cancro que tanto nos COI'I'OC, eu d_iria a 
V. Ex. que a questão da immigração devia 
preceder a do elemento sel'vil. 

Com eifeito, Sr. presid~nte, por meio da 
e~tincç:'io do elemento servil nós emandpamos 
grande numero d~ individuas que vi,•em na 
escr::vidão, mn1 · illicamos as suas . forç.as pro-

., 
por esse meio não podemos pl'eencher· os 
gr;1.nde;:; claros que existem neste vasto paiz, 
t do des avoado . 

Percorremos todas as nossas estrad;Ls de fer
ro, vi si. tn.rnos os nossos sertões e admit·amos 
q_ue tudo nest? paiz existo, meno.;; . braço~ para 

' ' 
deposita las. 

E qual o meio senão cuidat· seriamente da 
immigração e:;trangeira, sem descurar, toda
via, a colonisação nacional? Foi por isso que 
ao a:':SUIIIil' a administr<•ção da pasta d:1 agri
cultura, procurei examinar o que haviu. a res
peito de semelhante que;;tão e abordando-a 
seriamente procurat•ei tambem examinar o que 
nos paizes de compctencia poderia aurir pam 

Encontrei o aviso de 7 de Abr·il de 1880, um 
pouco modificado pelo de 22 de Abril de 1881, 
isto é, a existcncia.Je um~ ho~pcdaria na côrte, 
o r.; I nspot· •J 0 t> 
de chegada ao ;; log.•ri'! s a que se desti
tin:J.ram, comu1issões roe1lindo lotes em algu
mas províncias do sul e na.Ja mais. 

Pr•)Curei examinar corno disse o que p·lizes 
adiantados e que vêm na immigt•ação o seu 
grande ~alvaterio, estavam praticando . Não me 
preoccupei com o;; Estarlos Unido;;, que recP.
bendo annualmente üOO e t:mtos mil immigran
tes, toda. via, ain b hoje gastam somrnas fabulo
sas com e,;!'es serviços, preoccu pando-so tanto 
delle r1uanto~ segundo um escriptor, ca sua 
instru:.:ção prim::ma. 

Tarnbom não mo dirigi a outros paizes que 
recebem immigra.çib. Fui e ;;turlar a questão 
naq uelles paizes quo perto de nós e dispondo 
dos mesmos elementos, podem embaraçar que 

· l 'm ·,.,.ra t 
Estudei o quo se faz na Republica ArgAntina, 

no Chill) e em Venezuela, e encontt·ei qL;e 
nesser.; p:dz ~' s as despe~as são enormes. Gastam
se na Republica Argentina sommas fttbnlosa.e, 
pag:1-se a passngem ao immigr.tnte, d:i-se-lhe 
terreno gratuito, tranepol'tc até ao loga.r de 
seu destino, alimento pelo espaço de um anno, 
-fornecem-s'3-lhe sementes, in~trumentos a.ra.to
rios c fazem-se-lhes, adiantamentos. durante 
algum tempo, c p1·oporcionam-se-lhe outras 
vantagens . 

Sei que n0sse pai~ se contracLou com uma 
companhia de naveg;tção o transporte de um 
certo numero de immig'l'all!es por anno~sab~ndo 
até que,com incentivo dos commandantes de \'a
pore~ se lhr~s paga um ~anto por cabeça.No Chile 

' ... ' ' esse pai1. contractou com uma companhia de na-
vegação o transporte :tnnu:ll de 30Uimmigrantes 
de Hamburo-o 1mr~ alli. O Rio da Prata tam-
b•'m tomou medidas semelhantes ás que men
cionei, e tendo nó~ compotidot·es tão for
mid::weis, que ape;mr do seu est~do financeiro 
não se ar1·e<:oiam de tom:1r compromia;:;os para 
um serviço tão importante c do qual esperam 
tirar as melhores vantagens, podemo-; ficar cs
tacionn.rio~ 1 

N ào. Então o que fiz? Niio a.l\hei propag L tida. 
sim!o aq uelJa que ó f,üta pelo;-; particular ·s e 
p_;b. pa:riotica. Socied:tdc C•mtt·al de Imrnig-ra-

Dirigi-mrJ ao nobre ministt·o dr~ cstrangtlei
ros e p~di-lhc '1ue oílidass~ aos nossos agt~utes 
di lornaticos e consulares nos :1izes de emi-
gração 11a.rn. o Brazil, e os incitasse a que 
d-essem infot·maçõ,..s H:s:actas do que et•;t o nosso 
paiz, _das snns vanta~ens, e info~masse qu11.es 

uma gross:~ corrente de imrnigração, e conti
nuei a entreter com elles correspondencia 
directa . · 

Já encontrei em elaboração pelo distincto e 
zelozo inspector da rep;lrtição de Terras e Co
loni~ação uma guia. de immigrant., que podia 
ainda que perfunctoriamente porque não pos
suiamo~ outros eJ ,·mentos, mostrar a esses pai
zes o que o Bra?.il podia dar, qual a n:ttureza do 
sell solo o i;CU clima as suas ri uezas emfim 
todos os eschrecimeJltos que pude~sem condu
zir os immigrantP.s a s~ transportarem e virem 
fazet· communhão comnosco. . . 

' . ~ o 
em italiano, all1~mão e f,·ancez, e a fi1. espalhar 
pelos diversos pn.iz l!s da EurOlla. Procurei tor
nar a hospedari:t dn. ilha. das Flores um estabe
lecimento com todas as acommodações, de sorte 
que esse eslabeleeimento pó le hoje r•~cr!ber di
aria.mnntG i. 20:J immigrantos e n.cha.-s0 em 
magnifiens coodi,_.õ,~s e sol> uma intelligente 
direcção. Sf:!guindo par:1. n Euro]!a o Sr. Blu
meneau que ·póde con;;iderar-se um bencme
rito d<~ immig-ração l)ara o Brazil. incumbi-o 
de, na Allemanha, com o conhecimeto que ti
nha ·~ pratica. d0ste serviço, entonder-se com os 
seus p:l.tricio<; e animal-os a \'Ít·em para oBra
zil. 

Tendo noEcia d0 que os suecos já não que
riam s~guir para os Est-ldos Unidos, c procu
r am out.ro aiz ar·a immirrt•ar acccitoi uma 
proposta de . um engenheiro su.eco muito dls
t incto que estava ao nosso serviço nas obras 
do abasteci.mcnto d'aguas , c fil-o seguir 
para a Suecia, Noruega e Dinamarca, afim de 
ver si elle alguma cousa podia colher, orde
nando-lhe que me informasse por meio de ·rc
latorio;;; de tudo qua.n lo podcssc aproveitar-nos, 
no tocante á immigração. 

Dei providencias no sentido de fa~er-se pro
paganda em nosso f:wor na ltalia. Depois de 
ex.a.mina.r minuciosos relatorios e documentos 
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que .ma!tdei buscat· m Republic.a "\:gcn:.ina., 1 pondo em execução esse meio, c til'Ou os !~1e
denotsdeverque temosgastomn1to nao d-J t: do' lhorcs ;·esult::tdos. 
im'pro<luc~iva.,;tenlc pMtpto:temns no paiz colo- I Sei que e 11 <.:erto periodo pagou-se, não toda 
ni:ls importantes e algum s~rviço de imruigrtLção a pa~agem, m~ts a diff-3rença de passagem \3!!.

(apoiados), sjLliz·~i q t:o o sy::;tc.Ha até agora. tt·e os Estados-Unidos e o Brazil; mas a me-
. . 7 . , .. .. ... ·- .... • • .. . . ' 

oult't): alltoriz:·i o P•~gamento int•..:gral Ja passagem. 
Eu<::onlroi dou.s coutt•a ,~·tos p:wa a ccl•Jnização. do immigrantc. J.o loga.r onde cllc está para. o 

üm delle;; Linha sicl.·) sus )ensa, o outt'O estA-.·a Brazil , anilll:?.ndo-o assim :t vir m:Jis pro111~1t:t-
sendo executado. Ao pr1rueiro nii.o pro 'ut·.~l mente e 1:.1. : ttan o-o a trazer no seu o so a -
dJr cs.e..:ução. rcfiro-nn ao con Lt·acto c~ e t:<.no 1 g"ll :na econolilia que :fi:..: esse com a vcn:ia d~s 
Pinto; <lo scg-uncb tentei t•••scindit· porqnc n. :Hns terras e Jc soas instrumentos, ou quaes
com p 'uh ia contrnct,•n t·! a Colo uisa.dura de Ham- r1ucr outros c:t p~tae::; c1 ue podcsso apur:tr e:n 
burgo l tão cu:apria o :"CU dever, no eontr' .. f!to s:w. terra. 
niio achei r,,cm·so, m:~s li':itei de reformal·o, Em 'irtnd•.' de:>ta medida, St•. pre;:;ideutc, 
torna:1.lo-o awis ciiica:~. rec:•Li listas contendo :;o mil 0 Lautos nomes; 

Estulamlo, co:no disse. vi 'lue o m ·lhot· c~l- tn:lS rece:i;,uclo não ter vet·ba p~ra <~.s dnspczas 
minho a s ·guir et·a dit·igit·-JtlC aos ('olonos com o tt·ansporte, recebimento e localis:tção de 
exi~tentes .n•) ~aiz e ao.:; immigrantcs cst::;bc- to.dos_. rcmetti. :tpenas listas na irnportancia ~a 

.. c - . 
mandem in[o:·mar~lllr.s do bem e~tat· do que 
gozam. no Drazil c as \"antagons que podemos 

,.,,, ,. · n h l.n-· , •. ·:1s 
Cvrnprehcndi q ne desle m odo podiamos te r 

um:~. illltl1igr.1~ão séria e mot·alisad 1. ::tdLtuirindo 
hornon~ trab:tlhadores, não attrahidos unica-.. . _. -
meu e pe •J 111 ~r s a , 
pda seguran•·a de cncontrar<!m n .nt:.tgens de 
que não dc:>fruct~tm em seus puizes. 

Ti V(~ di ''e r::; as propostas de pat·ticlllare~ e de 
úompanhias d.e navegação para a introducção 
de colono.; mediant'! subvenção e rejeitei todas 
ellas porque cnten<ti e ainda hoje entendo que 
o unico meio de que devia lançar mão~ et·a 
pre;; tar passagem aos immigrantcs qu'l fossem 
co~vidados p~r in lermedio ~os ilm·erites estabe~ 

~ o ' 
Circular aos pr·~sidentes das províncias onde 
h a via estabelecimentos ele immigrantes , f,_ 
zen do semelhante o !ler ta e o r lcnan.lo q no me 
r emettessem os pedidos cout todo:; os esclareci
mentos. 

Decl:il'•) a V. Ex., St·. presidente, que sor
p:-endeu-me o resultado desta m r.>dida. Não pen
sei que e~tnndo o serviço da immigr:~çfío parali
zarlo, tanto que ao pas ::o qut:! a Rr•publica Ar
gentio:~ recebe oitenta a cem mil i tumigrantes 
por anno, r ecebe o Brazi124.500, sendo que o 
anno pass::~.do recnbemos apenas 18.95:3, pudesse 
produúr seme lhante ag itação. Repito, Sr. pre~ 
sidente, sr:rprendeu-me o resultado da me
dida; admirei-me que a corrente se podesse 
avolumaL• tanto . 

en o o prazer o 1zer a.mar:l. que esLa 
medida de passagem. aos immigra ntes foi applau
dida no paiz e já tiuha sido lembrada anteriol'
mente pelo nobrP. deputado pelo 1° distl'icto da 
província de S. Paulo, em uma carta. (1 ue foi 
publicada. em um jornal do sua proYincia. 

O Sn. Ct1STA P}:nEmA:-:- O meio foi cmprc
:tado, menos nos ultimos annos da. situa.çà() li
beral. 

O Sn.. CAu.~xmo n.~ RocuA.:- A p~ovincia. 
tle S. Paulo fez uma tentath'a a este respeito, 

< ~ 

uma lista do 16 mil o tantos !mmigrant~::, 
rec~··bida do Rio Gt·ande do Sul, c rccommendú 
it secrêlclri~t t ue nilo me a )re~ent::tss0 ontr:ts 
list:1s, porque esperava a ::.l>:•rturtl. do parla
mento e :.ts notidas que deviam ehcg•tr da 
Eut·?pa: . 

I ' 
pt·ocuroi regularisar a vinda dos immigt·antes 
comridados . 

Afôra essa list<1. que remetti, Sr. pl'esidente, é 
verdade q u:~ dirigi M consul da Italia o otlicio 
qne o nobt·e ministro leu, a.firrt de que esse consul 
désse passagem, niio só uos inlividuos cujos 
nomes crmst;~.\·a.m das listas, como aos outros 
que com clles quizes~em \'ir~ c :i. todos aquelles 
qne . fo::.sem apres13nbdos pelo italiano José 

O Sn .. BEZA:o.u·r :-V. E:c não pode informar 
de que meios dispunha no orçarnen to para :tt
t d r a essa des leza ~ 

O Su. CAH~Emo n,\ ·RocnA : -Tocarei n.:~sa 
questii,c), não po;;:so trat~t· de tudo ao mc;-;mo 
tempo; hei de occupat·-me de todos os pontos 
da questão. 

O Su. BEzA:IUT :-E~te ponto é subs tancial. 

O S;~. CAR~Emo D.\. RocuA ·:-Offici r:i tambem 
para Norueg-a, Suecia, Dinam.at·ca o Allt:lma
nha, dl:r.endo que o govern::~ d,1ria passag-..;m 
aos immigran.tes que quizcssem vi r , desde que 
fossem re\lonhecidos como trabalhadot·es mori
g erados. 

E, Sr. presidente, não me arrepend0 de o ter 
feito. Eu não receiava, como não r ecéio, Lah·c z 
infelizmente, que, da Dinama.rca., da. Noruega, 
da Suecia e da Allemanha, venham esses tantos 
immirrrantcs ue ala1·mam os nobres depu-
ta dos, em v1sta. do que s e a nesses pa1zes com 
rela.ção á immigração para o Brazil. 

Na. Allemanha ainda vigora a ordem do 1839, 
do ministi'O Van der Heydt~ que prohibiu a emi
gração p:tra o B.razil; em todos os outros paizes 
ha uma. policia · severa contr:~. essa emigração ; 
e, si estul:lrmos os m a ppas c as est:l.tis ticns da. 
immigração, veremos que é insignificante o 
numoN quo desses paizos nos tem Yindo. 

Devo ler. Sr. prc;;idGo.te, documentos que 
não foram lidos pelo nobre minis tro, os quae~ 
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.perfátamentaj~.;;tificam que ~pó:le bem se1· que 
eu procurasse Vlbrar tod:'.:'; as ccn·das e produzir 
uma. agitn.ç~?. conveniente i emigraçil:o par;t 
o p!iiZ e hn.brh.al-o a ter uma crescida corrente; 
mas, d::sde qu11 eu tinha na mão essas cordas e .. ... . . . .. . . . ·"' -
havia. produzido, não tinha receio que chegas
i:emos a apm·os. 

~ • "' · .. ' od!a 
conseg-uir esse resultado'? 

O SR. CARNEIRO DA Rocru :- Direi j<i. lendo 
os documentos <L que me refi: ri. 

O S;t. BEZA:'>IAT :- D1we dizer . Isso ó um 
gr::~.nde my.sterio para nós. 

O Su.. CAr,NEmo D.\. Rocn.\. :-Não recniavn. 
ia eu clit.cnclo, que houvesse um transborcl:l--~ 
mento, que vi·~ssemos a receber numero cres
.cido de iu1migrantes para o qu:=l.l não estiv:'s-
sewos prep:~ra o;;. J 1mmtg-r çao na.o se az 
chofre, ha. uma lentidão na.tut·<Ü ainda mesmo 
pat·a os paizes e_ntre os quaes ha um movimento 

Da Noruega, Suecia e Dinamarca não nos 
têm vin11o imm:grantes. e não tinh:l. grande 
es era.n de obtel-os, e da Allemn.nha a inuni-
g-r·ução tem s1 o em pequena escu. a, ap.;zar e 
termo• um contracto com uma companlü:t co
lonisadOl·a alli ••stabelr.cida., para introduzir no 
paiz mil immigrantes por anuo. 

Disse, Sr. pl'e:5ideate, e l'•~spondo ao"nobre 
deput~d;) pelu Rio dt; Janeiro, c1ue me honrou 
co:n o seu apartr, que não tinha receio, p•!las 
razões que ac·dlei dt~ dar, que houvesse e~cesso 
de i.mmigração da Allemanha. para o Brazil. 
Na Allemanha não_ ba ai~1da uma immigra:;ão 

, o 
Allemanba procura colonidar parte do Gongo. 
Alli ainda subsiste :1 p•·ohibição Van-der-Heidt 

tanto ue os immi rant~s vem embarcar no 
porto de Antut!rpia. 

Eu vou le1· os documentos, qtlC provam a.s 
difficuldados que ainda existem na Allemanha 
contra o Brn il. 
.. o SR. BEZ.Ufo\.T :-A carta. do nosso ministro 

não diz isso. 
O Su.. C.All.NEIRO DA. ROC[U: -Eu autorizei, 

como disse, a. vinda de~ses homens. Mns um 
officio reservado, de'29 de Setembro de 188t, do 
nosso consul em Hamburgo, o Sl'. Visconde de 
Paragua.ssú, disse o que passo a ler : 

& Em officio de 16 de Março de 1868, tive n. 
honra de dirigiL·-me ao Exm. Sr. conselheiro, 
Dantas, então ministr·o da agricultura, hoje 
.presidente do conselho de ministros, uma cópia 
do r (·b.torio assaz minucioso da immigração 

{(U~ ~ilitar, ~om seus adjunto~ da marinha 
allema; 1no:peccronava, nos portos deste paiz, 
os nav10s em sua 8Xpedicção.>) 

A lei da Prossia, de 7 de :\Jaio do 1.853. em
bora .só d.eva t<!r O:(ecução d~ntro dnssc reino, ., .()" . 
:Í.•ptolles individuas>> que, ~entro da. Prussia, 
exercem os actos nella mene10n:1dos. 

"\.ssim diz csssa 1 i: 
(< § 10.'' Aqueile que, sem concessão do es

tado, fi:t.er conLractos com iunnigrantes ou in
tr.r~ir ou otfet·ecer sua intet·yenção, para con
cluu· taes contl'actos ou d.tr mformaçü·~s sobt•e 
expedição de immigraute~ para paizes fõra da 
Alleman!•a, esta s:•jeito à multa de 100 thalel'S 
até 200 ou a pena. d3 prisão uté trcs mczes . >~ 

Os effeitos desta mesma lei procuram s,;: au
toz·icbdes pr11ssianas, est'3ndl)r ::::ob1·e out.ros e~-

"" \:) #: • t ., .., 

frac~ão da referi ia lei, embora. resida elle fóra 
daquell:1 monarchiu.. 

No mc•mo caso t"lcham-se outros subditos 
allemãos. não prussianos. dando por e;;cripto 
infol"maçõos sobre a. partida. de vapores ~ os 
preços Ja.s passagens :to Brazil. A sociedad·3 co
lonisadora em Hamburgo j:i foi victima de se
m:!lhn.nte procede•·. 

Ora, sendo ::.. Prussia fornecedor do maior 
numero de colonos allemãs, vê-se u~nto esta 
immigração é difficultada. ·: 

A circ•1lar Van der Heydt, Berlim 3 de No
vembro de 1850, junta por W1.ducção, a despeito . . . .. 

o 
em pleno vi_qor, em prova pcrm itta V. Ex. 
cita1· o seguinte trecho -ocJ·t iclo de uma cm·ta 
esc,·ipta a 26 do presente me::, Jlor tPH agente 
rle cm,i!J1'artr.o a um amigo em. lla.mburgo.· 
Eis o teor: « Hespondcndo a uma carta de 2 :1 
do corrente, tenho a communicor.}he que em 
todos os titulas de conccs-:ão conferidos a mim 
pelo governo pmssiano acha-$C cxplicitame;~te 
p1·e.<:cri7Jto que devo a(astm·-mc de contracta1· 
c expedi;- emigrantes ao Bi~a:;il e Ve ne.::u cta. >) 

Em testemunho da pm·tic:ulor -oi9ilancia da 
pm·te do governo aUemao concen~ante á cmi
!Jl·açüo d o B1·a::il , cumpre-me participar que 
ha 1;) dias o i Mpector cncar1·egado da ?"C

vista das ?"c.-:pectiwts expedições desse J'o~·to 
veit~ rle on lem da Cha.nccUttria Impe1·ial em. 

·I" tT "iso o m inistJ'o 
a ema. ao S:) enc o ( c · 
.as circumstancias, o:t, pari"L exprimir-me me
lhor, existiildo ainda a.-> qtwstües tratadas 
nesse r eluto1·io, as quaes respondem as infOl'
mações demandadas por V. Ex., per;.J liconça.,: 
para referir-me a esse escripto meu, accres_; 
eentaudo apc11as algumas notas, que me pa
recem nece•sarias para completar o trab:llho. 

allerncto n o Rio de Janeiro, in{tl1'?n(t,1'-sc do 
agente de ~migraçl!o aqui, nelle tinha en
tJ·aclo em compromissos com o.-: Srs. Gntbc;· t.: 
1\.lingelhcef'er vi;td os do Bra:;il com o intuiio 
de coJ~clttil· contractos co11L emi!Jrantes» ••.•. 

Este officio conclue assim: 
< Acerca. de favores a conceder-se a Com

panhias d~ Nàve:;rnção para levar colonos ao 
Braz~l, n. comp:mhia de vapores Hamburgo Sul
amertcana a/fi1·mando -;teia p:xle1· fa;Cl' cousa 

O art. 4o da lei organica Jo lmperio Ger· 
manico, no § 1° determina o grau de inter
-venção official no exs.me da emigração. 

V. I.- 49 
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alguma di1·ectMnente em prol rles:~a e·migra
çtto por se;·-lftc ·verlada a tal ?'Cspei1o qualquer 
actividarle na P,·ussia, é tambem, de }J(TJecer 
de seí· o 1~nir::-·J:j;1eio ef!ica:;: -~ub,;encinnar 1l 

pa.-:sagem~ decl,J·ando-se a mesma sociedade 
.. . . .... -. . .. .... ~ ... _ 

vcl o preço da passrz'g ' ?lt intcrral ,si o Got,e'nw 
líiipe;·ial decidir-se fixa·· expediçúes rcg~'la
?'Cs o cada w;w de m 'tioJ· nu'»~tJ;·o de gente. » 

SI". presidente, além dest·~ d(Jcumento tenho 
aqui Utu:l. eart-t de um neg-oc1ante d~>sta praça 
ha ponco che~s.do da All•··mauha., que. pedindo
me uma :1udiencia, diz-me : que· encontrou 
muit:'l.s difficnldades naquelle paiz para incit:l.t' 
a emigrr.ção para o Brazil, e tal é o seu desejo 
que isto se realize que lembra ent~nder-s·~ o 
govM·no com o Chanceller de Bisniarck, afitu J.e 
qee este faça conce.;:sões fa,·ora\·eís ao Bra
zil. 

<.< Tenho a honra. •\~ accus;,r a recep~ão dos 
officio:-. de V. Ex .. em da.ta.,;; 1e :3 e 10 de Dezem
bro prorimo p:1:'5Sa.do, de :30 de .Janeiro, d~> 4 c . •) .. 

corrente anno, autorizando-me a p:<gar ·passa
gem. ·te-.te porto até ao Rio d·~ Janeiro, :i cerca 
de 4.000 P~'!'S03.S, cujas relações a.companha!'am 
os so :.~re 1tos ottic:os. 

« Cumpre-me obst> r\·ar a. V. Ex. que este Con
~ubdo não tem verba alguma pr.ra o pa.gamcnt11 
dessa.' pa,;:sagr:ns, que se pagam aqui, antes da. 
sahida do •apor; portanto, solicito de V. E:s:. 
as cflmpctcntes clisjJOsiçües a c.~:;e ;·r.spcito, 
sem o qur: ; ;('1:,; posso attende;· as o1·dcas de 
V. Ex. 

<..< Cenlenares d • colonos, cujas fàmilias con
stam dos elenc0s que acompanharam os sobre
dii:os offi.cio,;; de V. Ex., tem-~e apresentado a 
este Constllado, ~olicit1mdo :t pas;;agem gratuita 
para ahi, e pondo-me de certa maneira em .::m
baraço:s, pois que, não tendo fundos p.-ml. e:S~e 
fim, lhes tenho 1·espoudido que et[/l!al·do or
cleils, a ptoposito, do govei'iw imperial.-
E mu/.rr..wcl A:gJ e;.ta, Yiee- .. · 
em Genova. >) 

E~ta carta r~?fere-se a 4.000 constantes de 
algumas das listas que remetti para a Eu
ropa . 

Or:1., Sr. presidente, si esses agentes -consu
lares, a.lem das diffi.calda.des (\jUe aprl'aentavam 
e qu~ impediam de vir os immigrantes, diziam 
que as comp:mhias nã:> se queriam prestar a 
-receber o importe dfl.s passagens aqui, mas lá. 
no loga r do embarque e desle que eu nada ·havia 
res?l vi do sobre esta q_ uestão •.. 

O SR. MouRA (miílistro da agricttlium):
Era isto uma agi ts.ção sem pro çoeilo. 

O Sa. BEzA:~u:r:- Desorg,miza.va o serviço 
e desac-re iitava a immígração. 

O SR. CAR:XEIRo DA r~ocHA: - . . • como re-
ce1a-r que esse~ unnugrantes v1e:;;sem e nao en
contrassem lote ,:; dr! terras, sendo atirados as 
praias? (Apct1·les.) 

., - . . ... 
:::> • • 

a corrente; mas. desde que parecia. obter os 
resultado5 que tive em vista, pretendia rcgubr 
o movimen.to. 

Rr:spondo ao nobre ministro da. agricultura 
e ao nobre d~putado pela província do Rio de 
.Janeiro,que eu n:Io podia acreditar que viesst:-m 
derepente 70 ou SO. O;_H) ; não poJeriam vir 
pelas r;:zões que já. produzi, e porque nos pro
pt·ios pa.izes de maior immigração não ha tão 
o-rand s levas e )Ol'tauto não adia in uie-
tn.r- rne. 

Desde que tinh:1. limitado, qne não tinh::~. re
meltido :l.li::;ta contendo os 16.000, e ha,·ia de-

. 
diZ•!r : teaho esses immig-J"antes que quf.!rem 
vir, G o parlamento qn/3 me habilite u fazer as 
desp•'zas neee,sarias . 

O SR. BF.7.A:'.IAT :-Não apoiado. 

O Sn.. CAn:XEtn.o DA Rociú :-Sr. presiden
te, póJ.o bem ser quo eu erralS~e, mns em uma 
q uest.:'io d0sta ordem, em q uc n:1o se pôde pa.rar 
de repente~ eu não podia, des'.le qu~ achei 
facilidade. syrnp:tthias, na id<h da immigração, 
p:u·ar, pelo fado de não ter era cofre o dinhei-
ro ele q u-~ precisava. -

Não se tinha ainda feito snntir a nece"si
dade do pagamento da despeza., nem se fai"ia 
denlro do exercicio, eonfonne os documentos 
que mostrei. O que pretendia eu fazer? Si 
orventura esses immi n-rantes, apezar das 

ob}•cç-ões e duvidas qu0 apparec1am, v1essem 
antes de terminado o exercício, eu correria ao 
parlamento, e pediria um credito, não do 10 
nem de 20.0f'O:ooo .. :;ooo, mas um credito mo
desto de 2 a 3. 000: 000$'000 para. occorrer ás 
despezas. 

0 Sn. FELICIO DOS SA~TOS :-Não chegava 
para me ia d uzia. (lf a oul 1·os apartes.) 

O Sa. C.A.nNxmo DA RocH~: -Parece-me 
qtie o parlamento não m'o negaria, e ninguem 
poderia censurar este meu p1·occdimento. 
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Mas, Sr. presidente, vamos agora. a uma outra 
ques~o. ~ecla:ou~<>e que esses 14 mil quP. 
poderiam v1r ah1, nao e?-contrava.m localização. 

O Sa. BEZAl\!AT :-Não ~ão 14 mil, são muito 
mais que üO mil. 

O .sa. CARNEr:~o D.t RocHA: -Peço a V. Ex. 
que me diga. onde estão esses 60 mil. 

portos. 

O Sa. CAil.NEmo DA. RocHA:- Onde? Estou 
fallando com os documentos na mão. 

O Sa. BEZA.l\IAT dá um aparte. 
O Sn. C,tRNEIRO DA RocHA:- Não ha peli

dos de lP.gãções; o que ha são os documentos 
que estou lendo e que não s:Io impt·ovisados. 

O Sa. MouRA (ministró da agr-icultura): -
.. . ,, li '2 

O Sn. BEul\L\. T : - Ch:1 mo a attenção de 
V. Ex. para o Dia1·i'J Official de hoje. 

O Sit. BEZAliL\T :-Só na lista de 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA :-Eslà cn~anado; 
ap:-nas ha remettidas relações de 14.000 ; 
10.000 estão em listas, que não mandei remet
ter c se acham na Secretaria. o mais é uma 
phantasia, que não póde ser · acreditada por 
qu,~m estuda o que se passa nos paizes de emi-
gração. · 

O SR. MouRA (minist1;.0 ela c1grict,ltu1·a) :
Não diz assirtl o Sr. Cor tez, consul italiano. 

O Sa. CARNEIRO DA RocHA :-0 que o Sr. 
Cortez podia ter dito 3. V. El:., foi o que me 
referiu, isto é•, quf.!; em v:rtude das medidas, . . •· - . 
(Apa1·tcs.) 

Mas, desde que eu tinha orden:~.do á Secrt~
taria que demorasse até segunda ordem a 
remessa. das listas e pretf'ndia insistir t•a.ra que 
as passag0ns fossem pagas aqui, o que mo im
portwa., ainda sendo verdade, se inscrevessem 
40 ou 50.000 ~ 

O ~R. MouRA (il~inistJ'O daag,-icultura):
Os a,~1sos niio restrmgem. 

O Sa . CARNEIRO DA RocHA:- H:t. uma. res
tricção nntur;d, como eu já di:'se, devida. :1 di
ver~as causas, que j:i apontei, além de que 
pelos propt·ios ayisos punha alguma;; diffi-
culda.de '· -

O SP ... Moua,\. (minis tro daagricu.ltura):-
. . - . "' --.:- d . 

sagem. 
O SR. CARNEIRO DA RocHA:- Não era. a 

negação da passagem. A corrente de immigra-
: çfío não é uma cousa que se consegue como 
o fiat da creação 1 Não, depende do muitas 
condições. Muitas vezes os immigrantes podem 
des(>jar vir para um p:liz o ser inhibidos por 
circumstancias espcciaes. O nobre ministro 
sabe que na Allemanha.~ por exemplo, ha rcs
tricções oppostas pela lei c por medidas de 
policia. 

O Sa. MounA. (minist1·o da agâcultul·a):
Na Allemanha. h'l. estas restricções, entre;. 
tanto o :3r. Ja.urú diz que li se levantavam aos 
milhares. 

O SR. CARNEIRO DA RocHA:- Vou responder 
e agra eço o aparte o no re mm1stro. ~ ver
dade 'l ue o Sr . .Taul'ti diz no seu officio que re
c,~beu pe~idos de milha.l'es de pas<;agens; mas o 

, b . 

cunhado do Sr. Blumenau, e ha pouco chegado 
da Allomauha, que assim se expt·üne a r~speito 
da materia. (lJ) 

~<No me;: de Fevcreit•o do corrente anno houve 
uma reuutão, em Berlim, dos delegados das s:J
cjedades de coloniz·1çã~ da Allem:mha, dos 
quaes todas as sociedades impot·tantes possuem 
uma. 

No progra~n;a da r?uR'ião existia ~ntt·c ot;tros 
assump 1 w 

tiros meios a em:lreg~.r p ora. se fazer revog .. n· o 
perniciosv u.viso Van-de-Heydt. O pt··-·sidente da 

· 1 1 de Hahenlohe 
acr<.Jditando-m·) conhecedor das cousas do 
Brazil, convidou-mc para a alludid:L reunião, 
be"iU"comõ1:iãrã .. 'tõaai:i as sessõe~ prepa.ra.turias. 
TiYe occasião de e"Ipor muito francamente as 
minhas i lôas sobre o ab;:;urdo de tMs kis prohi
bitivas, p1·incipalmentc para um paiz que tem 
feito mais e gttsto ainda mais do que qualquer 
outro si bem que nem sl'mpra acert:tdamente 
co u os Lrabalbos d:1. colunisação e immigração e 
que mais do que todos'offerece vantag ·na reci
procas de rua'iot· importancia, ao passo que para 
com a Amet•ica do Norte, onde =~ immigração 
allemã n o só s·~ p~rde completan.entl3 corno se 
arvora. em concturente da indu-.tria da mãe 
patria, não ex ste lei alguma reprcs-.iva que 
emba.rgue a sahi la annual de centenas de mi
lhares de individuas, que para. lá !l~ dirige~, 
f'Ya.n o coms1go nao pequenas 

nheiro. 
Pediu-me o principc de Hahenlobe para pes

soalmente e com a mesma franqueza e:s:por a 
questão ao príncipe do Bismark, não ch•lguei 
a fallar ao príncipe t!e Bismark e sendo-me 
impossivel demorar por mais tempo em BerliD?, 
outros :in tel'esses proprios chamando-me a-> R to 
de Janeiro, prometti ao principc de Hahenlohe 
por assim ro~o haver pedido escl'ever depois 
de minha chegada a esta. cõrte uma e:>:posiçao 
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minucio~a. ao princip') de B1smark sobre o a.s
sumi'to. mas exact:unente nos termos em que 
eu fallava nas reuuiõés de Berlim. 

Tenho intenção firme de fazer esso trabalho 
si isso com•ier ao governo do Brazil e priaci

alrnente a V. E:s:. u. c ucru. ili rue for d~do de-
seja.va consultar anles de tudo. 

Se V. Ex., lig-anJo intP,resse a essas COIISas 
de coloui,.;aç~w,se dign·1r conceder-me um quarto . . ·- . 

O nobre ministro tambem f~.llon n'urn~1 con
ccssã:> de terr:t flue fiz no P~r :tn:i. Como de
chrei no principio do meu discUJ·so não me 
t•reoccu ,ci sómente de ot•g-nnis~Lr uma irnmi
gr:lçilo offici:tl, cuidei um pnuco na colonisaçã() 
n:tcional o ele facilit:->.r meios s i ndi-
viduos e comp:mhbs compr:1.sscm terras e as 
col,mis:tssem9 tudD de accurdo com a. lei de 
1850. 

"' t ' O Sr •. EuFR.\Sro Cort,'<lUA: -Mas eSSil.s terras 
de Oll\"Ír O que penso a rcsp··ilo d ,) co]onisaviiO, y 'R - d' d -

• \ 7 • ~x. nao pu w . .,..,m er. 
eu scr1a extremamente g-rato ú . Ex., por-
quanto d:tt·-me-à occn.si~io de prestAr um se1·viço O Sr. .. C.\..RXEIRO_ DA Rocru:-_Fo~ ~:.ssim qur: 
a esto paiz, onde res:do ha. c·.:rca de um quarto tendo :sido l'~)q~Jortd.:;. ~ concess~o ae t <-·r:r:ts no 
de sr~culo. - Par;1n:l pelo ::;r. Ct·est:t, remctt1 o pedtdo ::o 

Tet"t1linando declaro ruuito c~tr>g-o:·i.,;amente prasidentc. di.l. P.~ovincb, p:u·a qu~ de ~tcco~"do 
interesse proprio nes;e assumpt) não tenho, não i com. a le1. de !tiõJO vend~~~s~ as d1tns t~rt';ts. 
ambiciono, nem pt·,~tenJo concessão d~ terra.-; ou 1 Du:, porem, o nolH·c mtnt:;tro o que c c0n
contracto" de importação de immi.~·rante~ ou firm<:_do pe.b nobt·o depu tado pelo Pn.-).ná, qne 

, · , . - · ou nao · od1:1. vendct· cssu.s tert':\.S 'or ser~m rh 
qualquei·; o que desejo apenas é :mxiliar meu Estado. Eu não ost ~-:.\•!1. ~nhebido de vender C!:'S:<s. 

velho cunhado Dt•. I:Humenau. hoje 11a Europ~t, terr:'s e lembr,o-.m·~ .~'-t? de qne o anuo p::tss:~~'' 
incumbido por V. Ex. de uma commi,sno. no Sen~t~o se lllcnm1nou o gov,'rno por nall 

'.lS po1s, uma cara c:. o . rti, em que • ·· 
um individuo intere;.sado pela immigração para rus.,.os no Pat';tn:i. dizendo-se que est:wnm no 
este paiz declara c_1ue os o~staculos coutinu_::m mesmo c:ts::> d:ts tert·as dr~volutas elo r1uo o 

e d·~ um trabalho :1.ssiduo perante o chanceller 
da Allem··nha. é que ~e pó.lem obter alguma~ 

E tndo é oss~Iid I' o de C"t:e tt·:.ta :1. lei de 

concessões. 

1850. ~\--sim, pois, ai eu pudi:t c ,[e\·ia vcnd0r 
as tei'ra.s clevolatas, t: mbem poclb vrndor todits 
ess:ts tet•ras, que o E'tado poss11c no P:lt·~tná c 

· . cuja venda f()i t·equot·idn .. 
O Sr.. ALyl!~ D'E AR.\.U.lO. - T~l.vez_ tlvflsse 'E, ainda mesmo considerando pt·oprio na-

ess~ fim a vtagem ao Impor!O do prmc1pc Fre- '!ional e~sas terras que c:onstituira:m a coloni:1 
dertcd Carlos. Tripotí, en1 um dos orçamentos an tcdorcs~ 

O Sn. CARNEIRO DA Rocru : - Ji se vê, I pa.~sou autorit.nç:lo ao govemo para vender os 
Sr. prc>sid0tltr~. que eu não podia receiar que da 11roprios nacionacs. Portnnto, qu'} considerasse 
:\.llet;nn h·1 vies::;c essa ?'randc q ~tn_ntida.de de as t0rras da colouia Tt.·! poti como de...-olul:l.s, 

t :, , • s r1ao quer como propr1o nacJona , 8ll ·m ut. a acn-
d0pois que eu re!;nlve;;se ~-l. passagem dos dndc de vcndcl-:-.s, uma vez obse1·vadas ns pro-
fundos para Genova. scripçõ,;s lcgacs. 

. • par 
os avi;;os que h r,n tem foram aqui lidos c r1.ue se eífcctuou. 
acha m hoj/3 pablica do~ M Di(1.ri!J O fficial. F'oi En r~metti :1o pres;;identc do Par;mit o I' C

uma appr·~hens:ro infunrln 1:1. do que o nobre C[U ''rimento pat.•a qun cllo lll'OCe·lceso na íórm:1 
miBistro se :tpocleroll, rec··Íandu 'illO vies-:em·ao da lrJ i; e tenho noticia df"l que os peticionarios 
paiz 6U ou iO mil :mmigrantes. Creio que petas abu.ndonar(l.ro a pretenção. 
medidas flUI) towei, por essa. animação que se 
principiaYa a n 0tar · c por essas or1l~ns que 
exp r'!di. devíamos no exercício vindo:11·o e d'ahi 
ern diant() ter u~na sulllciente rpHmtidaue de 
immigrantcs . E n :io receiú que f:dtem lot•·s 
pa:·a. Set'Cnl aCCOmr.ooJadt)S OS immi; rante;.; que 
fvrern chegando, porqtw tomei todas as m cdi.las 
a tünent··s a este assumpto, I'J o nobt'l} ministt·o 
devo sabe1· que. ainda mesmo qu t) viessem 15 on 
1G mil imruigi·antes, não seriam precisos 15 
ou 10 mil lotes, porqu') S. Ex. sabe que uma . . - . . -. 
muitas vezes mais dt! uma família se. es talJelecG 
em um só lote. .Além dí-so, grande numero do 
immigrant·~s são destinados aos fazendeiros, :l. 
coluniu de Porto Real, á provior:ia de S . Paulo, 
e com a collocação dt:!"tes na~l(l. tem o governo, 
ut; modo que não ó preciso qur, ou tivesse d:J 
chofrn 1-1 ou 15 rnil lotes medidos. Com a 
quantid.:..r.dc cxistent'3 c com ~stes outt·o~ que 
esti.o sendo me:lidos, crúo que r oderia accom
modal" todos os immig rantes muito regular- _ 
mente e com proveito para o paiz. -

O S::. 1\l"unA (m.i ;IÍStto ela a[íric~'llttta) 
d:i. um ~parte. 

O ~n. C.\nxr·:mo DA Roeu,\ : - Podia o go
v,~rno pagar as J!as.::agc us aos colonos que 
vie~sem se es tabol0cn.r no;;sas terras, porque o 
e;;taclo do paiz é tnl qu13 we par ece que não se 
deve sómentc aniwar a immlgt·a~~ão espon
tanea ; acho qur) é um bom serviço, o melhot· 
talvez 11n0 se póde prestar á byoura, o paga t• 
passag-ens :~;os trabalhadores, ' iu'~ pol' ella 

. 
De, do que os lavradores \'Ícrem ao g ov crn1J 

dizer que querem colonos, que prccis:tm dclles, 
ruas que não têm m~!ios para mandar bus
cal-os, acho iJUC é um b~Jm serviço ajuda r a 
es..;es lavr:lJores, pagando o estado a :pa.:;sagom 
dc~scs colonos. 
_ Ha muitos l:w radores que desejam mesmo 
libertar os seus escravos, que não Í:lzem ques
tão Je ind•Jmnizaç:i o, uma vez que tenham 
suec~dancos no lrab:tlho. Estão promptos a. 
receber os colonos, mas não têm recursos para. 
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o~ mandar vir ; c neste caso, si o governo 
aJUd~r <t ess"s bvradores, nó~ ern pouco tempo 
teremos as faY.enJas complr)t:tmente refor
ro3das com um, 11csso:al n.ctt\'O e tr:dxühador~ 
sendo que ato o üstado lucra, porque a 
e.s ·t'S_ n<~O em qu•3 t ar 'Ospe:.wgcm e oca-
hs~1çao. :-:: 

O no?rc ministro dQclarou tambem que, com 
• ... ~ #'! • • .. • f • • .. • 

a que especul .dot·es se apresentassem como 
introductores de immigrantes. 

. ~1:as, parecG-mc_que o systema que cu lUl
ClCl e puz em prat1ca, repelle ja:stamcnte essa: 
esjaeculaç:1o; pot•qu•·, o que eu as,::entci foi que 
os individuas estabelecidos em diver~os pontos 
deste paiz remette:-::;:em as listas com toda:;; a.s 
designações, acompanhando essas listas dr; 
cartas pat·a os seu,; parentes. Não procurei por 
interm·~diarios senão us nossos ug:·ntes diplo-
m:J ticos c consu ares, e a estes r:·commen et 
que não manJassem a torto e a direito os in
dividuo~ const:1ntes das listas, 1nas que os exa· . . . . 

.a.::: .. ~ . ' 
balhador•: !'l, etc. ; e não posso deixar de confiar 
nos nc ,::so:: agenlo:;; diplomaticos c consulares. 

St·. residentr.. dei todas as ex licaçõ~s a r('s-
peito d!lS providencias que tomei durante n. 
minha ::vlministr:ação, relativas ao set·viço da 
im1~igraç:Io. Pód~ bem ser que o nobre minis
tro ou algum nobre deputado ~nlcnd~t que en 
me adhantei um pouco ne;;tn questão. 

Com cm~ito, trata-se de um plano de :~dmi
nistt·açito. Podem llns ent•mder que d(~remos 
ficar nu regim<m ·.:•;s :t\'i~os de -18:{1, quo c itei 
no pt·incipio domou cliscut' 'O! c outros, que se 
deve adiantar. P•:nso com os segundos, prin-
ci , 1 · , , . · ,; 

Felizmente, o nobre ministro quando fJlou. 
adiantou um pouco mais; não deseja par:1r ~ 
Declat·ou quo tmba mandado dar as p::.s;;ag·~ns 
autorizadas po1· mim, mas que não daria outras; 
entretanto, hontem tive o praze>r de ouvir 

lZP.r que 1:1. man ar examinar a em 
qua~'s ?S immigrante.s que est:1vam prcparad~s 
para v1r para o Braztl. 

I .. 

Com as devidas restricções. 

O Srt. CARNEiRO DA RocuA.:- Faço votos 
para que S. Ex. obtenha recursos paru. seguit· 
uma trilha. mais vantajosa á felicidade 'ela 
nossa. p:1tria. 

O S•·· _.t\..rau~j o Góe8 Filho (pela 
o!·clem) pr•ue ao St·. lH'esideme que o irtforme 
s1 e::s: 'ste sobre a mesa urua emenda ao projecto, 
. ;: . "" . . :'; ) \ d 
a impren,;a já deu noticia. 

O S!t. Pr..ESIDEXTE declara Cftle não e::s:iste 
r · a m s~1. a emenda a ue o nobre de )Utado 

Saraiva (p1·esidente do con-
P di "!<-

como mini:;tro da f~z .. nJa : é o meu dever. 
Dou . pat·abens à mlllha sorte pela declaração 

que :tcaba de fazer o nobre e~-miuistt·o da agri
cultur:.t, no sentido de que as su:lS ordens não 
podet·iam dar em resulmdo a gt·oss:t corrente 
d<! immigrantes que se espr:rava . 

Ha duas questões a cousíderar : a pt·imeira 
muito grave e é,-si o parb.mento, indicando no 
orçamento o seu pensamento, o ministro deve 
delle des,•iar-se e f::1zet· outr.~ cousa. (:ipoiaclos.) 

VozEs : -E' questão principal. 
O Sn. Mom~mA DE BARROS:- Pam que 

fiene então o orçamento '~ 

o Sr .. c.uumm.o DA ROCHA: -1\Ias, Sr. pre- o SR. SARAI\"A (pl·cside1~te do conscl/~(1) : -
sident!), a1tuelles que entcndr!m que dr:vemos Qu:.tsi todos cs nos•os males têm vindo de qu" 
accclnrar a emancipação do:-: cscravc:s, e mesmo os ministros entendem dever fazer gmndes 
aqucllas 'l ue p"n,::am de modo contrario, corl)o bens a caLe paiz, incitados pelo seu patriotismo, 
o IlObt·e deputado pele~ fi•• cli stricto Ja provin- ficando o parlnmento de lado. 
cia do Hio do Jant:iro julgam que a immigt·açüo A d speza J0pois se irnpõn ao parlamento, o 
é um n..::sumpo tu·gente e que não póJe ser pre- o credito, na insu!Ticiencin. de r•'lceita, não 
te rido. pois qun im pot·ta a. trunsformaç:1o do tendo o ela.sterio que o nobt·e lieputll.:lo pela. 
trabalho, e é o meio uni co de sub..;;tituir 0 bra- Bahia suppõe, a conseq I!Oucia tem sido o:; de-
ço escx·avo. {tcits e ·o :1 ugmenio da dividu. 

No momento actual o parlamento deve dizer, 
O S:~ . F~RRJ~IRA DE :rviom:A (minist;·o rla sobre as questões de dinheiro, a sua ultima pa

arricHl!ura) : -Ainda mesmo com a ruin:t do lavra. (J1f u 1 to bem.) 
n'o:;so credito·~ E' o systema. qu•.l sigo ha muito tempo, ainda 

O SR. CAit:mmo D.A.. RocnA:- Não me 1)a- que confesse LJUC, quando mo~o, tambem algu
rcce que a adopção das ml'ldidas que iniciei mas vezes deixei-mf) levar pelo systGma do 
} ssam ar rui na r o nosso credito. nobrr'l deputado,pela. Bahia, eifectuando ?-lg-umas 

Sd que o Tbesouro luta com difficuldudos, mas espeY.as que ex.ce ta.m , 0 

em um p~.iz novo, é louca :L pretenção d~ rr.sta- utcis. Mas naquelle tempo o parlamento não. 
hcleccr o equilibrio financeiro repentinamente tomava conl::s tão severas a.o ministerio como 
e com sact·ificio de medidas importantes como o faz h·Jj~. Actualmente. o systema que adop~, 
eslas sob:·e immigra.ção. isto é,-:~. int~rvenção dit·ecta do parlnmento na 

Não podemos fazrr de"appa.reccr essas diffi- decretação do serviço e do seu custo, ó n•Jcessa
culdades financeiras rapidamente; ellas actua- rio, indi::;pensavel: do contrnrio não ha finan"çll :-: 
rão sobre o páiz ainda por largo tempo. regulares. 

O que devemos fazer ó obrar com prudencia Venham as questõ~s para o parlamento; qu'\ 
na dtJcretação de dcspeza,; e não parar em ser- elle as discuta, e, si :achar conveniente a. des
vi1;os dessa. ordem, dos qua.es só podem provir p!'Za, inscreva-a no orçamento, depois de ter 
grandes beneficios para o paiz. _ o governo mostrado a c:.~m·eniencia dclla. . 
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. . ' 
governo lhe der, arranje os. lotes de terra, 
con!;:trua as c::sas e mande vir o colono. 

Só assim é ue as terras :1rticulares nd·~rão 
ser coloniza a ... , uma. vez que as terras do go
verno, como já. demonstro11 muito b ·m o nobre 
deputado pelo Paraná.,difficilmeute são medi~as 

terras e tom·~m conta dellas do q e mandar o 
goY :rno medil-as. JIOl't] ue com a medição offi
cial ellas ficam pot· um pr·~ço e:s:.traordinario. 

O SR. EuF~u.sio CoR.R.Er..t:-Mas o colono não 
póde roed l-as. 

O SR. S .. u~.AIV.o\ (p;·esidente do conselho) : -
Organizem-~c companhias par,, medil-as c ven
del-as, dando o goYerno, si fôr necessario, gra
tuitame~te. as terras, que poder ~ar . 

"\ a : lrcums :1 ClaS 
actuaes , podiamos pôr em pratica o sys
tema. do nobre 1leputa~o pela Bahia ~ Peço li-

gov ·rno tem ncce~sidade de vir p8dir ao par
lamento au tnrização }l't r a auxiliar os bancos, r! 
qu.~ os nobres deputados têm dito que es~~ au
xilio redunda em favor do governo ..• 

O Sn. . F. BELIBAHio:- Auxilio rnutuo. 

O SR. S.m.üvA (1Ji·esidente do coHselho):
•.. não ê a occasiuo mais propria. para !l.utori
~!\rmos despezas illimitadas·. Não é possivel 
que, no esta. lo actua.l do Th~>souro, se consiga 
estabelec~r a. colonização como a desnjou o 
nobre deputado, in-:p1rado naturalmente no seu 
patt·iotismo, uma vez que à impossível que o 
ministro da fazenda esteja habilitado para, ern 
quHlquer momento, pagi'lr 1.000, 2.000, 3.000 
contos com pa~sagens de immigr·antes, d·~spP-
zas de hospedagem e collocação dr·lles. 

or conseg-um e, ve o no Jre eputa o que, s1 

proced ;:u por patriotismo,pela convicção de que 
taes eram r1s interesses do paiz. peccou em dous 
pontos: pri:••eiramente em de~vbr-se do pen
samento da Camara dos Deputados (ap:'Jiados) 
que marcou verba •ómeole para os auxílios que 
deveriam ser prest••dos dentro do paiz aos colo
nos ; f:lm segundo Jogar, desconheceu o estado 
do nosso Thesouro, que não devia. ser-lhe es
tranho. 

Sr. pNsidente, eu tinha. necessidade de fazer 
estas eonaíderaçõe>. Em tempo, discutir-se-á a 

c on'\' eniencia do pa.g-9-m~nto de pa~sagens aos 
i mm1~:·ant·'s ; t!e"dt~ já, porém, 1)rotesto contra 
qualquer respons:tbili.!ade que, por esse sys
tem·t possa actualwente a,;::sumir o minis
teria. 

s~·. -~11. ::ra.de F~~ue:u·a, lZ 
qne, no limitado tempo qu! lhe resta, não lhe é 
pos"i v~l acum pan hat', como ?e seja. v a, o di se urso 

' na discussão sobt'c o projecto do elemento ser-
vil. A i.lnittindo neste debate pl•.:na liberdàde, 
pre,endia L:sal-a, afim de ganhar tempo. visto 
que a di:;cussão daquelle projecto naturalmente 
se demorarà até que sejam votadas as leis ur
gentes de que a Camctra ora se occupa. 

O Sn.. SAllA1>.\ (p1·csiderrte do conseiho):
Está dependente des-as leis. 

0 SR.. ANDRADE FIGUEr::A apprüveitar-se-á 
este"> poucos momento" para taí'.er estr1c ~;

mente a pl'oposito da resolução prorogativa do 
orç,: mento as considerações que clla natllml-

. . 
Na. primeit'a discussão, o orador já accentuou 

a respomabilidad'J da situação lib1~ral. por não 
haver dt!rant·~ um anno iniciado s~ uer as Jis-
cu:;sões· das leis de orçanvmto que deviam re
gei· o proximo futuro e:s:.ercicio de 1885-iSSô. 

Já. <'Ogitou das razões qur. porventura deter
minaram tão anon1alo e singular p1·ncedimento, 
porque. si, com effeito, ~Lé hoje têm sido fre
quentes as prorOg"!ltivas de or~~rnento, n:e
nhuma. ainda se apresentou 11:1s c1rcumstancias 
desta, i-:to é, de medida indispen-:av~l para 
r•~ger um exercido, paro. o qual neru siq uer 
foi iniciada a re:-pectiva djscus•ão da. lei de 
orçamen o. r s a occ sw • 
tu o ll, pois, a responsabili.!ade do quem de di
rei~o -do minist~1·i.o 9ue dirigia a ~amara., 

. O SR. )[oR.EllU DE B..umos : - Da. mino1·ia. 
libct·al. 

O Sn. A~onADE FIGUJ~In..l. di;, qui} da ro:tioria 
lib~ral, porque o nobre deput·,do SI} hn. de re
cor.JaJ• que a maioria se constituiu em opposi
ção ao governo ~óment•! no;; ultimos dia., de 
sessão e rp1ando o tr1tba lho da d iscussão do.;; or
çamentos df\Via r•Star I• elo lllGOOS auiau tado. 

Ho}!, porém, cabe-lhe deplorar qu•! as cir
cumstancias s•'Ja.m taes que tornem e;;ta falt8. 
ainda. mais ~ensivel. 

Não é, com elleito. pondera o orador, uma. 
singularidade sómente, uma anormalidade que 
se noh na discu!'tsão desta prorog:üiva, a qua.l 
não é aquella lei de receit:l e despeza que a 
Constituição 1•rescreveu qne o corpo legislativo 
vowsse annu~ mente. c. ua mente, a.<; cll."
cumstancias são taes que esta. pr,.rogativa. não 
ab1·e uma disaus~ão calma e refieclida dos nos
sos recurs:Js e das despczas que convem manter 
nos nosso·; orçamentos. Actiialm<·.nte, ae cir
CLJmstancias impunham· ao novo gabinete a op
portunida.le n •tural de vir expôr- o plano de sys
tema financeiro que pretende adoptar na adr.ui
nistraç~o do Esta,Jo. O orador julga qu43 a.s pa
lavras vagas proferidas pnlo nobre presidente 
do con-.elho estão longe de satbf;t?.er a neces
sila.de da._ situação, ;porque : S . Ex. tem se li-
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mitado a dizer que parn. o gabinete n. questão 
versa snbre a r,btenção da quantia suffi.cif~nt·' 
para pag r os juros de p:!Lrte da divida que tem 
de se:· consolidada. Mas S. Ex. que ann11nciou 
um excesso de despcza, comprehcnl0 qu0 não 

s r> t i,-t r ur o de ) rra • · < uma 
did la augmentada annoalmente; que s0 torna 
nece;;!"ario atacai' o m · lpela raiz r, n 'um fu
tnro prox:imo, ~quilibrar .os nossos orç~~mentos; 
qu J es"' r 
blicos, no intuito d0 fazerem-se economias de 
depezas, srm o que nunca medra.rá. o pensa
mento de equilibrarem-se os orçamentos, ne,:te 
paiz. : 

A<.::-:im, }'Ortanto, <Js nossas circum!':ta.ncia;:.; 
impu!1ha.m naturnl111•~nte não a disca;;!':ão de;;ta 
resolução, ma'- Ullla discussão c'•l1na e reflectiJa 
da lei do orçamento. 

E o orador pt·cwine desde já, pela segunda 

con;.;titucionaes de ,·h·er, trat., ;;obretudo e an
te;;; de tudo de uma boa lei de orçamento. 
Essa preocupaÇão es.clusiva, não !'>óm0nle eol
locad. o gov•·rno ern uma r•osição cmbaraço;.;a, 
como nquella em que se acha, sem nenhuma 
das leis nnnua<:, quando está a entrar o novo 
exercício, porém aind:1 faz e<:capar a occasião 
unica en1 que :::e poderia tr?-tar dos meio~ de 
organizar um orçamento d1gno dPste patz e 
ca 1az do ;;alvar as suas finanças compro-
mettidas. 

Infelizmente parece que o governo não so 
pr:ocu_pa, como lhe curupria, r!e-:te de-vet·. Até 

para a Cn mara os tabellas demonst1·ativos 
d:t proposta do orcamento ha tantos dias lidas 
nn. mesa; ••ne tenha vin,Jo o ba.!a oço do ultimo 
ex:ercicio li:1uidlldo, que tão distante já vai ; 
e que tenbarn sido dist1·ibuidos os rel:lto1·ios de 
todas a;:; rep:Htic,~Õr's, senêlo sówenre de •tuatro, 
faltando os de duas import:1ntissiruas como 
sejarn:::..:da agricultnra e o do imperio. Ora, sem 
es'tes dados. a Cumara comprPh,nde que, '~ m
bora se trate de prorogat· o orça.m:.•n to jã vobdo 
de um exercício. para o qual houve todos os 
elementos de inf'orma çõ,.,s, não se poderia al
terai', como conviria t~llv~>z c·m muitos pontos 
e este orçamento prorogado, sem est:.11·em 
presentes os documentos, a '11 e o orador acaba 
de alludir e que deviam conter os dados que 

;ar da. marcho. act: al 
dos serviços publicos. 

Ainda os t0rmos ela pNpria resol1 :ção proro
gativa sã o a pr.:va de que o govemo não pre
tendo obt0r este ntmo a lei do orçamento, 
colloc:mdo-se, prlo contrario, e'? posição de vir 
solicitar uma. segunda prorogat1Va . 

Com cífeito a resolução marcn. apenas o 
prazo de tres' mezes, durante o qual vigora~á · 
o orçamen to proroga.rio ; m::o s o governo nao 
comprehcnde que trl's mezes são espaço de 
tempo mais q t:e insufficiente para serem vo-

t;Jdos na Camara todos os orç1mGntos da des
peza, o orçamento da receita, os ariditivos, as 
disposições g•1raes, tud,, qu:mto respeita. i rc
ccit:l, e não só serem votados n~sta Camara, 
como no Senado ~ (Apoiados.) 

Est ' a o é id 
accusa unicament.J o pensamento de não se 
fazer com tempo a lei do orçtmcnto, e de ob
ter-se :.i ~ltima hora, ao apagar :la~ luzes, a lei 

O Sn. EuFRASIO CoanEr..l..;- Havemos de ter 
esta tri'Ste neces~idade. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA entende que, si ~ 
governo tiYesse o pro!'O<ito firme de occupar-se 
c~;m a. lei llo orçamento, a l'e;;olução proroga.
ttva, em vez de marcar o prazo de tre~ mezes, 
devia marcat· o dl) quatro ou cinco mezes, ha-
vendo [lssim folga bastao te Jar:l. discutir-se 
eonvement<'mente, com tempo sufficiente, a 
mesrna l"i do orçawento. 

O Sn. LounENÇO DE ALBUQUERQUE:- Pois 
ace1 ·amos uma emen í~ nesse scntt o. 

O St{. A:-iDRADE FIGUEIRA responde que o no
bre deputado comprehen :e que não lhe com-

c 1· a proro0 a 1 va. 

O Sn. LoURE:-;ço DE Ar.nuQUErtQuE : - Mas a 
commissãu emendará. 

O Sn. A:s-DRADE FIGUEIRA diz que é esse um 
tr:1 balho inteiramente official,governamental, e, 
emb ,ra elle não l(Ueira crear embaraços de or.:. 
clem extr. ordinaria ao g"abinete actt1al, não 
póde todavia dar-lhe e muito rneno;: cmenJ.ar a 
proposta g-ovet·nament!il, ernminentementc tu.i
nisterial como esta . Si nêlo lh•! recusa 
voto per~m• •toriamcntc , jâ é por uma grande 
conde,-cendencia . (Risados .) 

Desde que esta comencido - . . 
e u 

orç.armmto, como manejo de que se quiz ser1·it· 
. para eoa.l'ctar AO PodtH~.-l\1oderaJor a Ji\'r~ fa· ~ ul
dade d11 compor seu;; mini, tnrios, pude ria n •'gar 
o seu YOto a qualquer tworogati v~ do orça
mento. deixar :~ situnçàc) l ii.H I'al na pos:ção 
angustiosa qu0 •.~rcou para si, como justo cas
tigo de tanto ogoismo. 

Não \"t~ndo ató hoje oxplica-bs a,;; razões por
rttJ o dn1·antn uma longa se~são de quati'O tuozos 
n:Io "' ' iniciou a discussão do orça m•'nto, tem 
o direito de procurai-as por sua parte. e não 
encontl'll sinno e .;;tas que a pre..;eota.: difficulda
des resultantes de outros trab~lhos não houve, 
rmbamços proveni~>. ntes da opposição conser
vadora, ta mbem não, porque delles partiam 
re~lamações para quo se disc11tissc em tempo a 

Si pois negas~e o seu voto à r esolução, es
taria em seu perfeito direito, o o paiz o julgaria 
plenamente jusf ficado; <~hegar porém ató ao 
ponto de emenrial-a : •. jnm:ti~. (Riso.) 

Observa, ~>m resposta a. diversos apartes, que 
tem ;;:do cohcrcnte \'Otando contra as proroga
tivas por mo ti vos ~~ leg-alidade e de conve
nioncia . Os d~ legalidacle estão presentes ~ 
todos, c quanto aos de convciliencia, ó ter nu
trido sempre a phantasi:t de ver reduzir as 
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despezas public:~-s, e a:;h:1.n•lo sempre os o.-ça- i nano<> da Côrte se occupat·am dc•te assumpto, c 
mcntos c•xagerados, queria q uc _ eiles th·es..:em ! rclatJrios officiaes procar,: ram nprego:tr esta 
nov:t discuss:'io no intuito de r.;duzir as des- propag-and:~ dn. dimuuação contr:i a.d,·er.s::~r!os. 
p :> za.s_ Fot então quP-, no :'enado, surg-iu~~ idc~:t de su-

De t'·mpos, porém, :t esta part~ foi modifi- j·~ibr a situação libet·:,l a esta t·ccoit:!. de pro
cando o se_u juizo,_por-1uc a conve1;iencia. hoje porcionalidnde, c a Camn.r:~- liber:1l teve de acei-

::> r :~ ··or:·tg-en ,., a itmtttn o o prmc1p10, n:'lo 
mento. poi'·que :L experienei:t t•'m mo,;:trado qu·~ só contrnrio :i~ leis fin:mcuir:,;;, como in;_,xe 1ui-
apez :r dos melhor<'s de<>ejos, do padamento por Yel:?-a. l;r:ttica. ____ _ __ _ 
um lado. e do "'Ov•·r no 0 

orçam~'ntos do Fkazil sabem com g"L"élnde :1c- qu : ~ ou é cscusadn. ou é perigos:~. : t·efare ·s':l ao 
cresci mo de despezas, muitas vezes vot:idas :i § 2 · do projecto. _ 
ultillla hora. n , 3a. di~cussão, contra a. dispo-· Si a<; d--spazn.s de que se trata no parag-1·apho 
sição do regiment 1. "e r:·fer.) aos crl"ldito;; espcciaes contet11plados 

Por isso vai-se inclinan•lo a votar pelas n:~. tabella annc~m ú lei d·~ orç:tment.o proro
proi'o;;ativas. porque ao menos o orçamento g-ado, a disposição é inutil, por•pte jâ o § 1 o 

:1ssim p:·ot·ogado não trará accr••scimo de eles· dit. IJile, durante o rderido período, regulará a 
pet.a. t·lllella. de Cl'l'ditos e;: :, eda~;s •iUC acomp;mha a 

E' yantagem de caracter um po•1co neqativo, me;;ma lei. Ora; quando RO diz qun reg-ula:~. 
à certo, porem de cujo beneficio podem' os con- tab .. Jla uet· dizer c ue elh 1-eo-nl:t com todos 
r1 urn cs e o t le:;out'J pu rco tn·ar granc e os seu,; diz0re~, e urn dclt ·s é qn<' o g-overno 
pro,•ei to. · fará. as opera çõcs de credito necessari;:; para 

Em res1'osta a um ::~.parte de qu;. de;::1:e~as occori' I_!r ás clespezas :\!li con,.ig-nacla.:.: . 
. I.ts o at·ti ~o a c. cscenttL « n::o ~ó credito~ e,-

prorogativa, l)Qnd(.\ra o Ol'ador que está na. mesa pecia·~ s com:1 e:ocrraordin:wios attinr>.nt,~ ::; ao re
o exemplo do ace,·to desta prOj)Os içào; porque specti,·o excrciciO.)) Ora a~ p:llnvras-cre litos 
com t'll"eito addic onou-se ;;\ )roroo-atiY:'l. u:n es eciaes--tcrn m . ~ I ,...·.;;: .:-1 ~ · ·i, 

acrescuno pc!:~- yer a-· ;(traordinaria no ex- a propria prorogath·a. accentu:1 : são ct·e li tos 
terior-afim de occot'I'Cr :10 pag-amento com o Yutados por lc·is espt:ci:•cs e que s' comt<;m
novo arbitro mandado em mi.::são o,o Chile . plam na tab··lla annexa :i lei do orç:nn•.mto e 

A essa. dcspcza nega o seu voto. Não póile pat·a ns quacs o goYerno fica antorizado n. faz~r 
annuir a que se gastem 52:000.~, além das des- as operaçü~s de cr~dito nccess~rb:s. Qu::nto, 
pez·1 s jà fcit1s e que a nos~a. situaç.<1o ··não porém :is pa.lavras-crcditos •·xtraor.linarios
comporta, par:~. se dar ao Chile ~tm aroitro a sfio ellas susccpti,·e:s tle dons sentidos : é ex~ 
seu gosto. traordinar o todo credito ([UC não ó ordina.rio. 

Encontra ainda na pror:Jg-ativa um ponlo isto é, que não vem na lei do orç·1mento. fltLC e 
que_ é digno:de reparo: é a celebre _proporei?~ fixado por lei::; esparsa<=. cxtr:wa~nnl<>~. pot•leis 

em m que nao es ·ao co 1 tca as na Ot o o r-
mestre do e:s:ercieio. ~. :.menta. Est~ é o scn ti cio la.Lo,ó o primeiro mem-

Não tem cessado de rccla.mM eontra a incu- ut·o da_<liri.são, ou são ct·cd.itos ortlinn.rios ou c:s:-
. ida · i ir 

principio. .As d·~spezas do um ''Xe1·cicio n:1o 
podem ser feitas em pt·op•;rc,~ão ao tc111 po desse 
ex.erdcio, muito pi'incipalmcnte si esse exer
cido tem de s~r rngido por mais de uma. lei 
de orçàmento. Não podem ser feitas propor~..· io
nalulenlc, porq_ ue ha contractus de administra
ção que obrigam a pa~arncntos em épocas do
terminadas. 

Assim, si o go,•erno ff)r obt·ig:ldO a p.:1.gat• 
fornecimentos no mez de Julho, essa. de;;peza é 
feita em rel:l(,;ão ao exercido e não ao li·itues
tre. Em seg-undo lü~ar, de~d~ que o ex.ercicio 
tem de ser regido pcb prorogath·a e depois 
pelo orc:amento definitivo, póde dar-se diminui
ção, ou augmento, ou suppressão das des pezas 
e tudo isso emb:traça n obs0.rva.ncia do intitu
lado rinci io da ro )Orcionalidade. Votará 
porem, por esse principio para iniligir cor
recção á situação liberal. Nunca se cogitára de 
semelhante principio Jltl nos~a, leg-islaç;.'lo. O 
partido liberal, subindo om Janeiro de 18i8, e 
por consequenci~t no principio-do seg-undo se
mestre do exercício, entendeu, para de~acrc
ditar os seus a.Jverssrios, devet· expõr o estado 
das verbas. afim ãe mostrar ao paiz quc.duran
te os seis mczes, se tinha gasto quantia superior 
aos credi.tos vota io>i, ~ que, portanto, se tinham 
malbara.tndo os dinheiros publicos. Até os jor-

a Camara vê que não é posaivel pt·éviamente 
autorizar qualquer despe~a que o governo 
poss·• fazer, tanto mais que esta. re!'lolução pro
rog-ativa. vai durar por tt·es mezes em que o 
parlamento está. ab~rto e em que o governo 
não l)óde abrir creditos e::ttraordinarios. Si é 
no primeiro sf:'ntido, con\"'ém esclarecer bem 
q uaes são esses creditos extraordinarii)S. 

O orador discute este ponto apenas para a 
regularidade dos trabalhos da Carnara, e não 
porque receie abusos da. parte do goyerno; não 
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só porq11e o orador não acredita que o actual 
governo, como nenhum outro, esteja prévia
mente inclinado para o abuso, como tambem 
porque o gabinete actual tem por si vantagem 
contra esta susp_eita, e é de que não ha meios 

O paiz vai-se appro-simando da époc~ em 
que a virtude não serã virtude, será neces
sidade e em que, portanto, essa boa. qualidade 
nao sera "0 rara na nossa erra. as, s1 um 
governo q lli~esse abusar de um artigo conce
bido nos termos em que se acha este parag-ra
pho, rra eUe sufficiente para comprometter o 
lmperio por toda a eternidade; porque, si com 
o:fft!ito se recorrer a toda nossa legislação 
des le a constituição do Imperio,não ha despcza, 
alguma que não t~nha sido autorizada e por-
tanto constitua despeza ·ordenada até pelo 
corpo legislativo fór~. ~à lei d\) or~:1~euto. Si 

orçnmentarios, poderia um ministerio que qui
zesse comprometter o paiz levantar empre
stimo, fazer operações de credito e ordenar 
em m espeza!'ll um a as. 

O orador faz estr~. observação á illustre com
missão, pan que, si for julg~da procedente, 
seJn. o ar- 1go emen a< o em empo. 

Haverá. pelo menos a vantagem de não ievar 
a Caroara p ela segunda vez um quinau escusa
do da parte · dos seus mestres, cs illustres se
nadores, que estão de ferula em punho para 
corl"igit· os erros que escapam i Camara. 
Já basta que o Senado, como ha. poucos dias 
dbse o nobre presidente de conselho ... 

O SR. SARAIVA (iJí·esidente elo consalho):
Como disse V. Ex. tambem. 

0 Sit. ANDRADE FIGUEIRA:-.•. se empregne 
em fazer a política. do paiz, si bern quo, pelo 
rerrim~~ c. de uma eleição directa, o Senado faz 
os ministcrios e a Camara os desf:~.z. 

O Sn. S.An.AIVA (ptesidcnte do conseZlto):
Este facto tem sun. razão, e é que ninguem quer 
ficar aqui, todos queremir para o Senado. 

0 Sa. ANDi:ADE FIGUEIRA. tem 52 annos C 
n.ind:~. está. na Camara. 

O Sn. S.\RA.IVA (pn~sidcnte do conselho):
Ha de ir • 

ALGU::s's Sn.s. ·DEPUT.A.nos: - Jú entrou em 
lista. 

Voz:zs-:-Ha de querer. 

O SR. A::-."DRADE FIGUEIRA não dirà qne não 
quer; mas, si entrou na lista, foi como meio de 
combate ; assim o manifestou na sua circular. 

· · ti rteza d 
reelei~ão, preferia :ficar na Camara, porque o 
temp· ~ramento do orador se coaduna mais com 
as ·agitações da tribuna parlamentar do que 
com a do Senado. 

O Sn.. SARAIVA G)residentc do conselho):-
Por emquanto. _ 

O Sn. A:sDnADE FrGUEIRA fará uma ultima 
.lobserwt~.ão, que conta será. tambem reconhec~da. 
procedente, aproveitando-ao dos cinco mimitos 
que lhe restam. 

v. I.- 50 

Nota umá contradição nos termos da pro
posta. No art. 1 o se diz que a despeza ser a feito. 
proporcionalmente ao tempo de sua duração ; 
no § 2o se diz : 

« §.2.0 O ministro e secretari~ de estado dos 
o . 

ctuar, no mesmo perio1o, todas :1s despezas pro-
venientes de creditas especiaes e extraordina
rios attiaentes ao res )ectivo exf:! rcicio bem · 
como a emittir bilhetes do The:;ouro até á 
quantia de iô.OOO:OOOS, como ant·~cipaçã.o de 
re~eita . )) · 

O Sn.. LounENÇO DE ALBUQUERQUE :-Neste 
caso, não póde havet· proporcionalidade. 

O Sn. ANDRADE FrGUEmA observa r1ue, si o 
1)0der legislativo costuma a dar ao ministro ela 
fazenda a ftculdade de emittü· bilhutes do The
souro, cot-'O anteci1_)ação de r~cei ta, até 

. • . 

a mesma amplitude, pelo tempo de tres roezes, 
em. quo deve dur<'l.l' a prorogativa. Poderia 
acontecer quo os 16.000 :0UO.) fossem despendi-

os uos pruneu~os tres mez~~ o ex.c~rC1ClO, 

contra a intenção do legislador. (.·lpm·te s.) 
~ste. recurso, dado cor\10 antecit:ação de re-. 

cedido não ~ó para o e::t.ercicio :financeiro de 
dous mezes como até para os seis met.e!'> adcli
cioaacs. ( A1Ja1·:es .) : 

Nota o orador que nunca o corpo legi-:btivo 
concedeu quantia superior a 16.000:000$ 1)::u·a 
urn exercício. 

Desde que o governo possa, durante os lre:; 
primeiros mezes, uzat• da faculdade que se lhe 
concede como antecipn.ção de receita se111 limi
tação, póde comprometter o resto do ex~·rci-
elo. Suppon a-:<e c1ue sao govemos mversos . 

0 Sn. LOORENf\1 DE ALBUQUERQUE:- Estn. 
an.tecipa~ão de re~eita :-;ó ó vantajo"a. no prin-
Cll)LO e e:.o;:erclClO. 

O SR. ANDRADE FIGt:RIRA entende que a 
applicação de~se r ocm·so dependo do movimento 
das contribuiçi:>as publicas. 

Si, no princi.pio do exercício, como vai acon
tecer, os rendimento> abundam, o governo não 
esgota esse t·ccurso ; si dá-se o caso contrario, 
isto é, si não hn. abundancia de renda no p•·in
CÍl)io, mas no meio do exercício, o .;ovct·no uza 
da. autorização no momento opportuno. A sua 
a.pplicação depende inteir-alllen.te da entrada 
das contribuições. (.:lpa1·tes .) Não deve con.
fu.ndir-, diz o orador, causas entt·e si muito 
distinctas, como parece querer conf11ndir, si 
não intencionalmente, ao menos por seus 
aparte.;;, o nobre deputado p~las Alagôas. 

Esta autorização nunca foi concedida repre-
sentau o ma10r quant1a . 

Nos nossos orçamentos figurou sempre a 
somma de 8.000:000$. Sómente em 1877, em 
virtude de difficuldades, porque a patriotica 
Camara daquella legislatura, tendo de crear im
postos, não podia contar immedi,a~a.mente c~m 
os recursos que esses impostos deV'lam produ7.lr. 
elles careciam de regulamentos, que só com 
tempo poderiam ser formulados, elevou ex
cepcionalmente, para aquelle exercício, a ..• 
16.000:000$ a somma das oper:~.ções do credito 
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que o go\'Crno poderia fazer por antecipação de 
receita; mas não tinha intenção de elevar a 
es;;a cifra, como r•:cnrso ordinario, pot·que essa 
ele"a~:"io não deixa de cre:lr serias embaL·aços, 
embora :"eja re~urso preciso. i:\ão se. confuad~,, 
puré111. tlstu operação~ qqc dey~~ ser ~·üvida com 
os recursos o ex·~rClCIO,com os 1 1etes o !Je
souro, leltras.saldos de cont~.s corL·entes c outros 
titulos (la divid::t 1l:1ctuante, que ,_~ gove;·no deve 

•• ~ ;" ._ • -. ... • .. • • • • t 

cmÜtir. E::''5Cs ~lilo têm o li'mite de 16.0UO;OOO$ 
p:-efix:ldos na lei do ot·çamento como antecipa
c;:i:•) àa t·eceita : têr11 limites d:ldos nos ereditos 
especia··s on I'l;&s h!iS (pte o.;; auturi;-;am. 

S:ille-s·· que o ca:·act•:r desse;:; titules é ~erc1n 
coi:soli,Ldos uo fi111 de c:.1da exercício, consLi
tllin:lc p:'l!'t•~ .. ia divida publica, que vai assim 
:n: gmcntruHlo espantosa mente. 

O nos"o dejir.:it. tlHO devia ficar representa
,Jc P0r ui lhet 'S do Thi'SOuro. :I ttin 00ÍI'ia se-
gundo~l.leido• .. wçam·; nto, a 25.ü00:UCO . ..:;; o 
governo, alé:H disto, f-•i autorizado a g r.st:!r 
~ot:: •), c:·edi los espoci::tes, , cuj~ d0speza wtul 

~azcnda, afim de fazer-se a. sub~titui\-ãO ; não
dlsse, porém, que ella já tinha sido realizada. 

O Su. SARAIY.I (presidente do conselhr•) : -
Esse systcma d13 emittir notas novas, para re
tirar da circulaçã-:> as velhas~ já foi u;,ado ; mas 

(.\' . . 

.0 ~U. ANDRADE FIGUEIRA. d~cluJ•a qtv·o foi 

' ni!o pedia ordenar semelhante cousa. 1-:to é 
um f.tctu previsto e pun:do no coàigo ct·iminal 
do lm •.•rio • o mini;;tt· uc fez • t.á. a .:, s -

:t !:"Ceei ta ordin;ll'i:!. de JJl~~oeira que o tleficit ·< 
e!"a repre,enl:ad'.' pcb.~ de>:pcza>: autorizadas n:L U:~r StL DEPUTADo:- A província não t ~m 
teiJclb C. meios pat·a pagar. 

n:a. é S'<biclo, c-msta. dos rcbtorios ,Jos ban- O Su. ANDRADE FwuEIRAjulga que ~ntrto se 
ccs. prti.>iica .os em lodl)s o::; jor·mL"'S da cô,·t0 c lhe deye abrir f<:~llcncia, porque é justo •1ue a. 
a:-.da honte;a o d:sse o illustt·e d,~puta.do pol' l\:Ii- B 'hia, que tem dado nesta. situa~ào os min:s
I:as, q 11e f•.n director drJ :~ro àesse" bancos. quo tro;;, e sobretudo os mini~tros da fazenda. soffra 
o papf'i.[o The;;ont'l) liOj.' em circulação monta, as conscquencias do seu dcscab.bro fin:m
pclo n11.:.mo--. a. _ iO.CIUO:uOJS, isto é~ bilhetes e ceiro. 
lettra..;; c1o Thesouro o >:aLlos dr~ contas correntes. Hescrva-se 1ara tocar ncstr>s assum••to;; fi-

A inrb m:<is: const:t, e o ponto ó iwportante 
1:arn. ser rn·eriguado, que ita. ainda 10.000:0Uí.J~ 
:1e p:-:.tv·l-:noe :a, •·mittido~ para. Sllbstit<JÜ' ;; 
llapc. em •·1rcu açao, r1ue ate IOJC 0 orado1• não 
~:l.be "i foi arrecadado. m:-.s qne o deye ser. 

o Sr,. s,\i.UIY.\ (í)i"r:sidentc.; do COPsetlw) :-
0 '"'i nis te riu pass:tdiJ j a I'Cspo nde tl a Ísqo. 

O Sr. . .A:s-rm.An:~ F~r.ur.:mA diz qnc não lhe 
sr~ti::;f ·z a resposta. do ex-mini~tro da fazend:t. 
mas qtt·~ nii.o neg-ou o facto: d ·claL'i>U qne: 
C•)m eili:lito, iO.O :O:OOU$ tinham sido tira,los d:~ 
•:;ai~a da Antortiz:u;.ão e cnvi:.\düs às Thesoura
ria!' rle Fa;-;enda, para. opct•ar. se e.:sa substi
tu:r:ão; mas não atfirmou, nem podi:t affii'mar, 
pori!UC :tinrla não era t~rnpo, que t>ll:l tivess·? 
!'lido recolhida . E• sollre isto qne o orador 
descj:1 ou\·ir o nobi'0 p:·c..,id·~ntc do conEelho. 
Si a substituição não foi f::ita, pergunta si as 
notas enviad 15 acha.m-S'} nos cvf1·os das The-, 

. ' 
rarias, nenhuma repnrtição ou ageute fiscal 
tam, sob as penas de mocdGiro falso, o di1·cito 
de atira.r um reÃl n:~. circulação, não trocando 
not<t por nota. 

O Sr,. SARAIV,\. GmJsitlentc do conselho) :
E' co1uo de\'C t9r :;ido feito. 

0 SR ANDRADE FIGUEIRA pondP.ra que ê O C!UC 
o nobro ministro da. fazenda não diss~· : ello con
fessou, em urn artigo dl) lJim·irJ O{fidttl\ que 
tinha enviado a somma para as Tbesourarias de_ 

na.nceiros com mais minuciosidacle ern occasião 
menos apertada, e então tambem enfrentará a 
materia politi~a, na di_scussão do p1·ojecto do 

A discussão :fica adiad:1 pela. h ora. 

CO:-ITI::\UAÇ:\0 D.\ z:~. DI8CUSSÃO DO r•no.J I·;ÇTO N. '1 
-18::!4, FIX.A:SDO AS FORÇAS DE :II,\!t P.\.1~.\ O 
EX~RCICIO DE 188S-18t;ü, 

O Sr. Candido de OliYeira. 
não discutid a propo~t:l. apr·osentada. pot• um 
ministerio a que prr!$tOn o :;cu apoio, o aceita 
pelo gabinete de que fez parte. Deseja ao li CU 

distinc ~o amigo que ·occupa a p::1stu da nwi·inh:l. 
ventos bonançosos, que o levem ao po:·to que 
procura. 

Aproveitará da largueza a quo s11 pre'5ta a 
discus,:1o, para responder às accusações feitas 
ao ministcrio 6 d0 Junho e restabelecer a ver
dade d s fact s. 

Antes, porém, dirá ao nobre deputado pelo 
Ho di4ricto do Rio de Janeiro, que não cabe ao 
ministerio 6 de Junho a responsabilidade da 
demora da discussão do oJ·çaroento para o pro
ximo exercício. Subindo ao poder encontrou 
ellc o orçamcnto·que hoje vigora em discussão 
aliant'IJa e prestes a :findar o exercício, pelo 
qul.l pediu uma prorogativa. 

A apresentação do projccto de reforma. s-: r
vil tirou-lhe a maioria e portanto oa meios de 
apressar a passagem da.'! leis :1nnuas. A oppo-

I 
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sição apenas concedem-lhe um orçamento re
stricto, com grande embaraço par;:~. a adminis
tração. Tambem por indicaçãG do nobl"e deputa
do foi adiad:.~. a discussão do projecto de forças 
de to:·ra.s. N.lo ó, pois, justo neu1 v:~rdadeiro at-

• • • • o .• .. 

t;,•amcnto para o proximo exerdcio. 
Liquidado este ponto, pa<sa o or<Ldo)r a 1•es

ponder. um:.t vez por todas, ús aecus'~~õcs d·L 
111 .:n·eúçao o governo no p elto e ettora . 
N cstt•s assmnptos são os f:< c to~ e uão as decla
maçües c1uo d·n·em prevalecer. 

O nobr·J deputado p3lo 8° distt·icto de Per
nambuco :=!penas citl1U e repetiu :\ eleição da. 
p:nocbia d:! S. Josó do Recife; não teve outros 
faclo=> ;xn'il. citat•. Entretanto, esta provado que 
si o govet· n:J interveiLl ness.l V3.rochia, foi 
p:;~.1·a nJ::\nrel' a ordem e punit· os ct'imtno~os. 

J .. pl'O\'!l de que o candid~tto a que se referiu 
'~ - ""' · ... ~ •. •I' ;-

S'3t' eleito pot· Pernambuco, esta n<l. esplendidn. 
victot•ia elo 5° d:stri•:to. O qu~ é C11l'tO é qu~~ 
n:1. p:·ovincia da Pernambuco o partido liberal 
e uasta.a t•,, t';r e. 

Os no :;res dcp;tta los pelo C~ará, que foram 
os W:-tis fe:·oze.> advet·sa.rios do ?a~i.nete G ,~e 

' clima .b. intet·venção do governo . 
Acompn.nbou o ot·ador a verificação de po

dere!i d;Ls ekiyões do Cearà e nella.s n:1o Yiu a.;; 
prov:1 s dessa intervenção. O que viu fu1·am 
nulli•lad !s por fraude~ e illegalid:l.(les . Em 
L:n-I':l.S os capangas da opposição pri.vat·am o;; 
cleitor·:>s lib.trat;s d:~ votar. 

O Dt• . Carlos Ottoni tl!m sido victiru:l. de in
ju-.:tas e iníquas accusações. A provincin. de 
Minas, ue o conhece, ôde dizer aos accusa-
ores :,;rJ e. e as merece. 

Em Miwt,:; nctlhumél reclamação appareceu 
sobre a int~rvenc;.ão do governo, e. al?P;;:lla. o 

O mii1istt·u tie estrangeiros pJr,leu a eie{ção e 
o;; ca. :didato;:; 011posicioc.istas foram e ld tos. 

O tuinisterio contava com as iras das clas.;o'S 
cujo~ intcres;;ns a reformn ~et·,,il ia fcrit• e 
sabia que a paixão desvaira as m:tis claras in· 
tellignn cias. 

A.:.;-ora, pot·ém, que a.justiç~ d:\ hist01·ia vai 
ser ou vila, é preciso que a accusaçüo sCija pro
vada. COlU documentos i11contest 'vais. 

Na opinião elo orn.dor a intt:rvcnção do go
ver::c é u:n grande mal, mas o govm·no não 
pôde snr inditferent•3 á luta. 

Entretanto, depois de tanta grita, viu-se na. 
Camara opposição mais numerosa do que na le
gislatura a.nterior,o que prova com a abstenção 
do governo, que a verdade el·itor<Jl vai-se ma-

• • • (1' • : • 

daquella. reforma, da reforma da guarJa nacio
nal e outras, está desarmado. 

De uma vez por todas fique bem liquido que 
não passa de d-~clamação a censura pela. qual 
se diz que o g(>verno interveiu no pleito elei· 
toral. 

Cousa. notavel ó que, tendo o ministerio 6 de 
Junho se retirado ha. maio;; de um mez, continue 
a. sor atacado diariamente, -por fórma que 
parece que não é o gabinete 6 de Maio, mas 

aqueUe, que govet·na. E', pois, preciso li•Juidar 
todo:; esses pontos de accus1~ão. 

Assim como iJ.ea.ram a intervenção e lei to:·al, 
phanta,.;iosameute a.rguem ::o minister:o G de 
Junho gr~ndP-s desperdic i os e in G uxo furtesto 

Ainda ha pouco se oliss~ no Senado que el'a 
prova do esbanj:trnento ào go,·erno t !i·cm-ae 
gasto centenas de conto3 com a publktç,\o do 
c 1 :1 c amanl.O concut·rencu para a 11 ur.ur
nação da cidade. Entretanto, os dados oliL:iaes 
rcduzern essas centenas de cou r.os :i quantia üe 
28: oou~ooo. 

_A 's n1esmas proporçõ~~~ liliputi:1 nas red t:z-"e 
a censura, ref,~rent') a despe:r.as ft:it;ul Co!!~ pu
blicações pela irnpron-a.. Tudo quanto o ~·o
ve1·no despendcu dura.nt·, t,-;do o tc:npo (b !:!tl:~ 
administt·açào, não p:!ssou de tt·inta e poucos 
c?ntos, appl~c :d~s ao p:l~ramontc? da i_wpol'~an-

naes ou escL·i otorus. 
O <jUC fez 'com parcimo:ria foi o qu•~ fizeram 

todo.s os governos que o :tntec(_,,!er·u.m: clofencJ ,!u 
:J. stu po: tca pews org-:ws " pu .1c1 a• ·), e 
assim O'o"d'~c~u u um g'iande llrincipio qn! 
prcsi.le ao. s~·~tema t·ept·esenLu.ti\·o, que é r-· .. gi-

O or~dor lê as p:tb.vt·::.;; qu~ na l •.:g i:-::la~u:· :1 
de 1871, respondendo a ig:nal ac .. ,us:tçiio. pr()
feriu, com applauso tla rüaiot·la, o il111;;trc Vl.::
conde do Rio BranC'). r! diz que onem te.n , ·,;;t· 
si autorida.de dl:Ste va.lor, não IlóJe ruarê:·e:· 
a eensura qua-;i r~~ roz ctU~ a t:tl re'p :~it:J a. oppo· 
siçilo tem formuhtlo. 

O;jd1s estas e~plicaçõ ,~s que; se ref·~ I·em ~~ 
admi nistra.ção get·al do g : bi tw L e 6 d1! .Tu n ho. 
aprOVCÍt r:i. O re~to do tempo de S" SSãO j) r:·a. 
resta>e ecer a Yer :1- . e no tocant:~ a <.w os oc
COITidos em 'luanro lhe est~~Ye c;.mfiada. a ad:l'lÍ· 

nistt·n.çã? da guer1·a . . ~ 
t> 

apre.:;entou, expcndtJu va1·ia• con~id~r; tl,~ce·.;. 
que lê, s0bre o est:tc.lo das vt~l'Ú:J.s do or~a
mento. 

O nobre repre.;;ent:~.nte ,Jo PJ.ranú n : ca. ::~ra 
vit:t llci:~., dando-se iH'CSS:t :. discutir a p1'1Jposta. 
de fot·~~aa do tP.rra e a n.nalysai' aqueile reh:o;-io. 
que ha.vi:l sido distribui lo na. \'eBil'~i":J.. o.chou 
•natct·i::t p •!'a accus:or o cx-ministt·o .:n. gacna. 
por ter att.ent.ado colltl'rt a lei exp1·ossJ. 'iue veda 
exc<Jàer ~~s verbns do orçamento 

O nobrn snn:tdol' p1·e.:::t~L g:·anà/3 serviç'J à 
causa publica, occupando-se rliariamente de to
dos os pontos, ainda os rninusc11los, da. admi
nistração, ma..;, lt Ct'lllSÍ paixão, q UC O dotnina, 
àe manifestar a.s suas idúas a proposito de 
tutlo, impede q 11c ellc reflicb sempre q nanto 
dever., sobt·e os varios · assumptos. Pol' i~;to 
attrillulU no ot·a or ac os que e e nao pra
ticou. 

Para vêr-se q uc não excedeu as verbas do 
orçamento, mostra que. ao deixar o ministerio, 
havia umasobra dr:l 3.915:000$, a qua~,deve
ria fazer face ás despezas dos dous mezes que 
faltavam para fin.:Jar o oxorcicio. 

O nobre senador l eu no relatorio uma ta
bella em que a repartição fiscal, fornecendo 
dados para a organização do novo or~amento, 
mostrava que, ao estado s::tual do e:xercito. 
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t-:r-se-ão de gastar, ate ao fim do exercício, l cos dias depois da mudança do gabinete, im
mais 93:000$ do que o votado pela assem- porta em apresentar como leviano o ministro 
bléu. g-eral; e sem m:l.is exame, julgou S. Ex. antecessor; por isto roferirá os factos c 'mo 
encontrar prova de que o govet'llo despendcra se pass:u::~.m, p!lra que se julgue si, quem pro
além do que devia. cedeu com :t.lguma precipitação, foi o ex-minis-

JA u0 se refere a css.:~. estimativa em ue tro ou o novo ministro. 
se pr·~Yê e:s:cesso dos creditos votados, por n::io 0 Conde d'Eu, commnndanlc gerai da arma 
serem sufticientes para as necessidades conhe- de artilh:nin., com 0 grande cuidado e inter·C'sse 
~~d~\s uo .sor..-:i~Jo,-e:s:_ccsso ~que. se oc_corrcr:i. na t n~ tem elo exercito, do c ue 0 orador dá 0 

., mais f'Oicmne te:Stemunho, opinou perante o 
ditos st!pplement ar·es-o orador advet·tirá c1ue :?\Iin.isterio da Guerra pela convcniencia de mu
semclb:1ntes tle(icits são Lradicionacs, por dar-ss aquolle batalhão, indic.:~.ndo p:tt·a a mu
causa. do prcceJ i111cnto do corpo log-islatívo,q ue, d:mça a cidade do Hecife, onde ho. via dois bata
sem longo .~ estudo!;. qu~les devel'iam fazer-se lhões de infantaria, um dos qu:les pod,)ria ir 
nas commissões, :;e::n e11tr~r no conhecimento supprir no Amazona!'i a 'defieiencia de força 
•las necessidades, g·uia<lo pelo proposito de 1·ea- que alli occasionasse Lal mudança. 
liz:tr ~con,Hnias. reduz as despezas ·a esmo. 
ou segunrlo pr\Jvisões arbitrarias, de sorte que Depois ·10 estudado o assnm1)to~ tendo em 
·~n~ regra gcr_a .. l .n.? proprio orç;:menco votado vista. ac:; init _maç:ões da Repartição do Ajudante 

1 • Genei'al e a uc Jrestou o Commandaute das 
Eis a origem d:l.s deft·~iencias que occorrem Arma;;; elo Amazonas, o orador jnlgou e impe

sobretu.:o nas repartiçõe' 1b. guerra c da m:1- riosa necessidade a. retirada. do batalhão, e 
rinha, a rr.speito das guaes ha prev0nção por ne-to sentido provid•)nciou. 
parte o o_ et· eg-13 n 1vo, porque en cn e 1 1n. nrma que eman e es u o e exm·clC10 
quesito improductivas as desnezns de taes mi- eonsta:tt•}, e não deva set· distrahid<"L do fim de 
ni;,tel'ios. · sna cr0ação, é [1. de :>.rtilhari:~, cujo car~ctet· é 

1m1a ou outra verba, que :t estimativa a:pont..<~..Na. 
verba •ie-Praça,;; d•~ pret-ellc será fatal, l)Or
que o crelito foi votadu no talso snppcsto de 
L! uc uào se cowpletal"io. o ctfectivo do exercito. 
c no entallto u:'io só o quadro preencheu-se, 
como foi excedido. Por an:üogo motivo have
r:i e!.cesso na vet·ha-Cot·pos especin.os-pel:l 
q Ltal sito ,)agos, :.~.lém da.quelles de que o Po
der Le;;isla.ti v o cogi wu ao votal-a, isto é, os 
offid~es t llO nos c m1.dros do exercito consti-
tuem corpos especi:l.cs, os onorar10s e refor
mados, em deter1uinadas condi~Õl!S. 

F·~lizmento bes üxccs:;o;.; sot·ão cobe~·los com . . 
.. . 

ern outras '>'t:l'b:l.,;, por exemplo. na de-Obra.;;; 
militares-rru·J Jeixar<Í. u:na sobra. de :l.i5:0QO..::, 
o que afiirma de moJo it·refragavel o e>pirito 
de economia de que,, ruini,:teriu se achava pos
suído. 

De todo phantasiosa ó a :\rg-uição, feita pelo 
nobre repr·cscntantn do Paraná, no Senado, so
tre tr·auspot·tes de verbas, determinados pelo 
r~x.-mitti:Stro da guerra .. 

Fez-se uma. comparação do movimento das 
verbas para most1·ar c1ue, si em umas h :weria. 
deficit, outras apresentariam sobras ; mas o 
nobre senador quiz attribuir ao ex-mjnistro dn. 
guerr•• um disbte e grandes crime'3, e por isto 
carregou a mão, sombreando o quadro. Com
tudo, o orador não se excita: dá estas explica-
('-

pó de justificar todos o;;; seus actos. 
Agora liquidarà um ponto com um digno col

leg~ do B.obre ministro da marinha, o Sr. mi
nistro da guerra. 

Disct1tin i o no Senado o projecto de :fixação 
de forças de terra, S. Ex. declarou que tinha 
mand:tdo su.;;pender a ordem expedida., afim de 
rcmo\·er-se do Amazonas para Pernambuco a 
parada do 3' bat:1lhão d~ artilharia. 

Tratando-se de uma medida de certa gravi
dadt; e importancia; este acto, praticado pou-

eientifieo. Gonseg-uintemente, consr·ntir qne 
urn batalhão de artilhat·b se consei'vnsse indefi
nid:lll:.entc entL·egue ao serviço de policia, es
palhado f'Ol desta·.~amcntO por diverS'iS IJOOtOS 
de ama prqvincb. serla inutilizar o fim para 
que foi cr-eado esse batalhão. 

Dc·pois rlo lai·gas considerações sobt·c a no
coss!dadc de proscrev<w, 1JOr meio de medidas 
com·enientes, o systema de e~ pregar a. força 
do ex. e r cito om serviço de l'olicia, p~inc~1)al-

' ahuso que tanto concorre l)ara a desorganização 
do ex~'·rcito, o ot•ador descreve o C!:itado de com
)leta o.narchia o. c ue che,.<ira o ::1'J batalhão, 

p:1ra mostrar que niio po 1a < etxar e ter o 
procedimento t1ue teve, com o apoio do Sr. 
Conde d"Eu e das repartições compr~tentes, e, 
portanto que, o seu successor fez grande cles
ser\•iço ao exercito, re\·ogando aquelh delibe
raç·ão, para a qual ainda oulra consider·:1.ção 
actu:tra no ospirito do oraJor - a necessidade 
iadispen~avel ele mobilizar os corpos do c::ter
cito para a tu:<nutenção da disciplina. 

Nem s~mprc, á falt:\ do meios, é possível 
operar ossas mudanças; mas, dentro dos recur
sos Jo orçamento, . deve-se evitar que as forç:1s 
se immobili,;em com grande prejuizo da disci
plina. que se convertam em corpos fixos os cor
pos q uc são moveis, segundo diz a lei. 

Est:i certo de qne as melhores intcnçõe~ pre-.. •• - .. . . 
qLte. =--i ti \·esse ex·tnün3.do todos os documentos 
ex.is tentes em sua. repartir;<ão, chegaria com o 
orador i convicção de que era necessaria e ur
gente a mudança d:tquelle batalhão. 

Conclue dizendo que tem fatigado a attenção 
da Carnara, ma'> sentia necessidade de defender 
não :só 3- política do gabinete de EJ_ue fez parte, 
como tambem alguns actos que praticou na . • 
adminh;tração da guerra. 

Fica :tdi:da a discussão pela hors.. 
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O Srt. PaEsiDEXTE d:.i. para amanhã a segu.inte 
ordem do dia : 

A p1·e!'>entação de proj e c tos, rec1uerimen tos e 
indicações. 

(~1's 2 horas da ~al'de ott antes.) 

Continuação da 2:1. discussão da prorogativa 
o Ol'Ça•nento, proJccto n. 

(Si houver tempo.) 
Continuaçãl') da z:~. . discussão do projc cto 

n. 4-188-1, fixando as força-; ele maL· para o 
exe1·cicio de 1885-'1880. 

Lev~·nt:~-se a sessão á;; 5 horas. 

ACTA E:.\I 1:3 DE JUXHO m: 1885 

A's 11 horas acham-se presentes os Srs. 
Franklin Do !'ia, Affonso Cei--o .T uni~ r-, João 

autas '1 o, 1 va a t·a, , 
venci•> Alvrs, Augu:>to Flcury, J. Peniclo, 
Antonio de Siqueira., Moreira Br.1ndão, B::u·ão 
da LcopoLiina, L~itão ... da. C:mba, R~ti.sbon:l, H.o
Jrig•; Silva, :Mart1m l;ranc1o;co, l\11guel Cas~ro, 
Lgandro ?lh.ciel. Prudente de i\loraes, Mamol, 
H.mriquc .Ma.rqucs, Prisco Paraizo, Castello 
Branco, Antonio Carlos, Mont'lndon, Lo1.n·enço 
de Albuquerque, lldefonso de :~raujo, Coelho de 
Rezende Lacerda \Vet·neck, S:1lgaclo, Masc:•-' . . . . :-.. 

lt<tq~i _,Bento Rumos, ?>Ior~ira tlrl B:tri'OS, Al
melda.Oliveira, Coelho do Almr~ida, Bczam:.tt, 
Sio-isrnundo, Ribeiro de ~r. ~nczes e Mac-Dowell. 

Comparecem, depoi~ da ch:1mada. os seguin
tes St·s. :Antonio Pralo, CL·uz Gúuvê;l., José 
Pompeu, Rodl'ig.ucs .• T uni01:, Padu~ ~leury, 
Franc:isco Belisar10, Vw.nna Vaz, Acc10h Fran
co, Olympio Campos, Bulhões, ~\dria.no Pi
mentel. Satyro Dias. Soa.rrs •. Manoel P,1rtella. 
Andrade Figueira, Josó Marianno, Bnrão do 
GLuhy e Gome:> ele Castro. 

O SR. PRESroE~TE decl:l.r-a. qu~ não h:t. sess;1o. 

Faltam, com causa participada. o~ Srs. : A_i
cofol·aclo Junior, Bezr~rra Caca.lcant1, Antonw 
Bezorra Carlos Peixoto, Demetrio Bezerra, 
Francis~o Sodré, Gonçalves Ferreira, Joaquim 
Tav~res Leopoldo Cunha, Vaz de Mello, Val
ladares ' Costa Pereira, Alfredo Chaves, Al-' . . 

Chagas. 

Faltam sem causa participada, os Srs.: Al
varo Botelho, Alvaro Caminha, Antonio Pinto, 
Araujo Pinho, Aristides Spinola, Barão de An~
dia Barros Cobra, Bern~rdo de Mendonça Sobn
nh~ Candido de Oliveira, Campos Salles, Carnei
ro d~ Cunha Coelho e Campo:;, Corrêa de Ar-au
jo, Cruz, Cu'n.ha Leitão, Delfino Cintra, Diana~ 
Dias CarneiTo, Diogo de Vasconcellos, Duarte 
ae Azevedo Eufrasio Correia, F.raoça Carvalho, ' -

Fernandes de Oliveira, Felicio dos Santos, 
Frederico Borges, Gaspar Drummond, Henri
ques, Joaquim Pe:lro, .Mares Guia, Rodrigues 
Alvos, Schutr~l, Silva J\l::tia, Sinimbú Junior, 
Ulysses Vianna, Valdetaro e Zama. 

O SR. 1° SECRETAP.ro dá conta do sf'guinte 

Officios : 

Do Minisierio da F::t7.CnJ.a, de 12 dest~ mez,
Ml resposta ao de n. 191 de (j do corrente, de
volvendo o requerimento, comp:!tentemente in
form},ldo, do major Theophilo Soares Gomes 
administrador da Mr~~~ de Ren•las de Anto: 
nina. na província do Paranú.-A qucn1 fuz a 
rec uisi ão commissão J.e fa.zenda . 

Do mosmo mini:Storio, e da me,;Ula data, l'O

mctt(mdo o requerim~'nto em que a Sociedade 
• . ;I I 1 h· ''• .,, ' <: . 

f:•bl'icação dr; vinho~ artificiaes. -A' CQ!!l

missão de commcrcio, indu..:tl'ia ,.. :tl"to;s. 

remcttendn o rcrr:erimento ('lU que o tenr~nte 
gr·aduado do ·1' ba.tn.!h;io de iofant~ria, .!o,:H11iim 
Alves da Costa Ferruira, pede quo :1 sua nnti
guUadc de posto sej~L con 1ada da daL1 c:u cu c 
foi promovido :t :2° L~nente da. at·:ua do arti
lharia.- A' commissão de madnha c guerra. 

Do Sr. deputado Cast~iot \ du.bdo de hnjt> 
communicando não ter podido eomp:.reeer' á~ 
sess~es desde o di:.t ~~per moti,•o de mol!'St:a.-

Rcquel'iment!JS : 

Gama o -Mello.,d~·H.elaçfio de Ouro Proto~p1>din(lo 
um anno U.c licença com tudo.;; o-; veocimento:3. 
-A' commi.;são de pr'nsucs e ordenados. 

Do Fra.nklin Antonio Dini1., pe:linuo privile
gio por nove n.nnos para f:Lbricar o vender ap
parelhos de su:~o invonção par·a. co:.l.r '~afé.-A· 
commiss:io de commQrcio, industria e art<'S. 

O Sn.. Pm~sm;;;:-:n~ d:i r~ •r:J. o dia 1:> a se
guinte orucm do dia: 

Continuação da 2:~. discussão do proje ~~lo 
n. 4-1885 (prorogativa do orçamento). 

A's ."3 lw;·as Ott antes 
.lj 
lt 

i.' ,.. .. 
Continua~ão da :;:a discussão do projecto ,: / 

n. 4-1884, :fixando as forças de mar para o U 
exerL:icio de 1S85-iS86. 

Continuação da 2a. discussão do projecto n. 5 
-1885, relativo á omissão do :25. o:;o:OOO$, de 
papel-moeda.. 
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SESSÃO Eli 15 DE JU~BO DE 1885 

.. ,. ~ '. .- • ~~.- ! ~ .-

SI'.~ Soares tmta .~o-;mxi!io a?~ h:lllc~s--:Bc•l•~crimcnl.tJ 
ol \ ' ~r. ,\~> •lradc h;:uc•ra.-0 Sr. :\l:trltlll l·r.lll<.:tscv trata 
•!:t ,\!fandc;:a ti;: ~autos.-:-0 S!·.Coclllo d•! fi•:7 .. Ctlllc j a,Jj. 
l•.;:a 11111 !'•'•. llCTIIIII)IltO.-ÜnDE\1 DO lliA.-f.•Jllll!!ll.ll~iio 1l:L 
:;:., tli::cu•,;:"t•l da ]'I'Oros;allra du or~:lmcnlcl. E•ucudas.
Explica~õ.::s elo,; ::ir~.An.lrat.lc Fi;;ucira o ~al;.'acl".-n :;r·. 
Alll~1do Prado.J justiti~:L umt·c•Jucrimculo.-U Sr. Fclieio~ 
do..; ::iauto=- rc•p11.•r o cu~crrameulo tb •li,;cll<~ão. :~·"I'· 
['i"::\'acl•! . - E' :tl'i':'0":ulo o p1·ojer,to <lo p r•'"o~atÍ\·;1 do 
~·r~:.un~tilo c_ bem a,;,;im . as cmeuda~. ú pro,i~clo pa~,;a 
a .{·' d!s~us,;ao a !'Ct'JIICrtlllCIIlu do ::.r. Anlouto do: Si· 
qudra.-Disrns>ão das forps de 111ar. Jli;cnrso; ,t;J,; Srs. 
lio.!ri;:uc;; Aires, mini,;tro Ja marinha r. C:wdido de 
Oli~·l'ira. 

A"s 11 horas acham-s~ pres"nte~ os Srs.: 
Franklin Doria • .Atron,;o Celso .Junior. Costa. Ro-
drigul3s, João Dania:; Filho. 7\fascarenhAs. Ma
ciel. Rati bona, João Penido. Josó Pompeu. 
.:\.Jri~no Pirner~tel, Co,~lho de Hezr nd~. Le:1 n lro 
.. o ~ t t. a • . " .., , I ·~· '=' ~ ' -
renço d·~ Albuquerque.Sih'a Maia.).hrtim Fran
cisco, Zam·•. L·~itão da Cun'ta. Aristide;;; Spi
nob C lh e Cam os Pris~rJ Paraizo al•'"a 
Castello Branco, So:1res. Anton!o Cal'los. Ben, 
to Ramo<::. Antonio de Siqueira~ Carneiro <la 
Cunha. Carn~iro da Rocha. Silva )lafra, Llins 
Carn~>iro. Barros Cobr.•, Coelho de AlmeUa 
Alv<:~ro Botelho, Carlos Peixoto e AlYes d ·; 
Araujo . 

Com p:1.1·eceru, depoi<> d t ch:1macla, os Sr:;.: 
Felicio do~ Santos, Valdetaro. França Car1·a
lho, Duarte •le Azevedo, Diogo :!e Vnscon-

. t\ f· 

A.lmei !a Oliveira , Augusto Fleury , Ct·uz 
Gou\·!~:t ~ Joaquim Pedro , M~noPl Portella. 
Dantas Góes, Ribeiro d•: :Menezes, :Moreira 

r~>n.•:o\1. 0! taq ,u, . 1g1smun o, rer er1co. or
ge<>. G :lSP'l't' Drummond • Olympio Campos , 
A~tcnio Prado, Rodrigues J unior, Catnpos 
Salles, Ildefonso de Araujo. Barão dP. Anarlist. 
Henrique l\l:l.rqnes, b.cerda \Vern~;ck. Cunh:-~ 
Leitão, Rodrigo SilYa, Alnro Caminha., Ro
rlri!.!"nes A.hrea. Carlos AffonF:o, :\foreira de B:tr· 
ros. Pada'l. Fleury. Ulys~e:; Viann~, Bezarnat, 
B:t;-:i:) d-1 Gnahy, Francisco Belizario. Alfredo 
Chaves e Rib ~iro d:t Luz. 

O S::.. !?n::::srm::~n~ abr~ a sr:ssão. 

Comparecem, depois de aberta a. seasão, os 
Sr;; : FeL"nandes de Oliveit·a. Vianna. Vaz, Bu
lhõe:;, Accioli Franco, Eufra.sio Correia, Ber
n ardo de l\·Iendonça Sobrinho , Prudente de 
Moraes :Mio-uel C:1.stro, Mares Guia, José 
Mari:tnno, Antonio PintJ, Candido de ive1ra, 
Cruz, Henriques, Araujo Pinho, Sinimbú Ju
nior, Bezerra Cavalcanti, Satyro Dias, Diana, 
Mac-Dowell e Delfino Cintra . 

Faltam, com causa partit:ipada, os Srs.: 
Alcoforado Junior, Antonio Bezerra, Costa. Pe
reira, Demetrio Bezerra, Francisco Sodré, 
Gonçalves Ferreira, Gomes de Castro, Joaquim 
Tavares , Leopoldo Cunha, Vaz de Mello, 
Valladares, Araujo Góes Junior, Castrioto e 

;;: .chagas. 

Faltam, sem causa pa.rticipa.(h, Ofi Srs.: Be
zerra de Menezes, Corrêa de Araujo e Schutel. 

São lidas o approvadas as a.ctas dos dias 12 c 
13 do corrente . 

EXPEDIENTE 

O!Hcios : 

Do Sr. ministro do imp11rio, dat:1do de i:f 
do co1·rente. remett~ndo :i Cama.t"a dos lbpu
tarlos. afirn dr set·~:n submetLido~ i approvaçiio 
da. A8s:-rnbléa Geral, os seguintes proje~tos de 
postura da lllma. c~tmara : 

1. ,, Prol ti ui ndo q li(} sej-Lm C!)llrl nzi.d()S a mito 
.~ad:weres de pessoas fa llecidas de mole~ tias 
infecto-cont · g·io~as; 

2.0 P.rohiuindo qua.lqncr constrncçi., on r~
consLt·uç:ão de ob:·as dentro do limito cl1 dec·ma 
urbana, sem pt·cvi,L a.utoriza1.;ão da. Illnl'l. Ca-

:3.0 Estabclec,~m1o que a VCO!la rh carne 
verde nos a.çougues só l'::>det·á ser feita até :i 1 

4. o Sobt•c estah.g;ons, cortiços e casn.s de 
!ll ugar 11 u:1 r tos ; 

:J.o :\Jancl:"tnd·) obser\~a.r a lot~.ção do,:; colle
g-ios, hotnis, e-.t:lla..~ens, etc., c prohiuindo que 
em tae.;; e.;;t,Lbclecimentos ~ejam recebidas pes
F:oas não ,·acc:nadas ou ::~.ffectada.s d·3 molestias 
contagio:;aE; 

6. 0 Sout"•3 carregadores. 

o 
d" e:;tt·ang-:> iros, datado de hoje. remettendo um 
exe•npl 1r do Relatnri•) da t•ep 1rtição a seu 

· mmi:">são de OI' .:· monto. 
Requerimento das directorias ,J:is Communi

dad"s E vang-elic:J.o; de S. L·•npoldo, Cunha 
Grnnde ~~ outras perteneentes :.i. Igt•ej:t Evang·~
lir·a. solicit:a.n lo 3. dr•creta\~ão d·· rnndidas ten
dentes a e:; tab3lec •r uma base legal para :lS so
c i ,~iades a tt ue pertencem.-A's commissües de 
constituií.~ãJ e j11sti~a ciyil. 

São lidos e appro\rados sem discuss~o os se
g"'tiutes 

PARECERES 

N. 135.- 1885 

Pens.~To de D. .timelia · Josephina Chet'Ces 
Pinheiro e swt filha. 

A· commi::;são do pensões e ordenados foi 
presente a. peti~ão de D. Amelia Jos·~phina 
Chaves Pinh·Jiro e Narcisa Estephania Chaves 
Pinheiro, vi uva e filha do escul11tor brazileiro e 
professor da Academia d:1s Bellas Arte~, Fran
cisco Manoel Chayes Pinheiro, em que solicitam 
uma pensão. , 

Sendo da compet~mcia do Poder Executivo a. 
concessão de mercês pecunia.ria.s e nã·1 do Po
der Legislativo, é a commissão de parecer que 
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N. 14.- 1885 se envi.e ao governo imperial a petição das 
supplicantes pat·a defer·ir como julgar acertado. 

Sala das commissõ~?s em 12 de Junho de 1885. 
-.~ugust~ Flettr!J.- I lde{onso da r1raujo.-

Lic(mça ao jui:; de direito da. comarca do 
Brejo, bacharel Fernando A.lv~s rle C~rwt,
lho 

N. 131L-1k85 

:1 ur;;nrmto rle penstío pedido pelo ar~.~J)t?çoda 
do O·) 1:o;·1Jo de voltc.<ta,·i'J.> rlo paJ. ;·i•t, lt~liíJu 
P.:rcim d<L J{ otta 

A• cr.mmissão de pr·tFões e ordenadr·: s foi 
presente o l'RCfllerimento em qtte Julião Pe1•eira 
da ~lott:. anst~eç[l.da do Ô'' corpo de Yolnntari· s 
da pnlt•ia, pecb a\Jgmeuto da. pens:lo que ora 
l)erce; .e. 

• o 
ln.1i,·o a ..:oncessão 011 r~levação de mercês pecu
niarin.~, é a commissão de parecer que se 
t·ernett:t ao Q'OV·'rno 1ara rcsolvr'r comn ·11l"'ar 
conv· 11i0nte. a petição do snpplicante e os 
dor,nmento;, a eila. :mnexos. 

Sr!..l:"l. dfl.s cClmmissõe·~ em 11 de .Tnnho de 188:). 

São li-los 0. vão a im pritnit• par:~ cntt·ar na 
ordem dos trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N . 13.-1885 

Sr•tt.:o pres"nte á comm\ssão de pomões e 
ordcna.d.)S o reqllerimcnto do de..;enlbar·g-·,dot• da 
l'l~ b·{~iv .h Fortaleza, .loi\::) do C<irvalho F·~r
n:·ndc:• Vicir:J.. pr:dindo um anno d.~ licença pa1·a 
tratal' d · s w. sa.ud1.} graYerilente :rltera..-ta, wxa
mi Hon ••lln. attentament" o docuruenio com
pro1J:ttol'io do estado mor·bido do suppliea,,t.• 
e por ell~ vc ef't:\r o supplicunte sotfren:lo de 
hemot·r:tgi • ceJ··~ lJral cotn paraly:-:ia da. met:• :e 
es 1 I!Cl'·ia do corp' '• o quo impossibilita-o de 
exercer tempot·ariamnnte o seu cargo . 

Cons\d·•r . ndo que em ci-.·cumstancias 1d!'!nti.~.·as 
se t ·· m cCincedido o favor que o supplicnntc 
requer, é a corun.'lifF•ão de pa.recer que seja 
tlef0rida a petição do supplicante, pelo que 
apresenta o :'lCg-uinte projecto: 

assem é 0 er 
Art. 1. o E' autorizado o governo a conceder 

ao d~·sembarga.dor da relação da Fortaleza, João 
de Ca,rvalho Fernand~s Vieira, um anno de 
lic'3nça com o respectivo ordenado, para tratar 
de sU:L saude onde lhe convier. 

Art. 2 . o Ficam revo5adas as di-:posições em 
contrario. 

Sala das commissões em 12 de Junho de 1885. 
- Ilclcfonso de Araujo.- .Augusto FLeury. 
- Joflo Pen ido. 

A' commissão de pensües e ol'donaclos foi 
presente o rGquerimí'nto do .iuiz de dirf\ito da 

. . .. . -
1· 1 c . ' '.~ ,. cf : c. . ' 

b:1charel Fl'rnando Ah·r>s de Ca.rv:-tlho, peJin,io 
um :;nno <lo licença para trata1· do su'l saude 
sc•·ia.mente compi"omettida. 

O supplicant·~ pt·ova com att"stados meclicos 
('Star sofli·endo de a::ccs'iOS congestivo-~ para. o 
ccrebro, nece~sit~ndo por is<:o de subrnetter-se a 
um tr31aJ,1•wto as.,ifluo e prolon~ado . 

A commissão, att,·ndenclo :·,s razõ·'s expostas 
c julgando-:'s proc:>dentes, entendc qn,! se 

r fr • · t' o ti ionario assim ó d,~ 
par,~cer flUe se adopte o seg1;~nte prr>jecto : 

A as::embléa gr!r,'ll resolve : 

ao juiz de .:ir~ilo da comat"ca. üo Brrjo, pro
víncia Jo Mo: ranbão, bacharel Fernando All'es 
de Carvalho, um anuo de licen~~. con1. o res-
pe ' tlvo m· ena o, para tra ar <e sua sun .~ 

onde lho c . nvir~1·. 
At·t. 2." Revogam-se as disposições em eon

trario. 
~ala das commissões em 12 d•c' Jtmho di) :88:}. 

- th~fJL!.'to Ft~~~,,·y.- Ildefonso de .-L ·a g "· 
- Jor.7,o Penido . 

!.':(. 15.- '1885 

Licençet oo clt:sctnbatoa( o1· 
Bel Jm, .J ot~o C o c! h o 

pt·esenta a petíção do desembal'g:dor da. re
laç~o de Bdém, .João Coelho BalS tO>:, solicitando 
uw. ::tnno d;~ licença com o ordenaJo, par•;-.. 
tra ta r- t.!o sna ~Mtde, visto esr:u· pre,;:Les a ter
minar a que o!1teve do governo irnp.~rial. 

Allega o peticionaria e prova ;•om attcsta.do 
medic;) estar so(ft·•mdo de hepatitis ('Offi em
baraço notav~l das funcçiJc;; cardiacas, pr13ci
sand•i, p:t r::t restabelecimento • !e sua saude. 
segtlir o respectivo tratamento hygi:~ nico-th.e
rapico dm·ante m:Lis um anno, pelo meno~ . 

A cowmi:;~ão. attendendo á"; razões al!eg·ada.s 
a com nrovadas·, é de parecer que se drfira o 
requerimento do supplicnnte, para o que 
off.!rece à consideração da camara o seguinte 
projecLo : · 

c 

Art. 1. o E' autorizado o ll'Overno a conce:ler 
ao desembargador da relação de Belém, João 
Coelho Bastos, um anno de licença, cc.m o 
respectivo 01·d~mado, para tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art . 2. •> Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 12 de Junho de 
1885.- IXdefonso de Araujo. - Augusto 
Fleury.- Jotio P enido. 
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N. 16.-1885 1 Sendo, pois, da . maior conveniencia a con
clusão das obras do lazareto, não só pelo motivo 

Elc~:a a S50:000.S o Cí'edi!o de 300:000!) con- exposto. como pelos fins a que se destinam, 
cedido pela t.?i n. ~:?:?8 rlc 3 de Sctembi·o 7 enho,d·e ordem de Sua Magestade o Imperador, 
de 188-1 paNt constn~cçéio de 1.on la;;a1·cto. submetter á. vossa consiJeração a seguinte 

A .commissão da orçamento. a quem foi llre- Pl·oposta 
S')nte a propost3. do Poder Exel:utivo autori
zando o .... ove.-no a eleyar a 850:0005i o cr•~dii.o 

··do :300:000$ concedido pela lei n. 32Z8 de :) 
de Sete111 bro do an no pass tdo ao ministeric dos 
negocios do imperio p'tra occol'rcr ~ís d~spr~zas 
com '' con~trucçiio de um lazareLo e com ou
tras providcnci·!s p:1rn. prevenit· :1. inyasiio do 
clwlcl'(!-morfms no lmp•'rio, julgn. indispcnsa
vel o credito pedido, attenta às razões n.pre
sentn.tia!" n:t proposta, qu0 são procedente!':, pelo 
que ó de pa:·eeer que seja. elln. convertida no 
seguiu te projecto de lei: 

Accrescen te-se no logar competente : 
A nssembléa geral decreta : 
Art. i,o (Como na propostn.) 
A!'t. 2. o (_.1 .. dditivo). Pn.ra occorrer a osb. ' 

dcspeza fica autorizado o g-overno a fazer ope
raçõe~ de cr:'dito. 

Ari.. 3.o (E' o art. 2° d~ proposta.) 

Sala d:1s commissões em 15 de Junho de 
1885.-.-1. Cm·neii·o d(T, Rvclvs.-Lot!renço rlc 
AlbuqHCi'rJHI3 .-JI.:tlves de ."..;7aHjo.-Ulysscs 
Yi,wHa.-.-i.ntM~io de Siqueil·a. 

PROPOSTA 

Augustos e Dignissimos Srs. Repre:sent.:l.nteil 
da Nação. 

Par::~. a construcçn.o d 8 um laza:reto e our;ras 
desMzas com :'l.s medid::~s prev~ntivas da ~nyasfio 
do êholet·a-morbtts que ~rassou com intensidade, 

, J • ~A~ ~ rl r o; .• ~O'o\n<> fo\ ' (•nlll"lldido n~l2. 
..,.....,. cu o . . l' . ·.r • 
lei n. ::::i22t> de 3 de Setembro do annn passado, 
um credito er.tt'~lordinario de 500:000.$0üU. 

Codonue yer,~is da. demonstração junta sob 
n. 1, existe deste <:redito. nn. presente data, 
apen~!S urn sal~J, , d-:. lj5:\J05$48:3. insufllci,•nt•} 
para occorrer :i continu:tç:1o das obrns do 
m esmo lazar Pto. que o g~verno, depois do mi
nucioso e~tudo sobl'e n. melhor localidade. man-
dou constrnir na llba Gr:mde. · 

A construcção do rcrerido estabell}cimento 
foi orçada em :')88::371:-:;757, como tambem ver,~is 
do documento sob n . 2. 

Com a 'i obra s propriamente <litas tr.~m-se des
pendido a té hoj e a quantia de 152:466.)274. 

Parte das construcçüe:; é feita mediante con
trato celebrado pelo engenheiro ao serviço do 
-mini .;; j A rio rl r. im n~' rio nrecedendo concurren-

At·L 1. '' Fica elevado a 850:000$ o crclito 
e~traordlll ar10 de ::>uu:uuu::?, vvu-.. • ..tino. pela 1t:i 
n. 3228 de :3 de Setembro de 1884 ao ministerio 
dos nr•gocios do j m perio, afim de occorrer às 
despczas com a construcção de um bzareto e 
com outras l_)rovidencias para prevenir a in va
sãu do cholera-mol'bus no lm.pcrio. 

At·t. 2. o Revogam~S!) <lS disposições em con
trario. 

P:1lacio do Rio de Janeiro em 26 ele Maio de 
1885.- J. F. Mcirct rle Vasconcellos. 

.V. 1. - Demoast;·ação elas despe::as fiJitas 
J)Ol' conta do credito coHceditlo pela lei 
n. 3:!:?8 de 3 d~ Sctemb;·o de 1884 com as 
mcdiclas p1·eventivas da inva.~a:o do choleta
?no;·bu.-: no Imperio e das que se terão ainda 
ele l'e(T,li:;ol' cam a concl1.tsão ~las obras do 
Y Tl I. r" 
((l • ..;(tl (.:~(} /I(~ .l. L"'-"'-''" <LL·V 

Despe:l:·.s feitas : 

Acquisição d1s fa
zon .las da Ilha 
Gr::mJ.e denomi
naJas d."J « Hol-
hndcz )> e dos 
c.< Do:1s Rios)> . . . 

Idem de uma lan
cha., um saveiro 
e um escalcr 
para as obr;ts do 
laz:1.reto na 

42:000f;000 

: 11. - 2'> : :; n n;:n M 
lU\;;;:JóU..._ U.U. • o • , 

Obr<\S exccLüada.s 
com o referido 
lazareto.... . . . 152.:-163$274 

Anncxo n. 3 ..... ------ 216:956~274. 
Acquisição de um 

casco para ap~ 
plicar-se a ma-
china. de uma 
lancha da ln-
sp e c ç K o qe 
S 1 ude, que sos-
sobrou e inutili-
ZOU->;C •• • •••• •• 

Dc~S[tezas f e i ta s 
com m e di das 

12: (:'.00.)000 

Dt. 33.·802$'209 preve tYas •.•. 
,\ nnt>vn n oi • • ·- - 46:402;:;209 

cia publica, e outra part•' por adminis tração. 
O fornecimento do materi:1l necessario para n.s 
obras tambem tem sido feito por meio de con

Despezas feitas pelo ministerio 
da marinha. com transportes 
em di versas com missões: 

currencia. Anne:xo n . 5 .•..•••.....•.... 
Da sobredita. de:nonc;tração consta igualm~nte 

o que s'3 tem despendido~ não so com as medi- Creditos ás províncias : 
das preventivas na cõrte e nas provincias, m:.1s Annexo n. 6 .• ••....••. • . • •.• 
ainda com acqujsições de terrenos, p1·e:lios, 
b.nch~: s, et~. 

A paralisação das construcções, no (?Stado em Credito da lei. ••.• • ....• . • . •• 
que se ach<Jm, traria grande prejuizo para o:; ) 
cofres publicos. Saldo nesta data ..•....•.•..•.. 

21:538$275 

129:187$759 

414 :094$517 
500: 000$000 
------
85:905$~83 
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Despezas a. realizar : 
Ol..>ras jC• contratadas e em an, 

dn.mento na Ilha Grande (an-
nexo n. 2).................. 435:905$183 

l O p!'OCISO •••••• , •• , , •• , •• 

Te,·ceil·a directol'ia da socret:u·h d~ estado 
dos negocias do impe1·io em 23 de l\Iaio de 

N . .:?.-Resumo demonst1·ativo d(l.s despe:;as 
co.m a constrl.-~cçao do la:;areto 

Orçn.men to geral d 1s obra-: mais 
urgente.;;.................. . 588::3i18757 

Quantia despendida até á prc-
sen te da ta. . . . ..• , . • . . . . . . . 152: 4')G ~27 4 

S:::.ldo exi;;tentc do cr·r.dilo ex~ 
t rao:·dinn.t·io de 500: 0::>0.~ (,;c-
gundo me con.;;ta) ..... :. . . . . 85:!)05~-!8:3 

Augmento de crelito, preciso 
par"' complet=.tL' as referidas 

Ob.'-ervação.-Sem c;-;te augmento de ct·edito, 
serão su~pen:::as as obras do pavilhão .!e :}• 
cla..;-:e. o gt·ande refeitorio, dou;; pavilhües de 
f a c 2:1. clas;;e, a casa tla eufermariO. e outra;; jà 
começada-:, a-: quae::; nccc,;:;;ariam··Ilt e muito 
soíl'rerão com e.;;ta int0rrupção, ficando, além 
disso, muito;; materiaes em depo;;ito nas obras 
o sujeitos á ruina e ao extravio. 

H.io de Janeiro em. lli de Maio de 1885.-

Estado actual das obi·as mais ·w·r1cntcs para 
' .. -

· • 
Gmnde e quwll ias d e.•pcndidas 

0 C:'>t >lc!O das obras e O seg-uinte: 

C:1sa da antiga fazenda do Hol
bnrlez.-Foram fr:'itos os con
certo.;; e os accre ~cimo~ men
cionados no o1·çament0 geral. 

Armazens do.J cargas e bagagen -.:. 
-l~stão q uasi p rom p tos quatro 
at·mazens , mas drwem fiea r 
todos o-: do plano geral, brevc-
n1entc • . .... , ........•...... 

GranJe ~diflcio p:1ra pa,:sag·eiro ; 
dn ta. e 2:1. elasses.-Ha um. pa
vilhão qna.:i prompto, outr.> 
mnito adiantado; em obras o 
rc e1 orlO c os ow; pav1 oes. 
que complet:uu o pl::mo gera.! 
U.e:;se edifício ..... . . . ....... . 

Ca, a do alrr.oxn.r ifado. - E~tã 
muito acli;mtad;l . . .. . ..... . •. 

Grande pa\'ilhão de :3a. cla~s :L
E:-:t:i em obras, de pat·edcs c 
ali ~erce~ . . . ... .. ..........• 

En.fet·maria.- Em obras de l'a.
redes e alicerces •.•..•.....• 

V. I.-51 

:J:3 : :;oo . .:;ooo 

üO: s:-so.~ooo 

G: OOO)O:.IO 

2:ooo;ooo 

152:4G6$2i4 

Quantia despendida até á. pre
senl~ data..... 152>1GG.)~74 

Rio: de .Janeiro em 10 de ::\Iaio de 1SS5.
Dt· .. A. de Ptwla Freitas. 

- · . ~ .- rçamento das obi'Ct.'l mais w·!Jentcs 
para a t'onst,·trcçüo de um la:;a,·eto na Ilha 
Gi'and~. 

c~i;;a da antig-u fazenda do Hol
landez -E' de :'Obrado. con
te~rJo ne,-to u~a grande sala, 
set;; quartos, sala de jantai·, 
de~pensa, cuzinha, e no pavi
mento terreo, at·mazens.-Fi
zeram-.-;e grande.-:; reparos e 
reconstruiu-se um I.!Orpo ao 
lado .............•. . ... . . . .• 

Armazens de carga~ e bag~gens. 
- ompre ron em se1s arma
zens, senào dous para cargas 
SllSCepti~eis, dou;; _ou~ros para 

outros para bagagens ; assim 
como casas para os emprega
d s e vigia . .o:, um telh'3iro 11ara 
gu:1r ar os o ~ectos c o serv1ço 
dos ~~rmazen,.; ......•...... . . 

Estufa para bagagen.;;. -Uma 
casa com os apparelhos pre
cisos p;.;.ra a desinfecção por 
meio do ar aq ueciclo pelo vapor 
d'agua ....•. . •. . ..........• 

GranJe cdincio para p:1ssageiros 
de 1 J, e ~a. classes.- ComllÕe
sc de um :.or-p_o central e qua-

-
alas perpendiculares áquell.~ . 

ú COI'PO central é de sobrado, em 
uma )arte e assobradado em 
outr.•, com um porão aprovei
tavel para depositas. O sobra
do é destinado ao r .. ~feit01·io, di
Yidido em quatt·o salas, in
teit·alllente incommunicaveis 
ent•·e si, ma;.; com communica
ção, cada uma, com um dos 
pavilhões. O pavimento terreo 
cclntém v arios commo:!Qs, des
tinados ao.;.; depositas de man ti
mentos. cozinha e cópa; o po
rão, :lO deposito e art·ecndação 
de objectos de serviço. A co
mida é transmittida da cozi
nha para cada :::uma d:ts salas 
do rcfei torio, pot· meio de ele
va.dor•3s, d·~ ~ot·te qu~ entre os 
cmprr 0 a s a coú n 1:1. c 
refeitorio n:to ha o minimo 
contacto. 

Os quatro paYilhõcs silo : dous 
à esque rda do r c f•) i to rio, em 
um ~ó pavimento, com pm·ão 
sufficicnt'3meute alto e at·ejado, 
tenno cada uru accomHJOd~tções 
vara ~G passageiros. em 12 
quartos ; os dous. á direita, em 
dous pavimentos , tendo os su
periores commodoa como os 

20: 000.~000 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 52- PÃjgina 5 de 44 

402 Scssilo cn1 '15 de Junho de 1885 

precedentes G os infcrior-l:Ís para 
3 ~ 1)assagciros : o q u c tlit c m 
somma. eommoclos para :r;~ 
p:1ssagei ros de· 1:. c 2;> cl::L,;;ses. 
(A _diil"crenç~ no numct·~ dvs 

irregular do terreno, que e 
montanhoso.) 

1 

do edificio em pavilhiJe.-> in
communicavci:'!, admitte ellc 
seis quarentenas de da.t:ls dif
fercntes, s(~ru prej uiio do. com
modidade dos p:1ssagciros de 
cad:J. qu:trenteno... 

Os passageiros hospedado:'! no> 
::obr:tdL)S fazem a. refeição nas 
s~las do r~feit~rio; os <los pa-. . (;). . '·· ... 
disl)OSL.ls ne.sse pa\7 imen!o. 

O edificio contém, além de outra-; 
commodid,vles, banheiro;;, la
trinas c j:1.t·Jins. 

O seu ot·çam <:'nlo é de ........ . 

Grande edificio par:~. :SOO pa:::sa
goiros de ;)a c!a.:se.-E' con
struido em um só po.vimento, 
contendo v::tslos salõ-.s com as 
c-ondiç~Õ•Js hygicnic~s necessa
rias : tem porão em toda a sua 
exten~5.o,ó assoalha.do, f, •l'l'a·lo, 
com vl raç~as e ven~ztan:::.s. 

Permitte duas qua.rent'-.: nas do 
datas diffl3l'<'nles e formar com
modos s -:pa.rados para homens 
e mulheres ..•........•.•... 

Casa destina<h ao almo::-.at'ifad•J. 
-E· constt·uida no m•:smo sy:'i
tema. c1uc o pavilhão pr-~ce-
dente •...•...•...........•. 

Enfcrmarin pnrn. :30 doentes de 
moles tias communs.- E' con
struída no mf}smo systema qne 

o - :1. (• •):1, <: 

contem commodos para a. bo..: 
tica, a cozinha c moradia dos 
respectivos ~mpt•eg-ados ..•..• 

Constt·uc~ão de J:.!Ontcs e evcn-
tu::v;s ........••....•..... . . 

Or~amenlo d:J.s obras m:·tis ur
gentos pata a constl·ucç,(o do 

dQ .. • • . • .. .. .. 58S:3/l:-.:.'/57 

10:G0-!$00J 

:33.000$Cl00 

2 :) : Gõi~-10-1 

5S<:l: :3i 1.:;737 

mo de Janeiro em 1U de ~!aio do 1885.
Dr . .:1. dePm.rln Prât(r,s . 

1'-T. S.-Relação riu.~ dc •1•t ;;as f ./itrts com c! 
a.cqi!Í.~ ição de d 1,~(( :: r! ::.'.' -:! r! as :i a ~ lft,r (;, ·a ,,_ 
l!e c OHtras co m a cuns ~ r , .- c ~·~! IJ uo lc! :;(t·,-,::t o 
'IW m es;;w ilha. 

Custo d,ts f::zend:cs <.lcr~ omin~ !~l -; 
« Hol1andr~z )) o d<):'> « Dotts 
l'' \.lOS }) ••••••• · ·' ' ••••••••••••• 

j Idem de uma bncha, um s:tY"iro 
. O Ulll escaler p:tr:l a.;; OOI':l.S do 

laz :u·r> to •..•..••••.•.•••.••• 
O brns ...•...........•....•... 

2Z:500.~0JO 
152:-1ôG$2i4 

Terceir:1. directori~ rb sccreta!'i:t do c.;:tado 
do:; negocio-: do impel'io em 2:-~ de :Maio de 

'1);:>,- 1rcctLlr lllter1no~ ~,. 

I.:.Y. 4 .-Relaft'Zo (las de::1ia;;as (.:i.tas com _a 
j COilSlrttCÇl~O de t~li/a l!Utdta. (J uHlrüS mar/!-
' tlus p,·cvrmt·va:; cont-;·rt a ÍiHasii:oJ elo cho

lc.:;·a-moi'lws aesta capitnl. 

Co1ls!rucção de urna lanch::t ..•.. 
Po'ssu:tl •ic desinfec~·5o ...•....• 
Idem da lanc.:ha .••.•.. . ...•.... 

rr\'or·."o; objedos.: ..........•• 
.-\lugu:·l dü lanchas ..........•• 
Concci"tos idt)lll. •••••••••••.••• 

Public;l.çües ..•...•.....•....•. 
Telogt·:mun:ts .....•........... 
Gt·atificações exLraorJinaria.s .•.. 

12: rioo .. ;;oo.) 
!l:QGZ:--:1.45 
ti: l:>a.s- i:> 1 
' • ( 1 •• 

11:817$ !50 
1 : 2•!0 . ..;1):): J 
2:7 -!2..;00:) 

122$i80 
!OS . ..:•:O:l 

l:1lHl$0U0 

4G:402~20D 

Tcl'ceirn. dit·ectorb dn. sccretat'i:l. de ~~ st:.tdo 
dos neg-oc:ios do impel'io em 2:} de ~[aio <h 
1~85.- O dircctot· intot'ino, _v . .li ido si, 

N. ti.- 12claçlío rias de.-pe:.; t!S faita.~ Jh'lo i;:i
nist.m·io da ilWl·inh(t, com í11edirlas pre!ielt
t i~;as cantra, a i;tr:asc!o do cholera-ii/Orbt's 
ne~ía c(lpital. 

1m po t•taucin. uc.s p "ndida com os 
tt·anspot·tos Pw·ús o JJaddt·a 
C Cl'UZadOt' G~wnaÚ c!i '(! C'.Om as 
>i:lgnns fett:ts p:~ra ~swlh:1. de 
local dc;tiuado a hzareto c em 
obsci·vaçiio de navios proc _·
d\, ntes de porto' sllspcitos • . .• 21 : 338.:::275 
Terceir::t dil'cctol'itl. tia secretaria de esta.do 

')• 

1883.~0 dircctor intcrin0, N. M idos i. 

N. G.-Rclllçti; das de.-=pe:::rrs (cit rcs 11as Jíi'O

vi; lcias cr; m 1-rH•r!itlus J)l'Crcnti'l:as Gl)nt1·a rr. 
inl)asao elo chol l3 .-a.-mot•btts. 

nin de .Janeiro.-Sa.nc:!.menlo das 
ba1-ras do l''onsec:1 e ·de S. Do-
mingos .......•...... . ..... . 

Pernambuco. -:".Iclhoramento sa-
nit:tdo Ja c:tpit::l. .......... . 

.Abgú:t~.-D -.,:-:p c zn.s com o l:.l.zn.
rel? do Franc::l: e g-t·atificação 

Scrg~pc.-IL:lpr~ssão de p:-cscri
p(:u ~.: s :,:i!l'Ult"Ht S ...•.•..•.•.. 

Pa!':i.-:\ •.~ <'[Irl S içlio da ilh:'. d:mo
minn.da d~ TatWC!1. :?:; :OOO . ..:.I liJO 

lll"m d,) uma lanch<\. f:i:· Q:)_.;;QJ . ) 
Dcspez:IS uive!'Srt " ... 1.:~: 12 . .:.8 :):) 

500.::.ooo 

1:i2?S105 
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ll:th!:1.-Desp :!.:J.'j C'-'.irn o ls.zo.reto 
os! Ahelecido na 1:~r.cn:J~L Bo:u 
I.Jcspacilo ..•..... , 2d:U00$' IOJ 

1\I:~cliJas prcvcnti \'as. iO:O:;o_,ur)O 

. . ' 

Espirito Santo. - Puulicaçãt) de 
aUUUllClOS •••• , ••••••••••••• 

Pamh ·ba.-:\IediJas Hcv.-n~i;r:\S 
Santa Cathat·ina.- Constt·ucção 

da enferma ria d:t ilha do R\\tO
l!es c gra tifi~ação do re~pe-
ctivo conser,·ador ........... . 

S. Paulu.-Aiuguel do prcclio do 
Pel'i 'jUC ern Santos c mcdid<lS 
p;·cventivas . ........ : •....... 

Londres .-TelegTamr.aas ...... . 

:;o: C•OO ~~O.JO 

40.::;SOv 
2UU;;:::J00 

3: -132.)::!7 ·1 

2:"150.-:000 
317~7i7 

129: 11i7:-:;75~) 

Terceira dircctoria d:1. Si} ··rcL:~nia d0. nst:tc o 
do' r:cgocios d:> iwpor·io em 2:3 de i\iaio de 
1885.-ü tlir .:c to r in te !"i no, ..:.'!. Jlicl os i.. 

O Stt. Prm;:wr::n-E nomÔil. para. a vaga que 
deixou, nr. 2:~. commissão de yerificação de 
pod0ros, o Sr. Demctrio B·;z0rra, o Sr. A. 

:E::m;,:S:\.0 DZ .APOLICES DE 5 °/o 

O Sr. So:o11:res : - Sr. president0, n. 
p!·opo:5:to do discnrso que tiYc 3. honra de [lt'O
fe:·it· n:t se<:s:lo ele 10 do c.ot·t·r!nl0 mcz. um ar
t!cnlist~ pelo Jo;·;wl do Co,mnç't'cio dé honlem 
pt·o.,·ocou-mc 3. explic~u· qual o meio ['ll'~tLieo por 
que o Thesouro póde cmittir ~l)Olices d•:! 5 "/, 

( ' 

Prtl'ecc-me, Sr. presidente, r1ue G'-'.o:e meio 
ficon hem cbro nas p:duvra,;.; que enl:io prd 0ri 

; · · am •·a: 

________ -~< .•.•• Q gqvGrno tem neco,.;;.;i:la.clo d:~ fLtn
da r a diYida; em vez dos l!M1CO.S lcYat·cm c:m 
caut;ão ;,:omenlc l>ilheto~ ào Thcsouro levem 
dct1.nitl \':llJ.l(;Ute a[Joliccs... » 

Profot'i c::> tas pab:;ras convencido e ntão, c 
como contiuüo a. cs ta.t·, cl l} qan o,.; 1Janc0s 
:'c h : 111-so cl:~:-:p 1'.)\' idos 1lr.: a polic•J:" para. lc ~·al-as 
ao Thcsou r o em cat:l·i'h. 

P::rgnnto: si os u:tnc:•s 1n!em to:· so:mnr.s 
import~.n tes ao In·cmio de -! 1/Z c 5 "/o em I.Ji
lhctcs do Thesouro, c1mo não po.l r:r;1o cmvr~~
gar cs 'e mesmo capitnl em npo!ic ' s de 5 "/o u 
Q(i, rl'1n cl·n·ã.o nm jnl'O ~mperior a. 5 ·}o ? 

E ' t:i 11:1,.; tni'io; do nobt•,1 pt·.·sirlcntc do con
selho l':t t.er com qnc n cmiss:lo de apoliccs d~ 
~ 0 I • ' 1' 1 ;) io_ S~,j!\ Jem. S\lCCec H :~. 

m:mlo ãs apoliccs . 
F'açn. S. Ex. essa limitaçilo, pm·que h::1ver~ 

nis:so uma gTandc vanLngcm, c é que, quando 0s 
b:\ncos tivorom do fner c.HIC,~iio, ha. t~mbem 
meio de :fiscalizarmos, o é pot· m!'io tb. Cu.ixn. 
ele Amortização, que tem de f,\:r.Or a. transfc
rencia, e o publico :ficani. info1·mado si essas 
cauções i•Jr:tm ou niio vcrda.dcir·a&; enü·et:wto, 
ftue cr.m 1Jilh.~les do thc~o11ro, scn.1 querer fazet• 
injusti~a a ninguom, pód~ dar-:sc um ou outl'O 
abuso . 

ú S:> •. L~1URE:\C~J u•~ AI.HOQ<.H~rtQUE : -Que 
a:J'.l!::O s ·! pú Le da/'1 _ 

O :;;n.. So.\rn~s:- Pó ie-::;e dar como feil:1 um 
c:t u1;ãt) q u:: não •·xi;;t ·. 

;:\ão dLJ·ei c1ne haja mini:nt·o da f;..zenda capaz 
IS,:Q ••• 

O Sn. LoGR!'::s-(:o DE ALu:JQUEn.QUE dú um 
aparte. 

rr. o.m:~:.:s : - a o como t•epres_cntantc 
dL na6Io. 

Par~t os hanf'os o muilo m n.lhor tar bi
lhr.te~ do thcsouro; são litulos ·de earteira que 
se podem endo~sar e transf.:rir d:~ mão em n:ão; 
C'\< ta a transferencia c o p:tg-a.men to de sello; 
ma;; p:ll'a o tbes:;uro a cauç~ão em apolices é 
m"lhot·, porque os bilhet~s ~ão de_ prazo c;n·to c 
torna-se necessll.ria a reforma nos respectivos 
vencim'•ntos. 

o e ' . 
ter em su:•. carteira -10. 000:000~ de bil hetr•s do 
Tbr\souro a 4: 1/4 e ~) "/o, c "urro pód.() fazer 
o •a·~rificio aE:is atriotic0 sobretudo em uma. 
occasião apertada, como a em que nos achamos, 
de compr:u· apolices ele 5 ij2 °/o a 95 ·~ Per
gunto :ünda: o Lh'::sourc pro;;ta ou não grandes . ' 

O Srr. C.'.:n.:-:r:.:mo DA Co~ru:- V. Ex. at
tenda ~o que o thcs;):tro <1cre aos bancos, e 
d-:sd() que p:tgue os bilhr;tcs ... 

O Sr.. So.url!1s:-O favl)r. dc.,-o dit.el-o fran
c:l.m')nt", si fl\"01' ha, i: maia; O qne O g'OVt}rllO 
fez ~lOS baneos t'cüebenlo cauções para auxi
iial-os do que o;; lJ:,n(~os em emprestar ao 
Lhesouro recebendo I.Jilhetes. 

. . 
pat·Lc do principio de qu·} é auxilio aos bancos, 
5"ttndo é ao the:;o .. lro. 

O the :ouro c1eYc, (; y.~rJ:v'le. gt·ancle~. f.O.:Utr,a;:, 
c cnmp~c-1:10 pag:tl as. 1\bs, di::mtc da. cri,.;o 
que temos atr·av~~ssaclo, si o banco do Bl'azil não 
tivesse es;;~) granà:•, esse i:npor~·mtc ft·cg-nez . 
'"1ue ll1n tonta. por eEprcstimo -10.o:.H! :n:·;osoo 1, 
'I uo :t ppli e~1ç:io d:1i·ia a. c ;sa::~ s.)mtnas ·~ Respon
da-me o nubt·c dqmt:\dO. 

O ~n. C:..tt:-;r:::e.o 1.u Cü~HA : - A o.pplic:\~·ilo 
qu•"J cl :io aos seus capit:le,; L•:.do; os b:mcos. 

O S:l. So.\nE-:: - Islo é um chav:'lo que so 
deve liqnidat· d') u:na ve;~ tX\1':\ scmo:·c. E' n ::
gocio '1\lC bnto CO :l\'em ao' b:tnCO CO:no ::1.0 thc-
901.11'0 . 

O th ' scnro prcs ':t t:m i'.'lClVa!ll ·! serviço nos 
bmcos a!:C itan•lo :-~poli . ·cs em c 111 <;;üo. 

p:11·:1. un1 aparto ·~ Esn m.eclirh lcg-ilim1-so pcl::t 
oalt<~ de numet•:irio nos bancos '1 

O Sr-.. SoArtES :-Por niío existir actualm: nte 
um banco de circub.ção. 

O Su. CAnr.os AFFoNso : -Como então obri
ga1-::;s a aceitar apolices ·~ 

O Sn. SoA.tn;s : - Elles podem comprar as 
~1policc;; ; a opin·ação - o facil: Lroc~m os bi
J:,etes

1
.do Titcsouro de 4 '1/'2 c 5 o/o por apolices 

de 5 ('/ .. a. 96. · · 
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Ul\r Sn.. D1::PliT.\DO :-1\fas si o.s bilhr:tc3 do 
Th:>souro valem as apolices ..• 

O Sn. SoARES:- N:1o valnm, visto que os 
l.J!lhotes do Thesouro YCncc::n o inro uc 4 112 o 
5 •>i o e as apoliccs a ~~6 vencen~ mais de 5 '·-·;,,. 
~· . . , . 
•. l • '\ . ... ~ 

o credor procurar o dov·:lor e faz·~r a r.-:forma 
da caução ou dos títulos vencidos. 

(C'o;llinua;,l o.-; apa1·tcs.) 

0 Srl. PuE 
aparte. a palavra é o Sr. Soares. 

os:~. SOAil.ES : - ELt disse c oxpliqtPÍ qlle o o Sn.. SO.\l1ES :- Port3.1) to, quanto a mim. 
bilhete do Thesouro é mais commod.o, por11uc 0 é prelcriyel a c&tuc;.ão d! apolicíJs ~· como acabei 
um titulo de carteira, c1ue ~e rno\';} de mão em de d1zor, lendo o honrado l~rcstdent'! do ~o~
mão. independente de trunsfetrencia, ::to pa~~o 1 ~elho ~o armar-se desta medtda, convem hml
qne a ::.police é tllll titulo d~ divida fundada de- wl-a somente a apolices. 
pendente d:>. tr-ans;'cr.?ncb; mns, desde C[U•"l hou- Ox·a, S. Ex. conseguindo a lei nestes termo~, 
vet· ~:1.uç:io no Thcsouro ~órnenle por apoliees, cmittirà com muita vantagem apolices de 5 "f,., 
os b1lhete:_ desapparc.~Grao, porque os bancos os porque o;; bancos, q tll} não têm ma1s apolice~ de 

o• r: · ua ,as 1 •. , 

O Sit. CAR~Em:) DA Cu:xrv.:- Obrigam o 
b_anco a receber ~O ~ tunt?s mil contos de apo-

O SR. So,mEs:- Elle n:!o ú obrigado a le
vantar. ?s 40 c :nn:tos mil contos; pôde comprar· 

O SR. CAR~Em.o D.', Cüxir.\.:- Qu; o ThiJ
souro pague a divida do banco e este não pi·e
cisad. do nada • 

O SR. So.mEs:- y. Ex. garante-me gue si 
o The,ouro pag-ar bo,JO o que deve ~o Banco do 
Br:::.zil, este não precisará de nada'? 

O Sr-. C.mz.:Emo DA Cü:\IIA da um aparte. 
O SR. SoAREs:- PorYcntu:-a esse;.: 40 e tan-

~ ap i çao : ~ ·ccessa-
rinmente hiio do ter. ba dn o banco rhscontar 
Jet~as,.'ha de 0pe:·~r 'e fin·1lmente h:t de cl;egar 

serão forçosamente obrigado:::: a comprar as de 
noya emissão. 

• · . :-... • é. -j . 

repre~entan te da. nação, c, pol'tanto, defe11do os 
intere:::se" do Thcsouro. A reclamação que veiu 

. . ' . 
necessariamente ó de uma parte :nteres~ada, 
q ao deseja comprar as apolices a 88 ou 90; mas 
o guvd·no é que não deve venclel-as pot· este 
preço. dl'vr,ndo além disto limit~r a pro,·iden
cia ,.:órnente á c:auçJo por apolices da dh·ida 
publica e não por bil h0tes do Thesouro, por
qlle, senJo, como jà disse, tilulos de prazo 
cu r to, corn venciruen tos diario;;, torna necossa
r:a a reforma tamuc1n diaria. 

acba que o g-overno ted cnsr>jo para fazer essa. 
emi~slo na importanc:a tot:ll de 25.000:000.)000'? 

isto é~ no dia ~m que os depositante~ pedit-em o cisar d~ mais ontro tanto. 
reembolso dos deposi tos. · 

O Sa. A DE SrQuErn.A:- E é por isso que e!le 
pede par& não ser pago. (lla out;-.:J:-: apartt:s . ) 

0 Sn.. SoAnF.s:- E' inc•-.ntestavel o r1nc o 
nobre deputado aclb::L d·'! aílli·mar: o naneo do 
Brazil muitas voz~s pede rara n:io ser pago 
par~ se reformarem os bilhetes. (.-1_,mrtcs.) 

Esta p:-ovidenc ia jà foi tomada em 1~75, pro
duzindo então excl}llentos resnlt~dos, e o The
souro, com cstn ou com q ualq ucr outro mi
ni;:;tro da fa7.~'ncln, que tenha boas intl?nçõe .~, 
precisa cstarnrmado dPsta medid:t, vara soc
corror o::; banco,;; em uma occ·t:::ião dada. 

O St1. A:\Dn.A DE FtGüEliL\ dá nm aparto. 

(Ctu;am-se o~w·Js apctl'les .) 

o s:~. SO.\UES :- Ditas esbs poucas pn.ln.
Yr:ts, St· . pr,~siclenlc, pas~nroi a aUcndcr a 
algulllas palavras elo meu illustrndo comprovin
cio.no, di1·ector do pi·olonga111en to da. estr,\Ja d') 
ferro D. Pedro ll, puulicad;:s no Jornrtl de 
hoje. Desde que o nol>r·e cx-mi nistr·o da agri
cultura dcclur·ou nc,.;ta cas:t r1uo ~e tinha. arre
pendidO) de haver. su;;p<>ndido os tralJalhos do 
prolongamento, parece-me que não se devia 
tr3t:tr· mais desta (1uestiio: é uma (1uestão finJa; 
mns o honrado eng••nhnii·o do prolongamento 
fez alguns reparos quo devo tomar em conside
raç:"io. 

• : 0 • t· ·· qu 'd E ac·alx• .. d~ h()ni"ar-rno 0 il!ust,·e dcp11 tado pelo a bitola clevcri:t ter· s1 o qucbr::da em •,utre-
11o cli.-;tl·icto do Rio de Janei:·o . s. E:~:: . , que mo;.:. o, desde rpc! concordo tom i--to. diz S. S.! 
t~m immensa p1·atica dcs;;••s negocio51, acaba csto11 de accôi·do '!uc a biLola poderia ser qne
d0 COllfil"fil:ll' q I! C é p!'Cf•;ri\C~l :1 C I ll(,';"'ll) d•) :1p0M Ul'ad:l em qnalqllCI' p:lrtC, 
lices, por(rnanto o Jli':lZO Jos bilhetes do Tl1c- CololCJUanto eu se.i't p1·ofano, não entcwia de 
SOUI'O é muito cnrlo. E. cxacbr.1cntc o que S() 0\lg'l~nh:win, poço perdão :i s._s. para continm\r 
dá ~lrt. pratica.. :1. ::tcrerlital"' que a bitnla <JUCbi·uda em Entre-

Um;~, voz feita a c:ttlção das npoiicfls, ella lHos, comroço do p1·olon;;amcnto cht linha. do 
pó lc Jcmornr-sc ; c, f.~ ita a ~aução 1:ior bilhcles ccnLro, ter11 mui!:l. diLlcrença. do c1uc quebrar-se, 
do the~ou:ro, :~ pr:tzo d~ quatro n!czcs, pOl' oc- \ quando n llnha eattt ch•;gando :\ sua termi
casião do vr:ncimcnto dos bilhetes; é nccces:trio I na~.i"ío. 
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- O Sr... CARLOS AFr.oxso :-V. Ex. disse que 
11arecia que convi 11ha discutir a ccnven~en..:ia.. 

O Sn. So.\.RES :-Just-amente. 

Dli<se tambem o illustre engenh-:iro c1ue eu 
não li re,~enternente as palavras quo ell;; publi-
c ou em seu o e o. ao 1re1 que tt ves:;c re
produzido textualmente as sua!'; pal:wras, podia 
mesmo ter apreciado mal por falta de compe-.. . ~ . .. 

o 

de hoje ainda. leio : « O meu folheto não foi 
publcado recentemente, foi em Julho do anno 
passado ... >> 

Tive conhecimento deste folheto ha dias, e 
parece-me que, de Julho elo anno passado para a 
época em que nos :1ch::tmos, ainda ~~ pódc con
siderar dnta recente. 

Não voltarei à questão do prolongamento, 
porque julgo-a terminada. 

O Sr... FxLrCIO nos SANTo~: -E elle re:-:pon
deu a uma consulta. que se lhe fez; a sua res
posta não foi espontanea.. 

O Sn.. SoARES:- Ach·mdo-se a deputação 
mineira, quasi que unanime, contra as idéas do 
Sr. engenheiro ..• 

O Sn.. FELicro nos SAxTos: -Não; nós não 
sabiamos qua.cs as suas idóas. 

O Sr... SoAUES: -Era quebra da bitola. 

O Sn.. FEL I CIO nos SA:-iTOs: - Elle re~pon
deu a nma consulta que o governo lhe fez. 

O Sn.. SoAREs:- Não senhor. 
O SR. FEUCIO nos S.o\NTos: -O governo per

guntou. 

senhor. 

o 
nitivu. so bt·e a mate ria. 

O Sn. SoARES : - O que é certo o q uc a 
deputação mineira é qtlasi unanimn cont:t·a as 
idé:t:'; do honrado engonh~iro, e a declaraçiio do 
nobr(1 e~-ministl'O <la ag-ricultum é categori ~a 
S. Ex. declarou nesh cas:-t que S'l achwa ar
rependido de ter suspendido os trabalhos dn 
prolongamento d:t estrada de fetTO D. Pe
d.ro li; logo. não voltftrei a esta (p1est:'io, con
tmue embot·a o honrado engenheiro a escrever 
como quizer. 

E• lido, r..poiado e approvado o seguinte 

Reque;·imento 

Requelro se sulicitem do Ministerio da 
AgTi~.:t~tura, Commerci? e Olmts Pllblicas in· 

. ' o . 
2." Quaes as c:luSaiii da insufticiencia em uns 

(lins 0 d:.t. irre:;uiaridade em outros da ref.~ri la 
distriba.ição, havGnlo agua abundantr; nos 
mesmos rcscrva.torio3 '~ 

Sala elas !::e-sões. 15 de Julho de 1885.
Jtnd;·ade Figueira. 

E' lido, apoiado e approvado o seguinte 

ReQueri,Jwn to 

9qneuo que s::J peç1 ao gorerno, por jn
tcrmedio do .Ministerio ua :Marinha, a pro
P?s_!;~ da uitima pr~moção do cirurgião de di-

, ~ 1., ' 

fé de officio dos propostos, assim como as in
formações apr(,~entadas pelo cirurgião-mor a 
res c i to des'>a ro os ta. 

Sala das ses:;õe,::. 15 de Junho de 1885.
Ca,·nci·I'O dct C'ttiihr;. 

O S:r. fi:larthnl~rancisco:-Sr. 
presid •ntc, os fieis da Alfandega de Santos re
quereram na sessão passada que fossem equi
parados os seus vencimentos aos do-; zo,; escrip
turarins, de accôrdo com o facto de hav•Jr o po
der l~~gi"'lativo COtlce:iido tues vencimentos aos 
fieis d::s alt'andegas d<\ B:Lhia e de Pernambuco. 

. • 1 .. .. • • ~· o . 
de S. Paulo o que é concedido as outrus llro
vinciaa. 

haja. n. respeito uma meditla gct·al. 
O S1t. l\LH\TDI Fru:-;crsco :-Não contesto que 

os fieis das a.lfilndcgas da Bahb c de Pernam
buco tenham dit·eito :ws vencimentos qne rece
bem pelo grande tr·ab;dho que têm nas :df:m· 
deg-,•s d) 1a. classe, c1ue são as do Par<i., do Re
cife, da. Bahia e de Santos. 

Assim aq llillo que se preceituou em t·el:.l.ç:io 
ás primeiras é de justiça que :;e preceitue em 
rcla(;ão :i de S:mtos, a não set· que razões d'~ 
economia obriguem a cortar os vencimentos, c 
ne::;so ca~o pedirei cr.u tempo oppnrLuno que a 

Devo, entret:tnto, declar;\l' que nas c0nsurao.; mcsm:L regra de severa economia, que se ~pplica 
quo tenho feito não ha da minha parto a in- {L Alfandega de Sa.ntos, s~ja restabelr)cida r•m re
tenção de o:fendcr pesso::~l111en te :i S. S.. nem Jaçãu is alfo.nd~gas dr; Pernambuco c da. 
por em tluvida o seu g!';tnde ta.l~nto i'rofi!>~io- Bahia. 
na! ore uc não tenho c m ) (! n i· ra . 
isto. I r1ur~ foi concedido i oul.ra. -

Acredito quo S. S. sc,j:L muito honesLo, muito Entretanto, aproveito :t occasilío pnra dizer 
hom·ado •! pt·oilssional muito distincto... ~· que a Alfandcg:L de Sant~" foi. no exet·c.icio 

O Sa. FEr.tcro Dos SANTOS :_Sem duvila pr~ssallO t!Om a Alfanlega da Corte, ?-S untcas 
• 1 11uc apr•:lSP.lllin•am angm,•nto de r r•ndtmonto, o 

que e· 1' lh I · í que mostt•a o trav~ 'O que a11 se ii:t.. 
O Sn. SoAUES : - ••• mas, n:to o.,;tando de Lembt•o ao govr·rno que a renda duqudla 

accot•do neste ponto, S. S. me ha ·lc permittir alfandr•ga. pód~ set· muito mais f['u-ctuo;;a para 
qnc me guie pcl:t minh!l :t.c~nhada in!:elli-: o Est:1do, Si o g•wornt:~ co:1cordar r•m eoncedcr 
gencin, neste as~'lmpto, ao qu!.i.l n:io vol- I certas meclida.s que t~m s do re 1uisitadas pelos 
tarei. l diversos inspectores daquell:t rcpartiçii.o, o nas 
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gu;1cs acttnlmm~e ins_:w~ co:n forv~r. o acL~ulJ 
lDSI)CCtot·, funcc10n \l'lO pubhc1J, solrcno c m- i 
tellia-cnte. · I 
.· ~stas medidas são o augmento ~e ~-ll~rdas da 
nltanclega para que se pos'::t. rna1s Ltctlmente, 
se não n~dar completamc:ntc o conrrabando, paio 
mer!.os corcea -o ; :1 cunccss::w ü uma anc i::t ~ 
va.por qu0, empre,::ada ao lo:1go (b costa de 
Sant;1s po:-;sa. im1~·xli.r o cont:-abando n~~s prai:ts . .... ... " . 
ra.mento da pmte Ja alLn'lcga .. 

Por maior que s:'ja a:solicitude por pan-:
dos r·m prcg:tdOS, O C:)ntr:>.U.ID Jo não pode Sl)l' 

cffica.zmonte corcea lo s·_•não l)~lo auxilio do go-
verno por meio de:4as medidas. · 

Assim espero que a nu;ust~t Cam::tt':' do.; 
St·s. Deputados, att·;nclcn·lo à jLtstiç1 iios fieis 
da Alfandega de Sant')s aceite o seu pedido . 

Vou V·r a. honra de le1· a rr>l)resentação e cn
·ial-o. á mes:. dn. Camara. dos Srs. De ntacbs. 
para que lhe dê o convonLmLc :lestino (lfJ a ;·c
prcsentaçc'Zo): 

~<Cltimnndo a minha ex osi .:io e c a V. E~. 
que f<"I.Ça. pu'blicat· no jornal da. casa a I'•)pt·e 
sentaç.ão enviad::t á augt:st:L Cama:·a dos Srs. Dc
puütdos pelos fi.0is de arm~z.e:n da Alf:1n;l·~gn 

(Jhtitu bem.) 

Augustos e di,g-n:ssi:nos Srs. ropt\~s~ntantcs 
da naçã·). 

«Os fieis de arm~zern da Alfandega d•} S:1ntos 
impetraram, ha tempo, no govei•no imperial. a 
equipar::tr;ão de seu<; Yencimt:> tüos aos elos 2 ·s 
escripturarios da lll"Srnn. ::tlfandega wl in.-;~a i' 
do que se pratic:tvac•m os fieis dasalf:tndegts 

-'a.l i , (' P >t•na.mbuc 
Ar;;umtJ ntn.vam entã·_, os ~upplicantes coro a 

razão fiU0 lhfJs p::recia. J·lausi\·el de •tu", si 
os fil)is d:tqnellas ~dfa.nà'gas tinham clir,,ito a 
m:l.lO!'eS vr:ncimc:n •JS p l' ::; JrCm e as e 
clas,c. b.rnbem o; : :"~ osc:·i:•turario;;; t!nltam 
p UL' es:a razão 1ua io1';··s ve:nci~n ·•ntos . ~" que os 
ompt•;•gado.s d·1 ig-ual catcg-o:· ia d.t .\líandcga 
de SaulO~, então 2·' OI'dem; limitando-se , por
L:~.nto, o cas! :i j usLiç t de d•.' signar vencimentos 
identi(;o~. embor<l. propo:·cionn .• s :i. cn legol'i :t <h .s 
repar l! c: ucs. a,,, empt•c;~::v1os u:s. me:;ma classe. 

O go·:e1·no imperia l, om solur;ão :l peli(;:"lo 
d·. s snpplicnnt ' s , d ~clMon q tt•} ao Podet• Lc
g-i"btivil competia a d •iihcrnção a toma!' . 

Na. scs~ão do anno proxiruo Jl:~.~sado. a nn
gu:;t~ Camarn. elos St·s. Deputados. r 0c '·bend.J 
um:\ pctiç·1o elos s nppl icn n tn,~ . en vio!l-a ú r .·
specti\·~. commi>;sfio de f:1.zcnrla c não hott';C 
occa5ião ch dcli1 ,crar . 

J unt:mrlo cópia da, peti(;.ilo dirigida ao g o-. . . " . 

mesmo o nnmero de seu; fiei;; de rn•ma;.:crn: re
conhec·:u-sc que a. sua renda, qnc acomp:mha 
sempre o mo\·imcnto Jo mercadorias. a Ct)l ~o
cava em ta classe, rnas ficon o nutucro de fieis 
Jc :muazem o mesmo desig-naJo p:1.r:\ as a.lfan
tlo.~:'Ls de 2=~ ch,.::sc. 

1 csbs cont 1\·oe.-t, os supp 1can cs pens:tm 
na1la mais ser n~ce;;sario expor ao;.; augustos 
e dignissim·,s Srs. rop t·esentantes !b. nação, 

' . . 
Santos. 3 tle Jm1ho d;) 1885.- .TI)sJ Xavie1· 
de OÚveim.-Gal1,·icl da Silü!t. Oli~eira.
Jo .·é Gaú1·iet Fw;·twlu da Silva.- Ig.weio 
BaJl!i-:!a d'.! Sil!ia Co$ta. 

Senhot· .-Os fieis tle nrmazem d~• Alfandega 
d·) Santo;; :;~present:1.m-se rovérentos ante 
Vo,.:s:1l\Ia.gesk1do Imperial irnp0tranuo que seus 
\'t:>neimonto~ sejam erptiparados aos dos se
gundos e,:cl'ip turat·ios da mcemn. n.lfan·lcg-a. .., . . 
exemplo aborto polo l-.1 ini:sterio ela Fazcndn. 
oouipat·ando os ve:tcimcnto.:; dos fiei.:: de ar
til·a m elas alfand "":ts da Bahia Pcrnam-
bu.·o aos dos ~ogundos escripturarios cla'1uclla~ 
repartições, ao p:~.sso que o~ d;\ .Alfand•' ga. d 1 

S:mtos continuannn com v?ncimentos igu:<es 
aos :J ;,: .-; • 

O motivo pot·quo o E:!m. govet•no as~im 
deliberou. parece nos snpplicantcs não poder 
:"e r outr.) ·senão recon h i}Cf'!r 'lu e a responf>abi
licladc e trabalho d·1queHes funccionwios c::tig ia 
nm::t r:•n-:.une1·açãv st~pcrior ::1. que tinham. 

Pensam, pois, GS supplicantr:a qne :1 Alfan
d;.:g:l de S::tnlo~, C~Jln o i tlCi'Nuento que L·lm 
tomado nestes ullimos annos, t ,:m accresciclo 
aos empreg-ad::>s de :-:u:L chtss:J r •;sponsabilidade 

' . ~ 

legas daq uelbs pt.'o,;i ncin.s. 
B:~m eom pl''Jhcndem os i'up:lli<!antcs c1ne 

sonde a( nelbs alft: nd~."·:.;.s de 1a classe maiore'cl 
cl ·~vcm ser o..; rcncimcnto.; Jos rcspc ~·Liros cm
m·e r.;· a do ~ . 
~ l~so . por/:111, Pm na h altei'a ~. j usli!,i:.L tlue, 
p:tt' I•(.'C aos suppl ! c:~ntc :; , lhes as'>istc. 

Os :3o,; C~>crip t tu·ario;; das alfandcg ;!S ch 
lhhia e Pct·narubuco têm vcncimcnlos m~dore :; 
do que c·s de igu:1 l cat ·g-oria na cl r: S:mlos . 

P.:rcc!:clldo os fie is de at•mazcm <1:.~. Hahia c 
P •t·namuueo os rcnci u~enlos d•! :-1 "e;;;crinlu
.ra r :o.;, tc: ri:tut ~:: a.iot•e..; \'uncirncntos uo r!tÍc os 
de Santo~ , C!n ;•c-laçiio á cl:J.~síficação d•J s ~t:l. 
r cpartiç?to. 

O que l'l"l .rr'!conhccou, portan.to, fo i Cfll O. o 
log:tl' dQ fiel de :l.l'Jn!t :~cm lllCI'OCl:\ Ulll Y11DCl

lJ1C!l'LO igu:~. l ao elo 2 ' cs,;t·i piurario . 
E' ne:;~e reconhccirüento q~10 fundam~nlam 

parn. n.crl'scent::tr 0 r-;cg uinto: \·o~~a 1\Ia.ge;;tado _h~ pcrial.: a q un.l 1 !t r·s p:tt·ccc 
Si então p:1recin. MS supplicnntes ciuo e 1·a ma1s attcncltvel atnd~ porque, ~"n lo a Alfa~

de summa. jus li (.~a., a r11 tillo c1uc impolrnmm, 1 dcga de SantrJ:> cons l(lor~L'ln de ~::. clnssc, nao 
hrti c, que a A!fanül):;a de Santos se acha ele- ol;shnte a .s ua re:1d:t. c!eval-a a 1~, tem um 
vada a 1;:;. clasc:;c-lh~;; p:J.r ccl'! que s -:ria s 11mma- ltumcro multo ma1s ltml tado •l e fl?Is de ar
mente inj asto que os fie is de arma7.Clll cb s al- ma:~crn do qt~c rcsu!ta. p~ra. os supphcantes ui? 
fandcgas da Bahia 0 Pcrn~mbuco li\·cssem os t!·ab:1lho mm.to ruats a.ctn·o c nrna. respom;~bl
vüncitw:n tos de 2 :s c scriptu rarilJs e os de Santos ltdade su pCl'lOI' a de s c! US collogas da. B:tlua e 
conÜtltlasse !~t cora os d0 :)·" ·~sc r·iptut·al'Íos. Pema rubuco. 

E _ aind(l, mais: Apezar d ) ter s ido a Alt'~m- A~sim os Si!pplicantes l'sper·,m <Jue Voss:t 
d"fl':J, do Santos elevada a t:~. classe- a inda •': o .Mage:-; taJ e Iwpc!'ial eo d ign~trá acolher IJene-
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vobmente: sua supplica.. E. H. 1\I.- Santos,, cla.rou que~ S. E:x. !allecia compc;tenc"Ül. para 
3 de Junho de ic\85.- José Xa'IJier da Sil-! no!llO'~I.' seus empregados, e que, por conse-
1Jeü·a.- Gl<brict rla Sil-va OliDei;·(t.- JosrJ \ quencia, ~tquolle individuo não podia set· rein
Gabriel Fw·tarlo da Silr-a.-I gnacio Ba.iitista tcgrado no seu logar. 
da Sit~;a Costa. j Neste sentido a ca:nara officiou a S. Ex:., ar-

o-umentando com a di~ os i ~ão da. lei do 1" de Ou-

proces>os que correm pet•antc o Sttpremo Tn- Velloso manif,::stada em caso id.entico como pre
bunal d_: J ustiç::~. e :t Re.laç~o do S. Luiz do sideuteda provincia. do Ceat•à;(er:l. ent:.i.o o senador 
~Jaranhao conti·a o Dr. F1rmmo ~e Som~<l: Mar- Leão V clloso rninistro do imperio).e,fin:ürnente, 
tms,-no. duylo ca;~cter de 2o. ytce-pt·~st~lente com uma d~~ci<io r•!ccnte da Rr:lação do districto 
{b. provmcw. do r Iauhy c de JlllZ de dtrelto da e out.ra. do então PL'0sidentc da provincia, o dis
COill~L·c~ da Pamahyln, pertcnccmle a lllesma tincto Sr. Dr. Miguel !";a<:tro, que tem a.clua.l
provHll:ta. mente assenLo nesta casa e qu·) havia resolvido 

V. E:c sabe c1uc por tres vezes nesta situação ãecr.::a de cnso igual, nãoha muito, dl):-:pre:r.an:lo 
o Dr. F'ü·mino de Souza Martins tem desg-ovcr- utua rcpt·cscn taçifo íei ta cont1·a a camara mu-

~ r ·•, i · C P; U 1 i.· · 'i ) :1 ·1 1 • d · 
sua pass:'.gem pelo pod·:r, como o cavallo de 
ALtila, um r.1sto do fogo, uw<1. sél'i e do prcpo
tentes attcntados. No seu penultimo desgoverno, 
na.o ac. an .o mais om ~ o::;;pl0 :U' co. t·a. s 
a.dversn.rios, S. E:I. cnlendeu dcv.:r p~1ssat· 
uma rasoum na Camara Municipal da capital, . . . .), . 
seu dcsir/l)ralt-oii. cspr·: it:wa ~primeira opnor-
tunid:ld~~, e est;l. nio se fa~ cspet•ar. ... 

Era pot•teiro da Camara Muni.:ip:l.l de The
rezina mn individuo v:tletudinario qu'~ h:l annos 
se fa.úa suuslitnir por pessoas que não desem
penhavam convcnienlem•mte :J.' funcções do 
cargo. ACamar;l. Municipal dr) Thet·eúnn. en
tcndon quo dr.:lvia destiwil-o. danJo-lhc sub
stituto iJoneo, e a~sim procedeu. Este indivi
duo ou alg-ucm )Or elle, intcrpoz I'ecur:;o 
para o pt·esidenl•) da provtnc1a, o r. 'tl'llllUO 
de Souza 1Iurliins,e PStc promplamonle afun, de 
que de pro.vet· o tal recur~o, man~otl que. a 

mis~ffo. 
A Camara informon n. S. Ex. r1uc :1quelle in

dividuo não pedia el\:orcer as funcçõ:~s de ~:cu 
c:trgo, pot·que achava-se h:t muitos :! nnos 1-0L' 
daente impossibilitado de por si mosn1o desem
penhai-as. o ftzia-se substitnit· pot· pessoas 
que não cumpriam lealmente os s ' US devere;,:, 
dando as~im logar a constmtes recln.mações, 
não ~ó da. J'Hl.I'Le (l•Js vcre;tdores como d:l parte 
das :1utot'idades jndicbrias, que muitas vezes 
deixavam dedal' audiencia. pot'.!ll'! o substituto 
do porteil·o não abria as purtas elos auditodo;;:. 

Adespeito de ha\·et· a Cunara. Municipal 
feito a.companlul.t' a sua inforlll:l~rí.o dos do
cumentos p1·eciso o: , ct Dt·. Firmino de S•JU ~a 
M·1rtins. que s•~mpre obrou U}l. presidencia dis-

. · .; · ·· · n ( · · · · ,. 'llr u 

res suspensos. pot•ém a Relação do districto 
mais uma vez fit·rnon a ver,bdein\ rloutrinn., de 
conformidade com o direito, com os theo1·ia$ 
liberaes, pt·ouugnadoras ou defensoras do ele
mento municipal. 

0:3 vereadorc~, que th1hn.m soffrido nn. :::ua 
honra c mdindrc, fizeram uma representação 
ao Supremo Tribunal de Justi<;:J. contra o acto 
prcpotcnte do vice-presidente, representação 

ue foi acrlita, c, por copia, com os documentos 
que a ms, ruram, enVIa a ao accusa o para 
re:.:ponder no pra:o:o legal. 

Decorreu o prazo rle urn anno sem que o Tl'i-
. 

O procuradot• dos vr' roatlores l'•' prescnt:l.uLes 
in·.lag-ou elos 0mpreg;tdos dn. S'JCretaria do Su
premo Tribuna.l Jr~ Justiça d:L razão pot· 'JUC 
sciUelhante proce'i<O n:1o tinha a.udall!ento. Por 
duas razões, dissr~ram-lhe : 1a., pot· fall:.t. do 
preparo ; 2a., por não ter o více-pt·esid0nte 
responclid:). . 

O dito pt·ocurado,·, em 2:l do Junho do anno 
pas~ado, preparou o processo e requorou <fUO 
llOY:tS Cvp i:t!> fossern enviadas :1 0 ac r_•usado, por 
intormedio do pt·.;siJenle da pt·ovincia. 

O resultado foi o m·~smo : n:i:o houve rcs
post:J.. 

o procu:·adot• elos vere:l:hwcs, vela tcl·coirn 
vez, em l\l:tio ultimo, requereu uov<:s cópias, 
qu(! fvran~ rerr.ctLi .. !n.:-: no . a?cus:.tl•:l; .:uas Jcsta. 

ell0 (~hamou recui'SO do por·teit·o, e officiou ao marca. llG Paraa.byba, amigo o CiJlllparsa do 
presidentn d L Camara. pa:a. incontinenti, con- uccnsa.do. 
vocar extraordinariamen te aquell:L eorpot·. ,ção, A ~oltH;Ilo, da.;ta tlÚima ,rez, 1,st:i }ll"::visln.; 
a fi.,l .:c cumprir n.!:-l sua!> ordens, isto ú, pa.:.·.• 
one ct!ss: novamente entrada no quadro do~ o resulL~Ld'j ser:i :lin:la ~ ~mesmo, c n:Io sei mais 
~llinrega · l(H .if, Carnara ao in ii víduo q:t ;l ella n lfU·~Ill "0 prJss:~ raco:·r"r pa!",t obter a:tnillo 
h avia drmlitlido . O pre,..id·!n te da. Cau1lLI'a, ora 1JU '~" Supr, ~riliJ Tril.Jur;al, pot· ft):-a da lei, en
obe(h:nci:t :is ordnns do governo. l'C ttnitJ·:.J; ex- ton<!e i.lev ·~ r exigit· do d•·lin'lucnte. 
pot- .~m s ·:>;;~o o fin: ~~ ~ .c~nvoc;H;fio. l: XI;t':lo:·~i- Tod~<; os r: u l) são jnristas ::;abe_m qn~ o réo 
nar1::.~e ;iobt&10tlcu a tCClf:i;to a rn:J. tro. i'I:t • .:1.. ma10- r;nc n;LO r~sponde a nma accus çao dontro do 
ria da C.tmara., com pvst:l <l ::l conscrvudorcs, de- • r~razo lc_;;-:d, em proccs,;o de r ; e ~.on,;abiH·.la lc 
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é julgado á ravelia, não d·'Í::!\:·:n.!o, por CO!lS?.-, mciro logar na ibta dos vice-preúdentes ds 
g;linte. o processo de ter o ,;e\'ido andamP.nto. p1·ovincia. 

Cou:>a identica lu .~uccedido com um outro 1 Elle uiln póde, lfuer como administrador, quer 
proc;~sso que corre pe•·ante a Hdar;iio à o di,;:tri- · como j ui~;, i i ..;tribuir j nsti~:.1. naq uella proviucia, 
c to contra. o mesmo D1·. Fit·mino de Souza Mar- tal têtu :-;ido a loucura, e~ sobretudo, o dt'Smando 

hyba, feito um alistamento indwido na. fr·~
guezia dos Remedios da Amarração. D:1penle 
t~mbcm dr~ reS?Osta; sobre este proce:sso ta.m-

em 01 ~•nça a ~~ pe ra o esq1Wctmento, e po:
tal meio vai sendo iuutilisaua a ac'}ãO ela 
justiça. 

E10t:\ndo e;::gotn.da ~ hora, Sr. presidente, 
peço a V. E:(. qttt3 c •n'Sulte :i ca::!a. si li!C con
ced·3 30 minutos, para. continuar nas minhas 
observac:.õcs. 

Consultada a casa, ó eoncedido o que pede o 
orador. 

continunr. 

O Sn.. CoELHO oEREzE~DE :-Sr. pr'.''side~te, 
en ·en - u • •. c pr; p as 
esse;:; processos e;;;tão d·~morados; mas a l·~i não 
auteriza um tal pro~·edirnento. A f:,lt:1. de pro-. .. - . 
Iogar a sua demora. c n1.uito meno.;;; quatld•J 
esses processo.- se baseam na. disposiç:1o do 
art. 15U do codigo do procc.sso criminal, i,;to é, 
quando não se originam de denuneia;; ou 
qtt·~ixas, mas sim de simples reprrosent :tçü~s 
para que o poder com peten lC os inicie e loYe-os 
ao fi.rt1 ex o {fiei o. 

Entendo que um poder 1na.is :ilto, que um po
der que quasi sempre mysteriosamentc d0cide - . . ) ' 

o . . ' 
te rH-se envoh•ido nesses nogoc10.s, e alu vou 
procurar a ot·igern .doR Lropeços quD ta··s p:-o-
cessos têrn etll:ontrado em f:tta rn:·.L·~àa. · 

O Dr. l<'irmino rle Souza l\In.rtins n::ro me
rece ser ctr!t'namente amparado por aqnclle 
que tudo pód•'! e (1ue d~~ tu .lo dispüe na prm•incia 
uo Pia.u hy. :Ma.is de uma. yez autorizadas vozes 
e:·guer.lln-se na cama.r;• vitalici:~. contra a pro
potcneia claquelle p1·oeonsul, c u1uis U• ! uma. voz 
tu miJem em defesa delle ralloa a pal!wm igual
mente autori?.ada do rt!pl·esenlante do Pbul1y 
naquelh caman~. 

A,;;sirn disse o Sr. Visconde d) Pat·n.naguá 0111 

3 de .Janeiro d·~ i~Sl, quando Ol'ava no Son~do o 
Sr. senador Jag-u:l.l'ibP., que o Sr. Dr. Firnüno 
de Sou:t.a .Martins «era muito intclligcnt11, » 
muito honr•sto; quP. e~tavn. na altUI':J. do admi
nistrar qun.lquer província do imperio«quc tinha 
I'estabelr~ cido a-; finanç:1s da província e que era. 
um magistrado muito di~tindo». 

Estes a partes collocados no ~uperl:ltivo c par
tidos, p(lrmita·se- m'! a e:~:pre;.;si!o, de la.Lio~ so
bet·a.no.:.;, importam uma epopéa ao Dt·. Firmino 
de Souza Martins, que certamente não ú clig-no 
nem desta consideração, nem r.le tiio alta. pt·o
t0cçi'lo. 

S. Ex., comi) repr:'!scntantc vitalício claquella 
província., devia inforruar· ~C mr:-lhor dos nego· 
cios quG por lá. corrGm, dGvia nttcnder ao-;; 
r eclamos d:t opposiçlfo,_ o não consrmtir que in
divíduos nas condições d.a Dr. Firmino conti· 
nue.m a. occupar, pódc·ao assim dizer, o pt·i-

Ello não pÓde estat• na altura de administrar 
qualquer província do Brazil, porque lhe fal
tam as tão decantada<: illmtração e intelligen-
c1a, e, mats o quo 1s o., a qua 1 a e ·e um ea 
e sincero adrninistt·ador : E' um instrumento 
gasto, que devo de vez ser quebrado e lançado 
ao desprezo. 

Colllo vi~·.e-presideute da JWO\'Íncia, occupan· 
do pela primeira vez a cadeira presidencial, o 
qu~ fez o S1• Dr. Fir·lnino ~ Encontrando, em 
1880, uma as~embléa unanime, de amigos ;:;eus, 
corubinou com ella a d !Cretação d<lS seguintes 
leis, que "~o verdad~iras vergoc.h~s, ~erdadr1iros 

' quer com t·elaç:Io a todos o> mais ramos 
auministração daquella infeliz província. 

« Re;;;oluç:1o n. 982 de 25 de Maio de 1880. 
~~rt. Lo Fica o pre;;;idente da provin.cia au· 

a::; sngui.ntes b:~.~c~: 
§ 1. o O cargo de director da instrucção 

publica da província fica (lesligado do de lente 
da primeira cadoi~·:\ do lyceu. 

§ 2. o Não ~el'à vitalício . 
............ ... ..... -..................... . 

.Art. :~.o Na reforma do lyceu, da directo
ria c da. secr~t:wia da instt•ucção publica, o 
prc~iden to da l?rovincia fica a.u toriza.do a. ex-

- . o J • - · 

vcilur aquellC$ do<; actua~ . .;; funccional'io.::; que 
:::e faz em rccommcnclar pot• sua aptidão e in
tclli"'cncia n.-:;;im como nomear ar~• lente da 
primeira cadeira r1ualquct· pe~~oa idonca, in
dependente de concurso. 

§ i." Os f.mt·ciouario" do Iyc0u, da dirocto
l'ia. c da scct·eVtria d \ instt·ucç.ito publica qtle 
não fit.cr·cm parto da nova organização, ficam 
com direito a sc1· npo~entndo.; com o ordenn.uo 
cor:-c-;pondcnle no tompo qui) se liquidar, na 
fút•ma. da lr>gi .... luc;i'io vigente, 1cn lo por ba.;e 
t~.quelle que lho compeLir. 

n.o,·ogam-sc as disposiçõo;;; em contrario. ,. 
SI'. prdsiuentc, onl:Io só oxistia no lyeeu da. 

capital do Piauhy um fllnccionn.rio conser
vadol',' luo occupava o 1oga.l' de dirúctor da in
:-t:·ucção pr1blica, ao qual estava :1nnexo o de 
professor do li ng-ua nacional. Este ci iauão ji 
t8ve ossento nesta. cns n. , já administrou duas 
lrovincias neste im )Crio : ct•n. o. illu'5tra.do ~r. 
O r. Polydoro Cesar B urlama:1ue. 

A bi não autorizava o presi(lcnte da pro
víncia a aposentar e n jubilar o dir.~ ctor da 
instrucção publica, o n :•m o lentl): de língua 
nacional, logat·~s occupados peb mesmn. pes
soa ~ sob a gar!lntia. da vitalecicdade : a lei 
mandava. escolher de entre os empregados que 
então ·existiam aqnr>ll•'s 'lua se recommcn
dasscm pela sua ilhistra.ç.ão e intelligoncia. 
Ma~ o que fez o Dr. Firmino do Souza Mar
tins ? Aposentou em ambos os cargos o illus
trado Dr. Polydoro, nomcqu para. director da. 
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instt·ucção pulJlica o actualjuiz de direito da-1 Sente a uttcnção da cas:1. e deste paiz, é o 
quella comarca, o Sr. Dr. Sottza Lim::~., e, se- segtlinte facto estupen{~o: 
gundor a ~oncessão n ela lei, ~ndepen:1ente de Assumia 0 Sr. Dr. Fi;mino, pela 2a. ou 3a. í'ez, 
C?ncu so, omcou. pc:.ra a cad~Ira dc_lm_gu:l .na- a presiclcncb da província em 1883 ; S. Ex. 
ClOnal 0 te~ente-cDronel J9ao .Jose Plllheuo, trazin. em mir:L reformar o thesourc provincial, 

pa 0 ao .J mz e tr.etto a capital e o o::tro a0 a maioria d:l. representação provincial, m~s em 
tenente-coronel Pinheiro, sect·ata.rio elo go- numerD fata.l, em numero de 13. numero dfl quo 
verno · bastava élestaca.r-se um, pa:.-a não pode!." func-

Attenda a ca:;a para a segunda lei (lê) : __ ciunar a A~seml:>lô:t. 
, At•t. 1.'> Ficam elevadas a.o 2o -~rrúu n_p; C:l- Tinha clle o seu pbno e a sua idéa, da qual 

d · · · ~ não se afastaria uma linha. ctras do enc;mo prunario dos sexos masculino 
c feminino da villa de Picos. Dozl) deputados combinaram com S. E:"., mas 

Art. 2. o o presidente ela provincia podcr:i um afastou-se c disse-lhe francamente : «Não 
1H'over os sernntuarios actn(l.e:; independente posso concordar co.n a reformo. do Thesouro, 

pot· que é preciso aposentar todos os emprega-

Revoga:m, t::tc. >> 

~ J. c: 

Picos em categoria, é infet·ior n. multa>; ou
tras villas da provincio. ; m::t.::, !':Cndo c:<:tes 
dous individuo>:. como ·a di.;;;::;e ~oln•inho~ do 
Dt•. Firmino de Souza 1\íartin::;, elle fez ele
var a>: cadeü·as :J.O 2° grão no intuito de me
lhorar o:-; vencimentQ:<: dos p::u·entes, e logo 
com a intlisponsa.vel autm·iznção de p1·ovel-as. 
independente de concurso, porque não e.;;ta
vam rio ca;;:o de snbmettcr-se à~ provas do 
CO!H:urso exigido por lei ~1.11terior. 

Pa.-::so a leitura d(l, 3a. lei: {lê) 

« Art. 1. o O pt•esidente da pro,..incia man-, . . ... . 
valho, profos:':or:L publica. de primeit•a;;: lottra:"; 
da villâ da. M:l.nga, a quantia de -1::i-1;;Q98, 
im ortanci:1. de !':CU ol\lenado dul'::tnte o tem )0 
dec:jrrido de 1·· de Dezembro de 1870 rt :1 d·) 
Sctcmbt·o de :lc-)71. em que exerceu C'>>:C c:\rg-o, 
apo:t.at• de illeg-:,Jmonte d•::mettidn., -c uom n.-~
i'im aquclla qun.ntia em que montm·em o" ditos 
ot'd"n:1do:o:, desde 4 d.~ Sclemb1·o de 1871 a 15 
de Janeiro de 187:3, qu:mdo a ..;:;;umiu dfl novo 
as funcçõo" de ma:;i,.;tcrio, por ter .o:iJo rcin
tcgt·:'l.da. 

« Ro,•og:1m-"c a~ di,-po'"ii}Õ0s em contrario . .,, 
Onlro o;;banjamcnto: 
Esta professclrit é ~nnh :HI::t do Dr . .Tosé Ma~ 

nocl ele Frei tas, odce-t·:'i do Piauhy. Dizendo 
isto, tenho externado ~t ~·.1zã.o pot· r1uc se lhe 
m;tndou p:1gnl' os orclenados de <1 anuas, ao.;; 
r1nn.cs elh nã.o linha direito, pot•r1uc, du1·::tntc 
todo ess'l tempo_. este\'C pri:·n<!,:-'1. do Cal·go de 

·~ . . 
AlólU uas leis cit·tdo.5, t0mos a lei do orça

mento qnc ~npprimiu impostos n:l import:1ncia 
dl) 1 I :OUl . .:: 0 aug1ncntou :t dc.o:p·~ z ~ na uo ...• 
::!8:000$000. 

Afora estas leis osbanj:tdor:1s, th~mos da 
mco:::n:l as~cmbléa •1i•!· 'l'S:l.s lo::> ·l•"J divísõc·; do 
cartorics de al1l6us i 1:signifk~ntr:s, CO !li o üm
tlo prejudicar-se a Inbot·os sn. :·.,•cntaarios Jc 
justiç:!. 

il'J lll, seuhot·<HI, I\Iat~ o que c:1~1s!l. m:.iot• 
admiração, UL1uillo pat'"" que chamo (.' flJ)CCial· 

v. r.-52 

os conserva e;t·es, e a 1 vu·a um accrcsstmo 
inutil ele despm:as, quo a provirtci:L ni'ío póde 
compo.~·~at· em vista tio seu e:;tado . financeiro; )) 

. ' ' 
mns não po~lc convencer ao deputado rebelde. 
Então disse: « Pois ~ej:t. Stl\Jprimida a cadcir~ 
ele lingua. n::.cional (aquella c uo tt'cs annos 
ant·J~ tm ut Sl·- o es tgacu. o C<-lrg-o e m~ctor 
ela in;;:tmcção publica c que tinha. sido provida 
na pessoa do secretario do governo) e o respa
ctivo prorc~sor. que aind:~ era o mcn secretario, 
::l.p•:-sentado com todos os ·~:enci-m.entos. >) 

Foi sttpprimid:~ a eadeira clr\ lingua nacional 
e o professor r·~sp~elivo tenente-coronel .Toão 
Pinheiro, apoiientado com todo~ O') scu:'5 venci
mentos ; o vic~J-pre-.iU.entc sa!lccionou essa lei, 
e, causa quo parc:c incrível, f•~ito ~sso'.. disse.: 

' . . 
nada a f:'l.t.Gr >) e a A='semblé:'t deh:ou de,;de 
Ciltão de fnnccionat• porque os deputados libe
rMs fizel'am "'revc e r~tiruralU-se aos lo•~are;;; 
de ="Ua.,.; rc.sidcncias. 

Ficou as,;im a ad1ninistração :';Gm lei de orça
. mcn to, sem L: i de força.-:. l!líl fitll, a legislatura 
prm·inci:tl elo Piauhy de 1883 voLou uma unica 
lei c esta lei foi a t1uc supprimiu a cadeira de 
lingu:1. nn.t:ional do lycP, 11, aposentando o 
re::pecth·o profc.sso1·, ({Ue tinha. tt•cs anuo.~ à 1~ 
!):"\Ct·cicio, e:5tavn. ~Tio o no vigot• da. ida.dc, com 
todos os ~;c u..; v;)ncimcnto.;; ! 

O Sn .. C.mL0:> PmxoTo :-?\In.;; n:io se contou 
n0nhum ontro tempo de ser\'iço ·~ 

O Sn. CoELHO DE REzE~DF. :-Si tinha outro 
te1npo do serviço, não foi c:~lcul:ldo, tanto que 
pa1·a pc-..tor-so apo-:cntar o profes.~or, foi preciso 
suppdmir-f;C a cadcirn. 

E é ~stc vic0.-prc;;i~ontc, n.uto~ rJc netos admi-
~ . 

tliii:J. vo:t, a nlot·::r.acht di•sc no Sonado estar na 
n.Hut·a de acl1ninistt•ar qnal:íuer provincia do 
Ir,, per: o ! 

Qii~lll préccd ·~ a~si111 nüo póde ter rl'!stabcle· 
cidn íJnançv.:, corno aflirmou o St;. Vi;;condcHlc 
1'<11':t!1ag-u3.. S. Ex:. l.:tborou n"um c Ftivoco e~ 
eu vou O:i:p!: caJ' co:r.11o este 5·'1 deu. 

O Sr. Px·. P:~uL B::p:isLa. :Ilustrado lente 
oln F'ar~u1cbd'1 do Dir~!to d,) P..ocif ' ~ foi na si
t. n::lçi!o cons~rv..\<lo:ru o prmn1timo pr~sidente que 
administrou o Piauhy. S. Ex., illustra.lo como 
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e, de costumes severos e inteiramente dedicado I magistrado para uma. das comarcas daquella 
·ao bem publico, tendo uma asscmbléa que provincia. _ 
apoiára francauJente a sua benefica adminis- Garanto que o Sr. Dr. Enéas ·tem so!frido in-
tração, nilo só fez cortar muitas verbas do or- justamente ~'ccusação baixa e vil. 
çamento, que entendeu superfiu:l.s, como crear Só o odio e a intoleranch~ partid:1ria podem 
diversos impostos no intuito de salvar a proviu- imaginar factos que não articulam, levantar ar-
c1a, quo estava C>m ~uas nanças ser1amente gu1çoes sem a;;e, corno essas que rna Igna
compromettidas: por,1uanto os proprios empre- mente espalham contra aquelle integro magis .. 
gados es~avam atrazados u:n anno, ~'jUS e tres trado. 

intc~im melhorar mutto o estado financeiro da 
província. 

Por outro lado. uma lei refoqnou o systerna 
de arrccadaçã:) do impo.-to do dizimo, estabele
cendo a cobrn.n~a. no 2° seme;;;tre depois do 
lançamento, dando-se :-po1· issó, durante dous 
annos,duplicata. de arrecadação do dito irHposto, 
que ó o pt·incipal da província; porqu0, pelo 
antigo systema., a cobrança fazia-se dous annos 

· ectivo lan .a.mentos dond 
resultou apparente prosperid:Hle das rendas da 
provincia e a impostura do celel>rizauo vice
pt·esidente, que n?m se9uer attendeu pm·a as 
o serva.ço 1~ n 1 esouro, 
que disse em ~eu relatorio : « Ninguetn se 
illuda : esta prosperidade financeira é toda 
apparente. vem da acculltulação de renda que 
se cobrn. em. duplicata; porét11, desappareccndo 
esta duplicata, qu<:! ~;à póde durar por dous 
nnno;;, e desapparecendo a at·t·ec:tda.ção do 
imposto de exportação do csct•aros, que vai 
definhando. a. renda tr)ndc a. dcct·escer, e, por 
~onseguinte, ha do dei;app:.~.reccr este estado de 
1lorescitnento. » 

Isto d'!U-SG apenas nn. prittteira 9.dtuinistr:lção 
do Sr. Fit·mino do Sou:r.a Martins, o d':1hi veiu 
o pr•Jt r:xto ao rasgado elogio que o considerou 
o rcstaur~1dor das finanças Ja. pt·ovinr;ia ! 

A isto accresce que o Sr. Dr. Firmino de 
Souz;. ~1artins, a:rssu~ündo a prcsid:ncia da 

VIDCl l ., U· 

um m 1d0 estupendo, porquanto envio11 . para a 
comarca ue Humildes no caracter de protnotol· 
publico !':OU primo, Joarp1itn Clemcntino de 
Souza. Martins, hom.em turbulento, d tdo :i em
briaguez habitual, qui}, nssumindo o exercício 
elo cargo, abriu luta escusada com o juiz de di
reito da. comarca, DI.'. Enéas .José Nogueh·a, c 
fe1. a aua reputação p:<rtidaria perante cate 
pair. a. ponto de alguns dos repres<;ntantes da 
nação por S. Paulo estremecerem de horl'or 
'! uando souberam da retuoção do calumniado 

dades, insufladas, ulém disso, pela mais impor~ 
t;j.nte de1las. desacabram o juiz, rompendo em 
condcmnaveis improperios. O juiz retirou-se 
para sua. casa, tnas o cerco da ca,a do cidadão 
allu 1ido só foi levantado depois das 5 horas da 
manhã. 

O cidadão ameaçado de ser a.rr~stado á prisão 
deu queixa contm as autoridades violentas, 
perturbadoras do socr:go publico, o foi quanto 
astuaracue J'O'is nHu' f·l 

sl"diçfto attribuida ao juiz do dil.'eito, que ape
nas garanLia o J.ireito elas victimas. 
~ra _pl'ecis~ . t?rna.r o ,jui:r.. de direito sus-

pe1 ·o, unposs n 1 ;t o e sarVlr no proc0aso e 
respons:Lbilidadc, e p~1ra Í"SO não pouparam 
meios e nem escropulisaram malsina.çõea ! 

Ji final, quando as cou,;as estavam bem ba
ralhaJa~. c de tudo bem informado o vice-prc
si•!ente Firmino .Martin.;;, f'Stl), most!'ando-.-:e 
apprelvmsivo, enviou a. Humildes o chefe 
de pulici:l, Dr. Jesuíno José de Freitas, seu con
cunhado e irmão do Sr. dc:;;embargador Jo~ó 
Manoel de F1·()itas, de quem já fallei. 

O chof·~ de polic:ia., . parle intct·assada pelos 
domínios do soberano, tanto quanto o sou digno 
irmão o concunhaJo vice-prcsid!!JLte, I!JU vez: 
d<:! apurar a Yet·Jade, recorrendo a. elementos 
i:nparciaes de prov~..,:.' pt·ocodeu a uma justi
ficação em 1.1_UC tnqull'lll como testemunhas al
guns conservadores, desalfectos do juiz de di-
r i o, nc.;· os s 111 io~ •· eza, 
inclusire o prOCC:";SO da justificação por clle 
requerida. · 

Armado de provas tacs,voltou dD. capital,onde, 
em vez do testemunho fidedigno de accôr.lo 
corn a verdade nio sophismadv., .; o decóro do 
cal.'go, furmulou com os amigos e apresentou 
ao govcmo do concu11hado um libello dHfamato
río conlra o illustre e integro Sr. DI.'. Enéas, 
que tinha commcttido o enorm(~ crime da não 
jura.r a procurada. c suspil.'ada suspeição no 
mencionado processo de responsabilidade de 
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Joaquim. Clemcntino e. comparsas, mais_ tarde •I infor. mando-o do estado lamcntavel do pro-
p~onunclados; don~e vctu o ~r. de Paranaguá motor publico. . _ 
d1zer que o n!alsmado magistrado processara Entretanto, si falta-me tempo para ler i 
a todas ::;s autord.a-lr!s de sua co_r~arca. _ C:>mara essas peçn.s, que são importantis;:;imas, 

Os .... reus, .logo que a tranqmh•!ade se resta- nã? posso ~P.i~ar dele~. para ser publ!cada de-
bal~c.,u na comarc1, Í<Jr~m absolVldos. p~1s do edit~1:1l da. Epoca, a resposta ~a Im-

do digno Sr. Dr. Enéas, que, dizi:1m os falsos 
apostolos, comt~tuia _invencivel obstaculo no 

Joaquim Clementino, tom:J.ndo novamente po
sição naquelh vilb, csct•eyeu aos eleitores 
uma circular que corr•m impressa. em di versos 
,1ornaes, amm:~n o-os com a pro::nma remoçao 
do Sr. Dr. Enó:1s, segundo p"t"omettera o Sr. 
Visconde de Paranagu:i, qtle jàmais faltava aos 
seus compt·omis;;os; elle, por sua vez, g:ir m
tia a do promotor publico Dr. Theophilo 1\~o
desto Soaros; que servia perfeitatnente o cargo 
tendo aponas o p"cca lo de ser o unico bacharel 
conservador que occupava na província o cargo 
ele orgão da ,justiça publicl. 

Renlisou-st:, com eíi'"ito, tudo quanto an-
nunciara. o Ccl o ( e er a nra( o i · 
conde. O Dr. Theophilr) foi rcm1oviclo para Par:\
nagu:i. o que importou a sua demissão, c o Sr. . .. . . . 

foi nomeado ~·romotor puulico do Humildes, com 
a condicção de harulhar log:) a comarc:1, a-fim 
de fornecer pt·ete:-to á suspirada remoç-ã'J do 
Sr·. Dr. Ené,;s. . 

Dito e feito. Empossn.do nqut>lll} heróe de Lãu 
importante ca"t"go, começo•J logo :t hober agua 
ard"nte e a descompor o juiz de direito, pro
voc:mdo novas scenas de r:scand~llos e novas 
recla.maçõ(ls de garantias dn. pa.t·tc daquclle 
digno magistrado, e iss ~· serviu de fandamento 
á sua remoção ! 

Bem !';ei que o actllal presidP.nle recelJeu 
daqui as ordens que fielmcnle e:x:~cutou, ma.s 
convém declarar que S. Ex. não pecco•1 por 
innocente, porque, preyista a nomeação do 
Sr. Joaquim Clomentino, não só o juiz do di-
relto I) cli)U a. ;:,. üX., pon o-o ao ·ac o . 
havia occorrilio com a ser,vea.tia daquellc indi
viduo om 1880, como a Epoca, em varias arti
gos cditoriao~,o poz do soure-aviF=o acerca da. in-. 
C.'\pacidade moral desse homem dado á emb ria
gucz habitual, colllo se vê de um al'tigo dessa 
gaz~ta , que aqui tenho, t~ 'lue deixo de l<?r para. 
poupar tempo, mas que, com a J.(wida pct·· 
missão, farei publit·ar I!Oiil ú meu die~·UI'f»>l, o 
bem assim alguns ollieioA do juiz de (}ireito, 
Dr. Enéas Nogueira, dirigido" M prP.rfidc•nt~. 

Entregar os inter~s;;e; da justiça a um ho
mem perdido no conceito publico e inutilizada 

la influencia nefasta do alcool ara e::s:ercer 
uma autoridade qualquer, sel"ia um inqualifi
cavel desacerto administrativo, si as cit·cum
stancias que precederam àq uella nomeação nã:o . . . . 
o Sr. Dr. R1ymtmdo Theoderico . 

S. Ex:. conhecia perfeitn.meute o valor do 
instrumento que lhe offereceram, quando re
solvem-se a aproveitai-o pn.ra. a promotoria de 
Humildes. 

O juiz de direi to da comarca, ante;:; mesmo 
de etfectuar-~e a. nomeação, o poz d·~ S:)breaviso 
contra esse desord·~iro de todos os tempos, c~jas 
faç:mhas j~ lhe _deram uma. ~riste nomeada. 

E qnan.1o, pot· taes r~<zões, davia-se presumir 
que houve~se algum escr:1pnlo -ao menos do 
nom~ia!-o pat·a a propria. t~omarca que am ou
tt·o• tem nos .P· elle ana.rchiqou- o Sr. Ra.y
mundo Theodorieo, que timl.>t•:t em não ouvir 
os conselhos da razão o da prudencia, e julgn.
se-lliu. de;:;:1irado em satisf<1ze1" um jusLo ro· 
damo da opposição, remove o Dr. Theophilo 
Madoc;to para a long-i nqun. comar.~a do Par
n'l gu:.í, t'ecus::L dar-lhl'l um snbstituto formado 
em direilo c desig-n:1. o Sr. Clemcntino para 
"t"Pcolher os seus despojos. cem um:1. impudQntc 
ostentação de arbítrio. c prep . tencia ! 

De maneira mais acintosa c co:n maior dcc:;
p0jo, não po.:lia. administrador algum suborrlinar 

•• ("/' • • l"l, (")'" • ~ 

poli L1 ca Jc:;;a-;trosa, que :1.0 interesse publico 
antepõe a conveniencia partidaria. 

Esse acto presidencial, pungente alfronta ú 
moralidade, desafio insolente e petulante aos 
cidadãos orJ~it·os daquella dcs litosa comarca, e 
particularmente ao seu digno juiz de direito, 
d-0 ft.uNn Cloruenlino constituiu-se figadal ini
miio. ~ ll't realidade o mais revoltante dos es
caJlabloe 'lllO t.rÍRt.em••nto celebri!!am a a~\mi
ni.tnç~o d1JSr. Thoodorieo. · 
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S. Ex. ha sido o. mais inexorasol persegui-~ maudo dcb:üdc g:u·antias para sua pessoa e 
dor dos poucos amigos nossos t:le,ilissiccis ad sua ft\milia. 
nHtum. que ainda exercem empregos pubEcos Pe<'àe o seu tempG o noss~ amigo. O Sr. Dr. 
nesta malfadada situa~ão; ha. pt•estndo o seu Tb.codorico não sente as injnrias e ameaças que 
concurso a vergonhosas; fraudes eleitoraes para se fazen1 as famHia.s dos seus adversurios, e 
""arl\ntir a elei .ão os [ ito v·~, . tal rr>. ·rr . • .... • . 

por mais de uma vez tem s:..crificado o dever do direito, mande algum destac:\Iüento maisnu:lie
seu c-ergo :is solit1ções d;\ paixão partidaria ; roso para fazel' exercício eu1 frente á sua casa, 
mas de todos os seu~ a.ctos, u.ns odioso.;;;, outros COlllO ern 1881: ·· 

• 1 •· :; Ignos ao cen•sura, . aqmm ementmo, scg-un t) tzem, 
não ha um só como a nomeação do Sr. Jo:1quim , pediu refurço de tropa, e n. esta hora é natural 
Clementino para bem c:l.l·actcrizar a situação que j:i esteja satisfeito por S. Ex. 
anomala que atr~I.Yessamos; São ui o-nos Ul.Jl do outro.» 

Joaquim Clementino jà foi. promotor àtJ Hu-
0 

mildes e explorotl, a. m:1.is não po.lcr, sua pc.,si
çü:o offi:.!i::tl em proveito dos s~ns odios politicos 
c r:lncores pesso<tcs. 

.A~.ulado pelo governo que o tinha a sr,m soldo, 
c o ma-ntinha. a forç:1. de ~ayon_:to.s como c~-

tempero que lhe repugnasse, Yiolcncia c1 uc 
não quadrasse no sen gcnio Lm bulento. 

Prendia ou tentava u:·ender a c uem não 
era criminoso, mas só culpado d•::l haver-lhe 
desâgradado ; sem fot·malidade alguma, cel'
ca>~ e -va.rejaya easas. de cidadfíos ord~iros e 

• ::;. c -

com a :dfronta qae lhes iÍ·rogava; arrastava 
aós seus excessos todas as atúoridade:;; policiacs, 
e constrangia, com :amea(:a:.:, a tornarem-se 
curuplic.: s dos seus attentados os proprios des
tacamentos que por là transitavam em d·Jman
da de outros logarcs ; nas audiencia~, na. rua 
e até em papeis p_ublicos, insult:wa atroz e 
indigaamenie o Dt• . Enóas Nogucir;l, juiz de 
direito,, e n. q~1em quer que 11ão pactuavu. co:::n 
c. .. ... . • ~. "\ 

s..:!US desatino~ q;te, depois de h~wcr cxciladu 
nma quasi :::edição na villa, viu-se obrigado a. 
pedir clemissiio <l•> emprego, de ois de •n·oc~s· 
l:ó:l o e prommc1::1 o pe Qsscns citos ! 

E é a um homem de':ta ordem que, tl~".poi:• 
de exonerado, ainrb não a1•repiou carreirn., c 
ao contr:1.rio ~e ha tornado mu!s cclr::brc peb~ 
::;nas imprud,!ncias, loucura;:; e •:resccntc pai
i:ão }íClo alcool, que o Si·. Raymundo Theotlo· 
rico nomcin paru de no\'O ~xerccr a ipromo
ioria do Humilde . .;; ! 

Faz !1em o Sr. Thcdorico. Go\'Crn~t· n~o é 
para todos, c .-:i po1· Vt!ZC's S. Ex. Lcm-::,:c rc
\·clndo infel'ior ú posição social, que imme;·e· 
cid:~.ment~ lhe confiar.:m, a culpa 11ão é ~u:1, 
m~s d·:! ou em fcr. valror sua amisa~le ao Dr. 
Frcit~s com:) titulo ele hahilitli.çilo pr:.ra udmi
ni ,trnr um província. 

O St· . J oaquim ClcmcnLino, mal entrou em 
C:\:crclClo, começou a ar expansao ao seu ge
nio tro3fego c torbulcnto. 

O Dt·. Eneas, No;rueir:1. j:t c>:tá. scnao vi di
ma ·dos impropcrios dossc prccito que, ébdo c 
furioso pebs nossas ccnsur:1s, o foi inj uriar :is 
por· tas de sua casn, assacando-lhe os mais tor
lH!S insultos em linguagem brutal, clt3i'afo:-:1!la 
e obscrm:1. sem ter ao menos a delicadr:za 
d~ I·espP.itai· a · familia do · digno magistrado . 
. Jci. dcu1os noticia do facto ew o numero pã.s

sr,do, e l10j<: pub1ican1os os dous ult-imos officios 
<1 uo o Dr. Enr·as dirigiu à presid~ncin. rccla-

Eis :1. J'csposta da l"!prcH::;a : 

<.(.:.V o v o PardigucinJ: -Esta vamos conven
cidos de que, . com a sahida do grande 
per,lig:ueiro que foi ser_ admirado n:t Côrte do 

' daçlío d:1. l:.jJoca ; laborav:u:nos, porem, em 
completo eng:::.no, pois, que um eno,·mo rafeiro 
acaba <ie saltar ás o-ucla;; do nosso rezad 
amigo C;~pitão Joaouim Clemcntino de Souza 
1\Iartins. - · 

E!1ten2le a ma1.ta da Epoca que a ron:a~ca 
~ J 

po:- direito d·J conquista, e que, portanto, só 
de entre os d:t su:. grei podem s0r tiradas as 
a1.1toriJ~des e fuuccionarios para aquellas loca
lid<l.des, tanto mais estando j::i. habituada a isto 
por o::ccc.'-sh·a e ceusuravel condescendencia dos 
nossos amigos. 

Infeli~, pois, do liberal que tem a pt·ccisa 
cot·:~gem de, airront:mdo todos os perigos, 
aceital' qual•1uer nomea~·ão para taes domi

: . ' 
Contr!l. cU~ ac.~ul::l.-sc ~ nw.i.pha bravia, descn

frea·b c indomila que a E'poca trazia acor
renlada, para desta f6rm::t. csc:urra .ar-se o cs-
ti·a,ifi:Í'i'u ou~a o, obr1gando=.o .. perseguido pe,
los cã•.:s, a abandonar o posto de honr:l. que lho 
foi confiado. 

Eis a poliLica que ha sempre scguiíiO a 
J,_:)..J uw na co:n;:m:a de su:t conquista, on;lc ó cx
traOI·dim:.ria a p::-es;;ão exercida pelos da suo. 
parc:ialidade, de mo·:!o que alli não pod!.!m os li
bcr·acu nem ãO menos respirar, vivend..> s0mpr·:l 
sob :1 m:1is n,tt·oz c terrível porscguiçiio; o 
assim Lt~m a EjJOctt conseguido qna..;i que ex
tinguir n. semente liberal no termo de 1\Iarvão, 
c, si outro tanto não f<.·;~ :1-inda no do Humildes, 
tem sido devido em gt•ande pa.t·te ::~os ingentes 
e;.:for~os do nosso prestimoso amig·o capitão 
.Joaquim Clcmcntino de Souza Mat•tins. 

P ot• os to mo ti v o é o"pecialissir.u::t a og-crisa c 
rancot'()SO o oJio que :iquellc nosso amigo 

a ~fii)Ca . 

que constitue cllc um obsbculo 
de suas conquistas, ao mesmo 

tempo que o um refre~4or ús perseguições 
srueis do dcsbragado e pio En1\us, e que a sua 
retirada dos Humildes muito facilitarh\. o dcsi
deí·otwn qnc têm em vista-a extincção do 
partido liberal em toda. aquclla comarca. 

E, si a. si w ples re~idencia do nosso refel'ido 
amigo naq uella. loca.lid;.tde é prejudicial aos 
calculos .e manejos .dos . nos3os adversari9s. 
ninda peior se terna c~0rccndo elJ.e o cttrgo d.e 
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promotor pÚblico, que melhor lhe llCrmitte op-jlhc~se para o int~riol' de minha casa, o mesmo 
pot· forte barreir~~ aos desregramentos do a{a- promotor, furioso peb. embria.gt~ez quo ia em 
mwlo Enéas. . progressi\·a exaltação, em estado de um louco 

Explic::tdo, como fica, o motivo do odio que phrenesi, saltou para ''rua em mangas de c;~.
ao nosso nmigo capitão Joaquim Clementino misa, :em completo desalinho, eneaminhou-se 

· :- ' · a ·as 
__ outra fórma, defendel-o, nem contestar o que ape;:a.~· da chuva que c::thia, e alli proferiu as 
contra elle diz a E1Joca. maiores obscenidades e horrores de envolta 

Póde, pois, continuar impavida a açular a com o~ mais brutae~ insultos e ameaças a mim 
sua ma 1 a con ra o nosso re en o am1go, e a 1ri0 i n.s. -
inventai." quantas aleivosi:l.s c calamnias enten- De instante em instante, repete dle este 
der, porque não e!;t~rá longe o dia em que o desmoralisado~ e degr:;.d:l.nte e~p~ctaculo, com 
nosso governo se compadeça do partido libet·al o qual a população d~:sta villa se acha. abr
cle Humildes e Marvão, mandando para li outro ~ mada e bastante indi.gna.d~~; e no emtanto as 
juiz de direito. >) . autoridades subalternas c as policiae;; não s~ 

Sr. presidente, não continuarei a. ler este movem, nem s~quer pelos meios brandos e 
flcervo de insol0ncias, elo qual vingrtr-me-ei aroigav~is tentam contel-o. 
transÇ!rl}vendo-o em meu discurso, para quo se São sccnas tão es,;nndalosas e in[luditas que 
fique. sabendo como s~o tratados aquelles_qtie faltan~_7me . expressões para. dcs~~rerel-as, nas . . 

~ j, o :::> 

os erros e abusos das autoridades d;:~. situação ; 
e, principalmente, para que se veja que nós, os 
cons·~rvadores dl:l. uelb. )arte do · Brazil somos 
cxcluidos tia communhi!o 1.Jraz:Ieira. cons1de
rados cães perdigueiros, mastins, eté .. porCJ_ue 
contrariamos os intuitos da polí~ica nefand~ do 

' E convé}n acrescenbu· . que todos es.:;esdesa-
forcs foram escrip tos, dizem-me, por um atheu 
republicano, :;spirante a um ju1zs.do de dit·oito, 
0 por tal conveniencia. convertido ao ídolo d::t 
terra. Quants. fr~queza humana! 

Eis os officios do juiz de direito, Enóas I~o
gueirll~ ao p1·esidento do Pin.uhy. 

· · ·'cFv-
rciro de 1885.- Illm. c Exm. Sr . .:_ Em segui
mento aos meus officios de 12, 13, ~5, 22 c 25 de 
Janeiro ultimo, venho trner mais ao conheci-
meu o ( ·~ . · x. sccnas ( e comp e 
rali~a.ção e inauditos csc;mda:los·pr::tticados pelo 
promotor publico desla coma.rca., Joaquim Clc
mentino de Souz:1 1\'b.rtins, por V. Ex. ulti
mament·J nomeado, não obst:mtc as pondcrrH,~õe.s 
quo opportunamclltl} fiz a V. Ex. nos meus re
feridos olHei os. 

Tcn•lo o refet·ido promotor prestado juramen
to e entrado om exercicio do c:t:rgo, no dia 31 
do mencionado mez de Janeiro, logo ás iO ho
ras da noite do dia 1o do cort·ent.-:l mez, andou 
ebrio; como é seu eslaclo habitual, pelas ruas 
clesta vilb., acompan11ado de c:1pangas, l1l"lrvo· 
eando rh:1s e promovendo assuadas peb.s casas 
da::. mor~trizes ;·e só á pru:lcncia dos qne eram 
encontrados deve-se não terem-se dado factos 
lamentaveis 

' menos, princtplou o mesmo promoto1· a l>eber 
agu:u·dante, como e de seu costume, e em se
guida. sem que houvesse do lllinha pa.rto ouda 
parte de p~ssoas1~de rminha famma provocação 
de natureza alguma, passou .a descompor-me 
do voz em gritfl do uma das jan<'llas da casa de 
~ua rcsidencia, que fica no J:ugo da Matriz, 
d~íron.te da minb::t, ~me:t~~-.ando-me de,. dcsfci
te~u·-nle·:elU publico. ~pancal·-me, e , insultan
do-me por todo~ os modos· e íórma. ; e posto que 
e ti .ilada dissesse ou fizesse e~ alias, me . reco-

t.:üpang-as armados, como elle igualmente 
ebrio3. 

Ncsttts circumstancias, prevendo maioresdes· 
atmos o ta vez graves a tenta.t. os < a par e 
do mc~smo promotor, por occasião dos traba
lhos do tribunal do jury desle termo, q Lll) . - ~ .... .. '· 

p.roximo futuro, recorro :-. V. Ex. ninda. u~a 
vez, pedindo providencias, afim de não ser per- -- · 
turbada a tra.!:.quillidade publica, e bem as:,im 
ser g:.wantida a minha pessoa e familia, en
tregues dest'arte aos furores e;vindic_tas de um 
homem r1ue, pelas fataes condições a que se 
reduziu a. si proprio, j:i não re~,;úa perante con
sideração alg-uma. 

E pnrn gue tambcm o govemo geral, o pu
blico e os meus comarcfíos saibam ue cum ri 
o dever de p0di1· a tempo as nl:'lceEsa!"l::ts provi
dencbs, peço permissão a V. Ex. pa.ra mandar 
pn blica.r e!!. te. -

« J uho de direito em Humildes, 15 de Fevc• 
rciro de 1885. 

lllm. c Exm. Sr.-Em addit:1monto ao meu 
offiL·.io ele 1i do corrente mez, venho informar· 
mnis n V. Ex. que o procedimento inaudito do 
promotor publico clestn. comarca, Jon.quim Clc-

. mentino de Souza Martins. foi de ca~o pensado, 
em razão de. uns arLigos que sahir:tm publiéados 
n:.'l gazeta. Epoca, sendo um da redacyão e outro 
sob a ass! gn:ttura do Dr. Theophilo Soares, :: c 
não co~o ·a principio pa~~ceu~me, devido ao· 

• o ' 
occasião foi muito de proposito procura:.lo, para. 
estimular mai.~ ainda os seus capangas, Ptmlino 
d~ Costa Pacifico, ~.Manoel de Barros, por al· 
cunha Rabequista, e -Berta de taL 

A gazet:.l. Epoca, a. que me refiro, é a . de 
n. 33::;, de 31 de Janeiro ultimo-
.. V<i, .. pois, .V~· -Ex . . que, .não .tendo.ea. .parte em ~. : 
taes attigos. fol'am elles toda.vht. :considerados · 
como causa motora de semelhantes cscandalos 
contra a minhi·.pessoa.,: ·,· o que e·videri.cia. qt~e· 
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se procura~ a. to:lo transe, um pretexto qu!l.l~ i concedeu-me~ a. requisição minha, duas praças 
quer pa.Ta se commett~r~m desordens. 'da for~a qu() trouxe os presos para serem 

Estou informa.do. que o mencionado promo- \ submeLtidos a jul·;ameato, afim de garantir
tor andou em seguda. de casa em r.asa.,j;1ctan- 'me durante a noite, não obstant0, além Ja;:; 
do-se do seu criminoso e inqua.1ificavel pro- m:tis consider.açõ·!s, o imperio do m.eJo e do 

• • t ,. .. 

-oe1·tir-:~e de melhor modo commigo. exerc·~ o dito promotor. 
Em vista de .já estar este homBm mtezra- Incitados os capang-as pelo alcool, furiosos, 

nienta er.lido na o inião ublic:' do odio c ne 1 arro"'ant<:ls ela im )u:ni.dade e sedentos do 
me vota e das continuas ameaçn.s que me_ lutas~ atir<w:nn-se ás ruas a promover eles
dirige, t"nho justo receio dl'l ser, de um mo- or ens, já contra os pacificos habitantes, 
mento para outro, com a minha fa.milia.~ victi- que evitavam-os attcrrado.:, j:i uns cont.ra os 
ma de infame e horroroso a.ttentado fla. parte outros. de modo que Jous deHes, Pa.ulino d:.t 
delle, como ha tempos; antes mesmo de s~r elle Costa Pacifico e l\!a.noel de Barros, foram a 
nollleado ultimamente promotor publico dGsta via;;. d(3 fll.ctos, ficando est~ com a cabP.ça 
comarca, declarei a V. Ex. partHa e espancado, o aquelle est:i. agora. mes-

Portanto. de . novo peço instnntemente a mo bebendo espíritos e promovend.o barulhos 
V. Ex. garantia para mim e minha ftmili:t, em companhia do mc,mo promotor publico ! 
dftndo-me V. Ex. licença para publicar mais O ~'spirito publL~o está bastante agitado c a 
es e rec :tmo. or em pu ZC:l estremec1 a, recCHtn· o-se a ca a 

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e E~m. Sr. momento mais scenas de :;ungue. 
Dy. Ra.ym'?-ndo Theodorico d~ q:-t~tro e. ~ilva, E. est,~ infelizmente o triste e lastimoso es-

. ' ' 

arrastou o dito promotot· 1-~ublico estt~. loc••li-. 
da de. 

J:i. niio me animo mais a )Cdit• rovidencias <1. 

. • x .• por j :i tel~o f·3ito m.a1s de uma vez, 
como verifi·:a-se àos meus officios de 12, 13, 15, 
22 c 2.5 do Janeiro ultimo e de 11 e 16 do cor~ 
rento mez ; restan lo·mo somente o dcsc::1.rgo de 
minha consciencia. por havel" r;umprirlo o meu 
·lever· ; c para que a opinião puulica me 
faça amanhã a d·~vida justiça, peço o. V. E~. 
licença para entregar rnajs este ,t publi
cidade.- Deus guarde a V. Ex.- Illm. c 
Exm. Sr. Dr. Ray111Lllldo Theodorico de Cas-
ro e i va, < i 0 no pr i <a pro · 

O Juiz de direito E ;1das JO.-:d NogHcim. » 

BL·anco, que jâ fJi soldado de poti•:ia e linha, (!Juizo de di.rei.to em Humildes, 23 de Feve~ 
e é bem conhl'cido nessa capital; e mesmo a r··~it·o de 1885.- Illcn. e Exm. St·.- Em se
c~vallo começou a descompot·-me~ com os m:-~is güimento ao meu oft1cio de 22 do corrent~ 
torpes docstos, declarando que dc:::s::1. feita vinh~ IU''Z, venho trazer ao conhecim~11to de V. Ex.. 
en:';inar-me. e do pnblico mais um f<tcto e:::can,h\los) :•ro-

Recolhilo á casa de su::t residencia .qne, como movido prelo prornoto:· pubLico Jo~l'{ui:n Cl<3-
V . E:x. ji s:1be, ficn. defl·onte da ;ninha.. man- nl'~ntino de Souz L Mtu·tin~. que bem revela o 
dou o mencionado desordeiro 1\larcelli no des- e,-bdn de d''ploravel anarchia, em cpte se acha 
compo1·-me d·~ .uma. das .ian0 lln.'l de um m~tdo a :l.dtni nistração da jn~tiça. nestn. termo. 
horroroso, com valavt·as tão torpes e infarues- Como j:i relat{li a V. Ex . no meu c i tn.do 
que elle promotor Lt dictando par~• 0 df:'sor- officin, o nwncionado promoto1· mandou o des~ 
peit·o ir repetindo, com todas as for~as de s;eu,; ordeiro e sett cnpanga, l\Iarcellimo Lopes C'IS· 
pulmões-que o proprio decoro e a moralidade tello Branco, de ... compor-me torpemente desde 
me m::~ndam calar. às 11 horas do dia 21 até às G horas da brde, 

Durante esta iad'·scriptiv!'ll ~cena, que pro- com a mais es ~anrialosa e ostt~nto~a affront:t 
, longou-se d:ts 1i horas d·> di:• tts seis da tarde, i lei e à moralidad) publica., e hoje (23l tão 
· · · · daruo;-oso aw~ ntadl), em V <'Z de ser unido foi 

da cas~. armado,-,; e preparaJos para •·onflict,o;;; pr· ·miado, sen lo o rcfel'ido desordeiro nomeado 
sanguinolentos, j nlgando qu<l <~u, insulta lo, tllbollirio publico i.nterino deste termo. para 
proYocado <! ferido no q11e o homomtem de mRis sr:- rvir commigo, a. mandado do mesmo pro
caro, como seja. a reputa~ão, !1. l10nra c n. fami- 'motor· 
lia. cotnmett•!s~o o s1crifido de h· rcpetil-os Vai o _facto sem co.m:nentario : c;;yar~ pro· 
individualmente . vnl-o. n.Junto a este cop1a da commumcaçao que 

Era tão revoltante e indi...,no' o ostentoso dit·igiu-mo o 3o supplente do juiz municipal, 
altentado, já n[o digo, contr:~~minha pes.:o:1 o 110r V. Ex. , uhimam~>nte nomeado. -Deus 
autorida~lP., mas contra a ordem publica~ que n. guarde :l V. Ex. ~-Ulm. ~ E~o: · S::-. pr. Ray· 
in~i.gna!.~ã. o torD:ou-se ~eral ; . . e tão em perig-o.jn:IUndo Theodor:co .de Castro e Sd.va, dt .. gno pre· 
fol ,JuL:'ada a uunha. enstenCla que o d•·lega.do Sldeute da provmc1a. '~> . , · . 

de policia, qae não póde ser suspeito a. V. Ex. . · - · : -= : ·' 
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«Juizo municipa.Lem Humildes, 23 de Feve
reiro de 188;:1.- lllm. Sr.- Tenho a honra de 
communicar a V. S. que, tendo-se esgotado o 
prazo pelo qual fôra suspenso por V. S. o es
crivão interino deste Juizo Paulino da Cost:l. . ' 
vi , por portaria de hoje, nomear o cidadão 
MarCGllino Lopes ~Castello Br•1nco, que presta
ra. o devido · uramento e acha.-so em exercício. 
-Deus guar,le a . . m. r. r. neas 
Jos~ No;ueira, muito digno juiz de direito da 
comarca.-JiatheHs Leopolclo de Sou~a Pe
~·cii·a. » 

«Juizo de direito em Humildes, 27 de Fevs
reiro d~ i885.-lllrn. e Exm. Sr.-O promo
tar pubEco .loaqtiim Clemcntino de Souza Mar
tins està. fóra da lei. 

Acompanhado de seis a ?ito capangas, todos 
' , 

são, em virtude dos ªosacatos publicamente fei
tos a este j uiw a m·anda•lo do promotor publico 
Joaquim· Clementino de 'Souza Martin!'-, não só 
elle se oppoz ao official dejustiça.que lh'a inti
?lou, corno verifica-se da certidão. por cópia 

çando de espa11car este juizo, mesmo dentro de 
sua propria casa. E porque tenha. em vão requi
sitado a prisão do dito escrivão ao delegado de 
po c1a 1;s e termo, que, pol." temor e o e 1encuL 
ao rc.>ferido promotor, não da execução, venho 
agora fazcl-o perante V. S., a quem- Deus 
guerde., lllm. SI.". Dr. Ben~venuto Alves de 
Carvalho, Dr. chefe de policia da proV"incia, 
O juiz de direito, Endas Josd Nog~~eira.» 

Sesscio extraordinada do dia 23 de Fevercü·o 
rle 1885, sob a p1·esidencia, do Sr. capittío 

o p:mico, o medo e o terror no espirito publico- Aos vinte e tres dias do mez de Fevereiro 
Eu sou seu al·:o. a primeira victima de seu do anno _de 1885, uo I_'aço da C~lllara Municipal 

· · a V. Ex. uma e 
muitas vezes. 

Ven loque, meio de tot·pes insttltos, revol
tantes uesacatos, e das mais infames e atro:r.es 
lD,JUrHl.S, nao m ar as , 
de Jesespero, está agora recorrendo ás acções, 
actós e factos. : · ·· 

E' assim que honlem já quiz mandai." pren
der os meus escravos sob o pretexto de serem 
assassinos e de teretn or tem minha para o 
mata.rem, e. como nlio pôde conseguir ~old~
dos para t:ll tl.esproposito, declarou que hoJe 
viria com os- s'3us cabras_;;_ expressões delJ i.:l 
mesmo, prendol-os o onsinal-os. 

~ . 

~ ' ~ 

horas da manhã do dito dia, ret'nidos os Srs. 
\'Cl'tladores Cardoso, Braga, Alves Pet·eira, 
Britto o Nascimento . sob a residel'icia. do ri-
meil·o, fallando sem causa p:•rticipada os Sra. 
véreadores Raulino e P:u~ente, o Sr. presi
dente, reconhecendo .haver numero leg;1.l, de
clarou abr~rta a sessão. Em seguida. o mesmo 
Sr. l-'re:sidcnte declarou o motivo da convo
cação extra.qrdinaria., exponlo as razões que 
o conduziram a esta- medida, as quaes eram 
determ1nadas pelo procediwento irregular e 
immoral, qu9 tem tido o promotor publico desta 
eomarca, ueste município, contra a ordem pu-. . . .. . 

terror. com a conni vencia forçada das autori- e da ~ociedade ; procurando a tó abater o pt·in
dades subalternas, homens sem força~. sem cipio autoritàrio, atLacando os indivíduos e 
energia. sem jnde cndencia e sem recursos, · · · . . u or 
não só intellectuaes como mater1aes. bem dos municipes, cujos direitos represen-

Ja se sabe que do mesmo modo que se et·g~eu tam, entendi•~ quo, não podendo cala.~· este 
ahi n~'ssa cn.pitnl contt·a o Dt•. Soi.lza Lu:~a dever, que lhos impoem os interesses, ~ue 
a celebro farça. lle espancamento e assasst- defendem c lhes foram confi:.~.dos, para 1sto 
nato na pessoa de Hcrminio Castello B:an- julgava conveniente e propunha t·epreeent:lr-sa 
co, vai-se aqni reproduzir outt·a contr:\ m!Dha 'i prosidencia da província contra a servent1a 
pcs~oa, a qual terà. de ser ropro.:;entad:l. pelo dat1uellH funcdonurio, c assim punh:l. em 
meso.1o pt·omotor publico ou pelo seu capanga discus~ão a ma teria o pedia a opinião franca 
Marcellino C:1stello Bt·anco, pelo qual como de cada um dos Sra. Vt!readores; o que foi 
V. Ex . sabe, manuou vilmente desa.carar-me . ouviâo, discutiJo e unanimemente approva.do, 

E' evidente que esle promotor, pt·o..,·ocanJo organizando-se em consequencia a represen
dcsordens, tr~m por fim produzit· uma geral tação nus termos S•'guintes: 
l~on1lagrnção no t~rmo, e, d:mdo-me ao depo!s 
e autoria das .desordens e perturbações, pa1·a 0 Esta camn.ra não podendo ser indifferente aos 
que diz estar-o terreno preparado, c_onseguir actos altentatoJ."ios do soc.:ego, da orde-m e da 
ferir a minha reputa.~ão e cortar a mmha r:m·- moralidade publica., praticados pelo promotor 
reira e 0 m r'l u futuro. como de publico e cyni- :'Publico desta comar<?a, ultimarn~nte nomeado 

camen o assegura · , ~ · · f: d · · t 
E' este 0 eslado desta infchz comarca ; e de M:trtins, que esta azen o reVlver as tr1s es 

v. Ex. depêllde 0 : restabelecimento da ordem scenns que se deram neste município em iSSO, 
a da garantia individual. _Deus g uarde a cuj~s consequencias fataes trouxeram aos seus 
v. Ex. -lllm. e i~xm . ~r. Dr. Ra.ymundo municipes os mais gravosos prejuízos em' seus 
Thcodorico de Castro e Silv3o, digno presidente direitos, vai por este meio, e de . conformidade 

com os arts. 7f e 72 da constitujÇãJ politica do 
da provincia. » a1 Im.perio e i 0 do acto addicion . o representar 

« Juizo de direito em Humildes. 24 de Feve-: s V. Ex. contra a serventia do referido PFOmo~ 
r ciro de 1885 . ...:;_ lllm. Sr.- Tendo imposto ao:_ to r publico~ . ••··· - ... - : :: ~ · :. : . . · 
escrivão intr:l rino Marcellino Lopes Ca~teno - Sim, Exm. sr·., ainda estão iia memoria 'de 

; ~rance~ pena correccional 'ae 5 dia~ 4e pri- todoá os:,::factos praticados por e~t~ c!~4ão~ 
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q aando Olll -1880 se ach:tva ellc reyestido do_ car- r promotor, dil'igido ao deleg~do de policia, _ 
g.o de ~ron;otor publico, ne.ste município, cujo · constante por certidão <lo documento Junto, 
foro- fot ate etn consequenc1a :mspen.so, ti·azen- p:~.rn. o qual ch:1.mo a !l.ttcnç:Io de V. Ex. e-dos 
do os mais funestos resulta.los, já aos interesses homcn,-; de bem. : 
publi~os c jà às ?Onveniencios in di vidu::v~s. Felizmente para mim, .o estado de continua 

Ho o de n v · · C1" • · • 

promotor publico, elle não só perturba a. ordem, mas por isso mesmo perigoso, não lhe per
senão tambem. insulta a propria moral, sem mitte invcnt:'.r um fal;;o e levantar uma ca
respeüo às famílias e aos individuas aqui rcsi- lumnia com âppareucia.s e visos de:realid:.1de. 

_ , . pe1 an o o pnne1p10 a au or1- em us e 01 ao grosseiro, a expos1-
_ dade e mvehndo tudo isto ·com a üumoralida.de ção <lclle tã.o fôr.t de verosimilhançà e a execu
que exerce na. praça publica; ent1;eguc ao m:.:tis ção tão _desastrada que cahiu tudo immediata
constantc o f:1rioso alcoolismo, secundndo pot· mente em completo t•idiculo c;geral·-desprezo. 
uma. sucia. de capangas e in.iividuos sem impu- Es'>:t peçn., o mencionado ·ofticio do promotor, 
tação moratde quG se faz acomp:mha.r sempt•e, é tão insensat~, tão J.isp)!t·atada e tr;1.nspira 
armados e dispostos a pro\•ocar e praticai• mesmo tanto_ alcool, que por si mesmo se nullifica e 
scenas de saugm~, como ultimamente acaba de destroe, servindo unicamente como uma pront 
succeder. irrefraga.vel e sem replica das verdades que, por 
~ po.ra j nstificar tuJo i;;:to, Exm: Sr., o r~- m:âs de _uma vez, tenho lc\'ado ao conheciment.o 

4,.::;; l \ c. ~ -, (. 

sua. fam.ilia e pessoa, na linguag-em mais dept·a
vada, q uc se póde imaginar, e:~ercida pelo re
ferido promotor, c n. mandado do mesmo por 
seus instrumentos Paulino da Costa. Pacifico 
c I\Iarcellinó Lopes Castello Branco, os quaes 
têm tido o arrojo de amear;M com scenas de , 
sang-ue a pessoa do Dr. juiz de dit·eito. 

:A vista, pois, do e~posto, Iev:t esta cam::t.ra 
ao conh_eci:nento de V. Exc. esses facto.:; que 

o ... "' , 
motor Joaquim Clementino do Souza Martins, 
ntitn de que V. Ex. providencie como enten
der conveniente em bem da ordem socen-o c 
mot•a pu )lica, e para manter o principio da 
autorida·.le neste municipio; conc2dcnclo a 
esta c amara licença p:u·a publicar este, q ne 
deyer:i. sor coàhecido do publico em g-cr<d, 

entro na Z:ü!:llyse e 
ap:·eciaçiio de semelhante peçn., p0r não ser 

l'ccis6 tornar mais evidente a SU:l. al it::mte 
falsidade e negra calmunia; c ::;ómente peço a 
V. Ex. permissão pat·a entre gal-a. :i publi<.:i
dade, para que todos saibam até onde já tem - . 

~"\ C! v J_ 

infeliz comarca.-Joaquim Clemontino do Souza 
~hrtins-; de modo c1ue o exemplo deste sin•a 
no menOs -de corr·ecth·o, e rião do estimulo, a 
outt·os do iguaes sentimentos. 

E v~ja V. Ex. como se avilta um cargo pu. 
blico, nobre e elevado, principalmente q 11ando 
confiado a um cidadão na altu1·a e digno del!e. 

Deus guarde n. V. Ex.- Illm. e Exm. St·. 
~i'. Lt:1ymundo Th0odorico c~e Çastro e S~lva, 
tgno pres1 en I}S a pt• vmcu1 .• -

direito, Enda~ .Jose .:VO!JUeint. » 

Ccrtithto do o(fici.o do promoto1· ao clclegaclo 
de policia 

como um prot0sto (rue lavra t:sta camara Certifico que, em obdiencia á portaria supra 
contraa servüntia deste funccionario c por ucrn do Sr. Dl·. ,juiz a·c direito da cotnitre:l, busquei 
do socego do~ seus muni<:ipes-Lida, foi appi.'O· em meu cnrtol'io e nellc encontrei a peça 
vada pot· unanimidade a dita representação. pedida por eertidão, a qual é do theor seguinte: 
Nada mais h:wen,!o, levantou o St·. pt·~~id0nte Promotor in. publica de Humildes, Zi de F c
a 15~ssão, declarando qne se aehava. preenchido vereit·o do 1885. 
-O fim pn.ra. que fóra. convocad:~; do r1uc para . . . 
constar tmndoulavrar a. pre::entc act!l quH v:1i Illm. Sr.-Ten?o a noite passada pronchd_o 
as;;ignada. por todos os vareado1·e:.; presentes. E em Jhgr:•nte dellct<? o esc1·~vo de. nome J~sc, 
ou, Acrizio Antonio dos Sa.ntos,~ecret:t:·io J.:t Ca- ~ do propr1edad0 do Dr. Encas .fosc Noguotr.a, 
wara. n. csc1·evi- Uanoel .Jose Co1·doso-p- por o ter cncontt•ad~, armad~ de cacete, re- 
Jose Vicim B;·n[fCt.-.:tntonio SIJates rlc B;·ttto '~olver c fa~ 1, ~a. mm!la .~al çada, para assas· 
-Eduardo .ll-ves Pe;~eira.- Feli1oc N e1·v elo su1ar o ctda.da.u M~rcl'llllno Lopes Castcllo 
.:. t~sc~m.e,lto. » • J , ~ - . e 

que o ref·~rido esct·avo, desob r:deccndo ú ordem 
« Jubw de dit•c ito om HumilclC~s, 2 de l\Iarço de prir;ão, correra c refugiara-se em r:as:t do 

de 1885.-Illm. ~ Exm. Sr.- Em atl:iitamen- ~cu s~nho1·, que é o jniz de direito, autnr ele 
to ao rnru officio de 2i do mGz ultiml), ve- tal attcntado, rC•lJiesito a V. S., a bem da jus
n110 sdcnlificat· a V. Ex. que. não obstante tiça., a pr·isão do r r?fer·ido !'s t~l·ayo,' bem como 
ser pr,~viamontc co;)hccid:l. a infame c c1·imi- que H<' l<lvrc o re:speclivo :111to de prisrro .. cm 
no;;à f:tr~-a. que o pro:notor pub!ico .Toaquim fla.gl·ante. 
Cle:ncutitno •10 Souza Martins pL:.r.c:wa re- Deus guar<lc a V. S.~Illm. _ Sr. _C:1:·los de 
presorít::ir, como dr~clarei no m~u ref·~rido ·<im.::. Abreu Si epul \reJa, dig no àcle;pido d-~ · polic: =a.-
cio, comt udo não hesitou elle (>fú b\•al-a á sc~~- O p:omotot· pu!>lico, _ Joaq_uiilt Clciiu:íl tino diJ 
na, como verá V. Ex. do officio do m 2smo ' So t,::et 3lartins . -
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Despacho.-A. O escrivão lavre termo de J· como o soldado, não desertou no dia do perigo, 
prisão~ que requesitou-mc -o promoto~· publico timbrando' em :gyrar -sempre na esphera. se
da. comarca····- . . . rena e calma da magestade da lei. H.·~ movam, 

.. Humildes,-28 de Fevereiro de 1885.-Sepul- mas não infamem a reputs~o do bom ma-
-veda. · ·· gistrado ,; est1 constitue patrimonio pu

blico 

« Enéas Joso Nogucit·a, juiz de direito da 
comarca. de Humildes por nomo~ção imperial, 
etc. Faço S~luer que~ elll vista do' factos crirni
uoso.; ost·~ntosamentc pratico.dos pelo promotor 
publico da comarca, Joaquim Clementino do 
Souza::;::~ífir.t:ins, que. tem altera~o a ordem .~ 
. - " ' . 

levei ao conhecimento da preúdencia. . da pro-
vincia, eu1 officios de dat:iS <le 12. 13, 15, 22 e 
.,- ür• hneit•o e de 11 16 22 2:3 e 2i de Fe-
vereirv ultiu1o, pedindo pt·oyidencias, q tia até 
ao presente ainda não foram tomadas, e no in
tuito •le evita:· outros maiot·es c mais gr:tvcs 
atlcntatlos da p:u·tc do mesmo promotor, em 
Íll.CC dtt sua cou,o; t:1nte ameaça c do csto:.lo de 
continua embriaguez em que Yive, resolvi dis
solvet·. como de facto dissolvi. a bern ela odcm, 
tt·anq uillidadc e mora lidade publicas, a pt·imeira 

- sessão de j unt!os deste tet·mo, convocada p:tt·a 
ter pt·inci.pio hoje, ás 10 bor;1s da. manhfi, na 
casa da C:unn.ra Municipal. E pa.ra que cheguQ 
ao conhecimento do todos, manJou o dilo j uiz 
lavrar o pt·esontc edital, que sc:r:i ailixado nos 
lon-a rcs mais publicos desta villa , depois de 
::~.s~i n-nado. HumiHe;::, :3 de Março de 1885. 
Bcli~ario José Nunes Bonna, escrivão, o cs
crovi.-En:éa . ., J ose Noguewa. )) 
Este~ oflicios e os insultos d::t I mptensa, 

unidi)S :ls inform:1.çõo;:; reservadas de eactltutnen
cln., tiveram a natural consequencia., serviram 
de falso pretexto á. retuoção do illu~trc Sr. 
Dr. l~n~~as. 

Entenclo, St· . presidente, que o governo está 
no seu direito removqndo os magistr:~.doe,qna.n.,. 
do d'ahi pro~ém ao mesmo elemento d·~ '~da~ 
pelo mrmos c esta a pra.x0 ; m1s, o (J';tC nao. (!. 
honesto c d~t:oroso. é, sob falsos :-:mot!Vos. ata
car-se officialmcntG a reputação do juiz, que, 

v. 1--53 . 

Voltando ao Sr' Dr. Firmino Martins, não 
posso apreciai-o ::avidamente como magistrado, 
uma vez: ue o tem o da. I'Oro ação esti es"'O-
tado, diz-me V. E~. ; mas a sua. força, como 
juiz partidario, res:i.lta. dos fnndamontos da 
rcpresenta~ão levada á Relação do districto, 
~Qlno;já. disse. Pu~licando-a, t'lnho clemons
tradoqüe o juiz de dirúto; Firmino Mat·tins, 
:i devéras um cego instrmaento parLicbrio. 
Eil-a: 

« Senhor! -0 tenellte-coronel José Ft·ancisco 
de Miranda Filho, capitão Antonio Jasê Ana.!io 
de '~il·and:l. 'naturaes desta cid;tàe Honrida-
rios e faz·::!n:leiros, capitão Cla.rü F'err;;ir:t da 
Ca:·valho e Silv~. natural da pr.;vincia (lo Ma
ranhão. proprieta1·io e fazeudeit·o. c::pitfi'o lU-. . . . 

L 1 ,!. 't t. L • ~ '-

do Cear:i, • ~~~·opri ·, tario e fazertdeiro, e o capitão 
José Rodrigues Ferreii·a, commerciante, todos 

· · , ta :.u c !i · a de Nos sn. Senhor::~. d:1. 
Graça da coma.rc L da Parnahyba c tnr>radores 
nesta cidaJc, usando do direito a si conferi·:!o 
pelo art. i50 do -cõdigo do pí·ocesso criminal,
vém, peranLe Vossa :Mag:~stade Impet•i:\l, de· 
nunciar a juiz de direito desta me:>ma co
m:1rca, bachar.:l Firmino d" Souza Martins, 
pelo.;; facto• que passam a relatar, a f:~t~ de que 
seja elle cornpetentemen.te responca.b_mzadu. 

Senhor, em Setembt·o do anno pro-s:tmo findo, · 
diver:;os ~idadãos d~ parochia de No~s:.:. Senhot·a 

a oncctça , 1 a ~ }!. , -

cente a esta comarc:1., requsruam at1.a inclusão 
no registL·o ehitoral daqnella pat•cchi.:l, a ~uja 
. , · :- · · · • ,.. dos c1da~ 

mentos so ve. ao va or ocarivo . , 
poucos r caes mais, quando re ferentes ao paga· 
mento da taxa de 6$480. Os documento.;; (;o 
ns. 11 o 12, provam CJ uc dous ci• !_aJ ãos __ ma1s 
foram alistado.; na mesma paroch1a de :\ossa 
Scnhür;L da ,Conceição da Amarr~tc;ão, pro
vunJo sua c:1pacida.de ele~tot·:ü . cota o co
nhecimento do pagamento da. decuna. urbana. 
de 8$000 ::1. 10$000 n o ~aximo, c~t·respondcnte 
ao valor locativo de 86::;000 a 108:;000; dos rcs-
pecti vos pre<lios. · 
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o citado art. 3° § 1° dispõe: quanto á ronda de 1881) mandando iogo in-éluil-o no registro 
proveniente deimmoveis,_ i<>, si o immovel se eleitoral; publicou sua sentença nesse mesmo _. 
achar. na demarcáção .. do · impó~to predial ou· dia; 30 de Outubro ; assignou edita.! :lnnun
decima urbana, com certidão de reual."ti"ção "ciando o alistamento desse cidadão e o enviou á 
-fisC:ll, de estar O c immovel a ve!"bado com valor Villa. da Amarração, dist-mte da cidade da Par

i uã in f ior a 200 000 u c · m re íbo nah ·b.1 tres lon n-as le'"uas e ::~.inda nesse dia foi 
daquelle imposto, pass:1do pel:i mesma re- o eclita.l publicado naquell:l. villa., conforme cer
pat·ti<;.ão. · · .· · · - tilicou o escrivão do j ::izo n1unicipal; citado 

·ora. :lesde qae o imposto pago apenas cor·- documento sob n. 1:3 ! 
r ::sp · e v · · .. ~- • , · - , odio, eontempht~ão e 
casos·, e de 86$U00 a. 108.)000 em dous outros, ! para promover o iuter~sse de seu partido e por 
vê-se que o juiz accusado, incluindo no alista- conseguinte o interesse pessoal seu, comme_tteu 
mento eleitoral em Novembro tlltimo· os doze o juh accusauo com o mcncion:.tdo alistam~nto 
cidadios indicados ne . .,se:; documentos, iricorr<'lu do ciJ.adão Silva. Henriques os seguintes cri- . 
doze· V<!zes no crime previsto no_§ 3~ do al't. 2\) mes previstos no art. i29 §§ 1°, 2o e 4.0 : i o 
da cit:tda lei n. 3.02.9 de ~) de Janeiro de o da prova da renda de 1:)2$ com aluguel 
1881. de dous preJios; 2 •, o de admittir c processai." o 

E. possivel que o juir. accusado queira soe- req ut?rimento do cidndão alistando, sem que 
correr-se á lei n .. ::>!.22 de 7 de Outubro do esse junt:ls;;e cei"tidão da repartlçã~ competente 

e'pcla qual foi feita u revisão do alistamento 
eleitoral em Janeil"o deste anuo ; roas esta lei 
favorece menos ao juiz accusado u.e a de 9 de 
:meu·o, des ~~que se atten er que o seu ar . · o 

§ 1o n. 1 _exigr) tudo quanto a. outra exige, 
e mai.;; que o imposto da decima tinha sido 
pago pelü menos um ann : · 
querimento do a.lístamento e como do;; 12 do
cumentos se.diguarã Vossa. Magesta:le de ~pr.:!
cia.t', todos os impostos, que serviram _de : base 
aos- alistamentos qüestionados, foram pagos em 
Junhó do anno findo, quatro mezes antes ape
nas dos requerimentos de alistamento desses 
individuos. Poucos serão por certo os juizes 
partida.rios que com maior deseml.Jaraço zom
bem c affrontem .assim a lei c · a llloralidadc ·. , .. 

Oütro : Manoel Antonio d:L Sil\"a Henrique 
foi alj stado eleitor como inquilino de · dous pre· 
dios, a.lugados a· diversos indivíduos, um à r;lzã.o 

e o::;; mcns:te p r c s 0 i 
nuo.es, de;.;tinado á sua residencia, e o outro á 
razão .de 6$ mensaes, e por conseguinte 72$ 
annuaes, destinado a uma sua · aula pa.r
ttcu-lar de 32 ·· alumnos (! ! )" sem outra prova 
mais alem dos recibos dos respectivos proprie
tarios, ~omr1 tu~o se acha provado cotu o do
cumento junto sob n .. 13. "Portanto, ainda uma 
''ez concorreu o juiz ilccusado na sancção pe
na1 do § :::o do art. 1~1 da lei de 9 de Janeiro, 
porqne o art. 5·) n.i e § i " da dita lei só adrnit
tem :1 prova da renda., na_ hypothesc, pelo 
-valor lpctuivo de 100$ do ptedio em que o 
ali,~tanâo residiu desde u m anno antes com_ 
econ,imia prfip1·ia, ·e ningucm dirá que um· 
individuo possa residir ao mesmo tempo em 
dous predio~ separado~. de diverso~ senhorios 

estava :;.verbado em valor loc:ltivo de iOO$ 
pelo menos (n. 1° do§ i " do art. 5', da lei de 9 
de Janeiro); :3°, o de t·~r logo mandado inclui!." 
o re(luel"Imento no a 1s amen o os e e! or s, 
quando apenas devia ter-lhe mandado e~tregar 
o processado coui o decumento para prova da . . 

' ' alis tar n. 30 de Outubt·o, quando já havia decor-
rido um mez:· que a revisão do alist:1.mento 
estM:\ .. encerrada (§ G·J •:o art. 18 da lei), c por 
conseguinte, quando o j ustificante já não podià 
requerer sua inclusão no registro eleitoral·; 
e 5", finalmente, o de ter mandado lavrar no 
mesmo dia ediUl.l, enYi:mdo-o à Amarração, 
onde foi affix.ado, ainda nesse dia, diz o escrivão 
do juiz municipal do. termo, demonstrando assim 
o maior intel."esse e atro ello senão uma falsi-
dade sem nome . 

Outrosim ; dos documentos de -ns. 2, 3, 5 
e iO! vê-so que um dos denunciantes, Senhor, 

:> :> 

para Voss:i Magei;tade Imperial , po1:cim o juiz 
accusado, depois de ter admittido os recarsos 
em quatro dos t·espectivos processos, matou-os 
sob o prete:s:t<) de estar esgotado o prazo dos 
recursos. No entretanto, com o devido res
peito, convém que Vossa Magostade Imperial 
saiba que esse prazo nunc l fôm e:;gotculo, 
pr;1·que a publicnçãu dos alistamentos . dr~ todos 
es!es individues não se fez per edital, como 
quer a lei, o que se prova com a justüicação 
que s')rve de docu·mento sob n. 14. 

Senhor, os denunciantes, compungidos pela 
sorte da pa.tria, sentem o mais prof11ndo des
gosto levando :i presença de Vossa Magesta.do 
Imperial, ele uma ~ó vez, tantos crimes com
metti.los por um mesmo juiz na alta. e sacro-

. :- . I • • 
' , ( ' ., o . 

dopla residencia pa1·a fins eleitoraes. Em rela- ver qtte a corrupção politica. av:1ssa.la. este paiz 
ção a.o alistamento deste cidadão ojuiz accusa:.. até á. magistratura vitalícia! E' verdad~ que, 
do violou a l~i eleitor:l.l tlma. e mnitas vezes. em honra sua, por ácepção á regra get·al. por 

Assim, vê-se do éitádo documento que esse isso que, o magistr,tdo __ brazileiro, por via de 
cidadão, ::tfim de provar o ·.eu supposto dinito reg1·a, ó inca.})!lz- de transigir com os sagrados 
ou capacidade eleitoral, requareu o processo deveres do seu sublime sace1·d~cio . 
summario do§ io-do art. 5o·,1a lei, no qual o §enhor, dos 13 indivíduos alistados eleitores 
juiz proferiu sua sentença a _ 30 de Outubro; na parocbia de Nossa Senhora d~ .Couceição da 
cujo summario deveria. apenas servir de doeu- Amarração pelo juiz ~ccusado, algons delles 
mento para-<o alistamento do ' requerente · (§ 4~ nem -sequer possuem: ·o-;; p1·edio s' urbanos que, 
n. _ 4 do at·t. 14 do reg. ~· 8213 de i3 de Agosto como de sua propriedade, fora.m lançado~ no 

~ ~ 
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vtl sem o pagamento do imposto de trans
missão! 
: Vê Vossa Ma()'estade Im erial ue o~ obres 
tugurios foram elevados :i categoria de pt·e
dio.s .no anno proximo_findo, _quando pela pri-
meira vez deram a provinci:\ o imposto ___ da . de-
cima urbana. · --, '" 

Senhot· ~ -os alistamentos dos 13- individuo;; 
supra indicados, feitos sem provas, c, por con
seguinte, contt·a direito expresso, exigem desse 
venerando tribunal a sevel'a punição do>juiz 
accusado, como e:s:emplo a futuros juizes pat·ti
darios nas condi ões da uello destemido cam-
peão do partido liberal desta provincta, -:-cuJO~ 
interesses o demoveram a tacs escandalos e 
crimes repetidos, certos, como estão o,;; dnnun-. . - -

' ' 
políticas não tõm - ingresso nesse venerando 
tribunn.l. 

Portanto, com esse proceJimento pt•cpotente; 
tendo o juiz de direito incorrida -17 vezes no 
ma:s:imo .ia.c; penas do art. 29 § 3o da lei n. 3029 
de ~~ d•! .Janeiro d~ 1881, o 5 vezQs no ma
ximo da.:; pona.s do art. 129 §§ 1 ·•, 2° o 4° do. 
codigo criminal, nttentas as circumstancbs 
aggrav.mtes dos§§ 4°, 8°, 10 e 17 do art. 1G do 
mesmo codigo, vêin por issv O'> docume.a.ws da.r 
a presente qanuncia, jurando ser verda·lc 
quanto refereru, oüerecendo para testemunhas 
a Firmo Silva Raposo, Herm~negildo José de 
Seixas. Joaquim de Oliv~ira Fiuza.. da villa da 
Amarr:< çào ; Sergio Vaz de Ca rvalho e João de 
~a:rvalho. desta cid3:de. tudo para. q_u~ o mesn:o 

~esta peça vê-se que . foram indevidamente 
alistados na parochia da Amai"ração 16liberaes 
phrJsphoros, con;o [intel'iOL"mente, por outro juiz 
de direito, o foram cei"tos quitandeiros. 

Alguns conservadore8, sob tão bom funda
m~nto, entenderam I"eq~erer, em _1883, o seu 

, J e i:l.' 
nf~mado DI". Firmino Martins, indefcl'indo, os 
maltratou, confessando e:ttão que naquelle tem-

o a rmo e r ste m tivo havia 
el'rado. Assim, pi·eferiu tornar-se reri. confesso 
a alistar em idcnticas -condições o adversario ! 

Para que não seja posta em duvida esta. 
minha asser.;ão, publicarei com e;;t'3 uma. de 
suas ~.entença.s. Eil-a : 

<< Virgilio Fernandes Sã .Antunes, escrivão 
encarregado do registro eleitoral dfl"ta com~:rca 
da Parnahyba, da provincia do Piauhy, por no-
meação legal etc. -

«Cet·tifico, .~m vista da petição snp1·a, que~ re-
v o :s_ • - • ' ' - -
zebio José da Silva requereu sua inclusão no re
gistro eleitoral desta comarca, encontrei o des-

. · t nr s<>o-uiat : Vi,-tos .. 
estes :tutos etc. Não reformo o meu desp:icho de 
folha 6 e verso, por ser conforme a direito .. Em 
20 de Novembro do a!-1':.0 pl'o~imo passado, 
qua , 0 c .. 
!'ente, proferi o despacho, em que s•! funda, não 
tinha ainda chegado a esta c!dado o dec ; n. 
3122 ele 7 de Outubro daq,:elle anno (em que se 
basea o recorrente), o qual alterou e ef'clare
ceu algumas ttisposiçües da lei n. 3029. Eu 
havia chegado a. pouco a esta. comarca grave
mentc doen_t~do beril:Íeri, e vi-me logo, apesar 
do meu estãao de mole:'it.ia, obrig~\do a dc!":pa
char as petições para inclusões no registro elei-

. · · • utros Lraba-
lhos, que se uccnmulavam e que não podiam 
por isso mesmo ser bem desempenhados ainda 
que eu tiv:esse muita illust1·ação c muita saude. 

ao ~v1a cn ao a c J?l:l. j · 
passasse o exercício, c o praso para o registro 
eleiLor<trn passc:u·ia,--scm que este se fizesse, 
si eu o l'emettei'se no juiz de direito mais visi
nho, t•csidonte aliás a. longa cl1stancia. Eis o 
g_ue me obrigou então a. despachar, sem quasi 
poder lõr e estudar. Todp. e.stn pro.vincia sabe do 
e4ado e:n que para aqul v1m. Fot ne~~o estado 
de molestia~ que desp~lche_i a pe~ição, quC:', por 
certid~o, fizerain o recorr:>nte Juntar a;:; suas 
rllzões de recurso. Tinha então:~ falsa idéa, ti
rada, sem duvida, da l_oitura anteriormente 
feita do § 2o n. 2 do art; 3° da citada lei, do 
que o pagamento a fazenda publica de qualquer 
imposto no valor de 24$ mil réis no município 
da côrte, de .12$ miLréis nas cidn.des e. de 6$ 
mil réis nas villas, dava direito i inclusão no . . . . . . . • ·- . .. .. j 

. ' ~ ' o 
dev;dameate punido. Os denunciantes-F. P. a el:lse individuo (a quem não conhecia, a quem 
Vossa Magestade Imperial haja porbem man- nunca tinha visto) e provavelmente a todos 
dar que distribuida,autuada ejurada esta, se quantos requereram então nas mesmas condi.;. 
proceda \ lo respectivo processo de responsa.bi-_ ções. Eu teria reformado infallivelinente 
lidade,.nos termos da lei.-E. R. ~L--Par- esses despachos, . si estes, que:.hojê me a:ggri~ - · 
nahyba, 26 de Março de 1883. -Jose Fran- dem, servindo-se de EuzebíolS, - houvessem in- · 
cisco de .J.lfü·anda F ilho.-·AntoniO Jose ;tna- terposto .. o recur,:o, que a ;le~es~bele~eu .. para -· 
Uo ele Jrlira.nda.-Cla1·o F. de Ca,;.-valh.o.- os c:1sos em que o juiz .. commette erros seme~ 
Ricardo Po1yhyrió da : 1ll otta..~Jr;Jse Rodri;. Jhantes ;· mas~calaram .l Não:recofreram,:_ por~ 
gucs Ferr.eira~ 1> • • que esse erl"o lhes -~gr2,dava~ ·e -prete~~~ll:lD. ~~11.~.- . 

~ .': 

. ... ::. ·· 
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tirar to:los os proveit9s possíveis nopresente e 
no futuro !.:.,~:i\Iaistarde,- quandojá.cu não 
podia r-cmedial-e, - :fizera.m delle um -crime e 
denunciaram-me perante o egregio tribunal ea 
relnção; ~hoje ainda-;: c~ploram o mesmo ter-

-·., • 'f . ' , 
erro aind:l apreciado pelo tribunal superior, me 
obrigam a. incluir no registro eleitor:d todos os 
phosphoros. ue uizerem. Eno-a.nam-se ! ... 

ommettcn·e1 erros 1guaes, ou mesmo m:1iores~ 
-si a fraqueza da. minha intelligoncia me im
pedir de acertar; mas,-por atli~ição,-por adio, 
~ou por cobardia.,-' na. qual entra algum in
teresse pessoal,-espero em Deus que não com
metterei uma. falta no __ cumprimr:mto dos meus 
devGres --Subam os aütos~ - obser\'ando;.se o dis~ 
posto no art. 75 do Decr, n. 8213 de 13 dt:! 
Agosto di3 1881. -Pamabyba, 14 de Dezembro 
de 1~83.-Fi,·miítO t.le Sott:;ct llfartins. )) 

·c, pots, a casa que o governo actu:1l nãO 
pode conservai" na lista dos vice-presidentes dO 
Piauhy oJ);.-. Firmino J:\Ia~tina ;, ó preciso ~azer 

condemnando o escrivão correccionalmente po 
30 dias. : 
~om ce~teza para o sul do imperio não l1a. 

destas. raridades pecnliares ao Piauhy. 
O escrivão appellou para o juiz de direito in-. -- , o e 

Araujo Costa, ultimamente despachado juiz de 
direito da comarca de Hum1ldes, e este· confir
mou o monstro horaciano ! 
Qualque~ juiz_ lettrado que, por ignoranciã 

Oll perverstdade, commettesse sór.iJ.ente erro de 
officio, estaria riscado do qu.adro da magisLr.:~
tura, a. não ser gente do nobre Visconde de · 
Paranaguá! 

No entanto o Sr. Dr. C:trlos de Araujo Costa, 
po.r este e outros iguaes actos de vandalismo, 
fo1 r.:compensado com a comarca de Humil
de,. 

O ·exemplo mostra que c.n;1da mais temos a 
a ~gis rll. ura p:~r IC ar1a o no re 

Visconde! 
·Para que 

e -bem assim a portaria com que elle, faze:d; 
de juiz e parte, obrigou o escrivão da sub
delegacia a. cobrar, alem das custas do ro-
cesso corr~cc10n~ , ma1s :) o perseguido 
s~rventuar1o, p~n de. numerosa familia, por
quanto o seu possu1do nesta mundo, . alem 

- dó seu: · ófficio, reduz-se á sua mulher e nove 
Passo s.gora S? _ presidente á segunda parte filhos. 

do meu requerimento. ·· 
Eis as peças acima referidas : E' escriyão do termo da Campo Maior, co;.. 

marcn. _do me:o;mo nome, o cidadão Umbe1ino « Vistos este;:; autos, etc. 
Felisbcllo Vieira~ que k~ tres annos segura- « Considerando que o escrivão Umbelino Fe-
mentc n:!o tem podido. e.xcrcer:- as funcções -lisbelloVieira, por om\ssão, d?i~ou de comp~re
do c:u·go, ora porque os JlHi:es le1go:;; o , 
dem correccionalmente duas e mais vezes se- pm·a audiencia do dia 1" de Fevereiro do cor
guida.s, or.• porque se aéha condemnado em , :r ente anno, apezat• de ter este juizo mandado 

roco;;so deres oo.sabilidade. _ chamal-o, p~lo porteiro da casa da me <ma ca-
O t tgno JUlz do <hrc1to do C:tn~po Maior estG- mara., que ossc para. a mesma au tcncut ou 

,.e no g.:>zo de licença mais de um annu, desde communicasse a raziio de sua falta, o flUe não 
Agosto da 1883 até ao fi!_U.ª-0 anno p;tssndo,a.con- cumpriu (doc. a)l. t3_fl. 14.) _ _ .. 
tecrniaó, 1>o·r isso, que,dur·ante e,:;so tempo, a co- ·- ·.Considerando que o moti.,·o de acba.t·-sc Je 
marct\ ~e conílagro.see, e, j:i :-;o saue, os conset·- nojo de um seu filho, que disse luwer fallecido, 
vadores foram O! m::.rtyres. não lhe privava de communicn.r ao juiz o mes-

As suspensões corrcccionaes, ha poucos dias, mo motivo c mandat· os respectivos _protocollos. 
:COm justn. razão c:ondomnad~!S por yozes elo- Considerando que não lhe póde absoluta
quentes desta casa., porqu~. com o abuso da mente justific:~r a razão que allcgou de estar 
repetiçã.:>, póde-~o illudir 0 max.imo da lei, o escrivão companheiro doente, e, pOl' isso, não 
e;; tão mu: to em moda em varias comarcas do ter quem recebe --s~ os mencionados protocollos, 
Piauhy. especialmente nas de Cu.mpo Maior e visto como não ao supradito escrivão e sim ao 
Barras, ~bem assim os processos publicos por jniz devia mandal-os, por sor o juiz o unico 
s uppostas injurias c calumnias a juize ; encr- competente p.?.ra. recebei-os e designar cscri-
gumenos. vão quo fu.nccionasse naqu121la nudiencia. 
co tenente Umbelino, depois do duas ou tres Cons!der:tndo que nã o justifica ao referido 

suspensões correccionaes aeguidamentB, sotrrP.u escrivão Untbelino a resposta de fls 4 a G, em 
__ uma, CUJO processo mon;:; ruoso e or1gina me- que aomen 9 man1 es ou :\ mane1ra atrev1 a e 

rece se~ conhecido desta cana. insolente com que Lrata ao juiz, inju.dando e 
Corria proces"o de ~esponsabilidade contra c~llumniando propositalmente ao mesmo juiz, 

este escr ivi!o :perante o jui:r. municipal que, pelo que tornou.-se merecedor da sancção penal, 
pela lei" apcnan proce~sa seus Qfficiaes a tó á segundo bem demomtrado se â.cha. no drspacho 
pronuncia inclusive. : de fls 18 a 19, em que o mesmo juiz tomou 

Cons tando, porém, antes da -pronuncia, ao as providencias l cga"s mandando extrahir co
juiz procP.ssJ.ntc que o_ juiz de direito yolt.aria pias da referida resposta c r emetteuao promotol:' 
novamente :l. comarca, e , contando os hber:~es, publico da comarca na -fórma. da lei, 11ortanto, 
co;n~ c~rt'l., a improceãe~cb. do procP.sso, o ju!z . usando da attribuição que-me concede a }l}i. nos 
le1go, antes da pronunc1a, e mesmo sem ter t~rmos do decreto n. 1.572 de i '"do Mar~o de 
ouvido a promotoria publica, lavrou sentença 1855, suspendo co;.,-cccionalmcnte, pot· :30 dias~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 52- PÃjgina 24 de 44 

Sessão em 15 de Junho de ·1885 421 

ao referido escrivão Umbelino F. Vieira pela. .legislativo n . .. 1o9ó de 1 de Setembro de 1860 
referida omissão, e mando ao escrivão João· declara terminantemente que os crimes de in
Joactuim Mendes da Rocha,a quem designo para jorias, calumnias e otrensas physicas contra 
substituil-o durante a mesma suspensão, que funccionarios são puulicos quando commettidos 
int!mando-~he, est~! receb:1. o:; respectivos ~:~.r- em act~s de e::erci~io das funcçõ~s dos cargos 

Cia, pagas as custas dos presentes autos pelo 
mesmo escrivão Umbolino,cm que o condemno. 
- Campo.:maior, io de Setembro de 1883. __:. 

os e eretra. c os an os. » : 

«Juizo Municipal d~ Campo-maior, 15 de 
Maio de -1884. 

No impedimento do escrivão, João Joaquim 
Mende3 da Rocha; que bqje deu parte de doente, 
órdeuo ao escdvão da subdelegacia de policia 
e do juizo de paz, Lucio Antonio Leite, que 
designei e requisitei para servir interina
mente neste juizo, durante o impedimento do 
referilo João Joa uim, ue, em cumprimento 
ao disposto no art. O~ do regulamento de 
custr..s, exija e recebn.. do est:rivão Umbelino 
Felisbello Vi~ix:a a quantia de 3$ de custas que 

. . 
c. ' .. 

de ai.m.e r/.e responsabilidade em que foi o 
mes11W U rnbelino suspenso con·eccionalmente 
or 30 dias, em unes custas foi afinal condcm-

, ' 
são adiaJ:;~., por ter pedido a palavra o Sr. João 
Penido, o seguinte 

nado por sentença do Dr. .juiz . de direito da 
comarca no mesmo processo ; devendo int.imal.' 
esta pitra o referido fim e passir '"recibo du. 
mencionada qun.ntia, ficando esta no car- Re'luc1·imcnto _. 
torio: :1ssim o cum~r<;. O ;1o supplente do -.iu~ =- Requeiro que sG peça. ao governo, por inter
mu~1c1pal em exerc~cl.o:-Sevaro Pedr~ daPct::. medio do Sr. minislro da justiç:~, informações 
Esta conforme ao or1gmal,do que dou fo.-Cam- sobre 0 sen-uinte : 
po-~aio~, 17 de ~i~io de 1884. Eu, I:ucio . An- 1." Em que_ estado se nchn. o processo crime 
t~~10 L~ltel ~scr1va.o da ~ubde.legac1a do po- movido contr:l. ·o 2o vice-presidente da província 
hc1a e do JUIZ~ de paz mter1?amcmte. neste do Piauby, bacbar('l Firmino do Souza Martins, 

• · · • ·- em vu U( c e uma represon açao u·tgt a em 
Lgcio _Antonio Leite . >) ii do :l\Iaio de 1883 por alg1ms voreadot•cs dn. 

« ecaln do Sr. 
cscri\'ão do crime deo:ta \'illa, a quantia. de 
:3$, que q unntia. me entregou em seg'lido. :l 
intimação que lhQ fiz, ern eumprimtJnto á por
taria acima, do que dou plona a geral r1uitaçüo. 
Campo-maior. ii do ~laio de 18S·1.-.0 os-
criviio.-Lucio Antoilio Leite. " · 

Da defeza no tal processo correccil)n·ll ori
ginat·am-se mais dous outros no referido cs
cri\'ão ; porque este, quei~ando-se da perse
guição soffrida, disse rJue os seus males vinham 
do facto de não ter escripto perante o i·• sup
plente do juiz m~nicipal, (:apitão José Hygino 
de Souza. cousa dtvers:~. da que depuzcra certa 
testemunha. . 
·' Esta queixa dizia respeito a outró jui;~.,mas 

· · · · · · · I n ·a e su 'eitou 
o infeliz aerventua.rio :1os ditos processos, que 
correram officialmente pot· denuncia do pro
motor publico, tão partidario quanto ao s~us 
cumplices; prete::ttando-se que as suppostas rn
jurias e c.'l.lumnias foram commettida.s em acto 

'de exel'cicio das funcções de um juiz, perante 
quem õ escrivão, não S~ ·defendia. . 

O distineto mestre de direito de S. Paulo~ 
que tem ass~nto.nesta . casa , pro~igou não ha 
múito ~sta espec1e ·de ·abuso mur commum no 
interior e com toda a. razão ; porque o decreto 

Camara. Municipal de Thorczina ; 

crime movido contt·a o juiz do direito do Par
nn.hyb::~, o mencionado l>nchnrcl" I•'irmino :Mal"
ti ns, pol" ter indovidnmcntc alistado nlgulis 
eleitores na pnrochia d:t Amarração, em virtude 
do rcpr~!õlntnção dirigida no Tribunal da Rela
ção do Maranhão pelo tenontc-coronel Josci 
l"l"nncisco de Miranda Filho e outros daquclla 
cotllarca; 

;3_o Em que estado se acham dous processos 
por crime de responsn.bilidade movidos pelo pro
motor public', da corn:1rca de Campo M?-ior, nD 
lliauhy. contra o escrivão do termo do mesmo 
nome, Umbelino Felisbello Vieira, e remettido!=; 
officialmcnte por app~llação do accuoado ao 
mesmo tribunal. 

Sala das sessões, 15 de Junho de 1885 .:.. 
Coelho de Re::ende. 

COETINUAÇÃ.O DA 23. DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 4 
-1885 (PROROGATIVA DO ORÇAMENTO) 

E' lida.~ apoiada. e posta em discussão conjlln
tamcnte com o projeeto a seguinte emenda da 
commissão de orçamento : 

... Emenda 
No ar( f o, em vez de tres · mezes, diga,;se 

-quatro mezes. ", 
.··· .. 
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No-§ 1°: em yez de n. 
n. :3.230. 

3.229, diga-se-! O Sr. A.nt,onio Prado (pda or
.dem):- Sr. presidente, não . sou conlrario á 
idcia do _pagamento Je passagem aos immi
gr:mtes que ><e destinarem ao nosso paiz, e já 
tive a occasião de manifestar ncst<t ci.:sa o meu 

No § 2.}; supprimam...;.E;e as pahi'\rras - e 
extraordinarios. 

Sah _das commissões, 15 de Junho d~ i885.~ 

' juntamente com o projecto a seguinte 

Emenda 

Fic:t o governo autoriudo 3. fazer ol)'orações 
de cre.lito até 3.000:000,;;,000 para para pas;a
gens : de immjgrautes e mediçüo de lotes co
loniaes para os me:;;mos-. 

Sal!!. das sessões. 15 d~ Junho de 1885.
J. P. Salgado.- J. F. Dia;:(~.- ltaq_td.- J. 

" . . , (. ·rc-
de;·ico Borges. - A.l171.'S rle .-li·aujo. - Ca,n
dido d ;;, Oli'l:leira.-Frailça Car-valho.- Jose 
11[ m·ianno.- .;.1! r; · 
Deliwlrio Bezerm.- Sclwtcl.- .Adriano Pi
me-ntel.- Suty1·o Dias.- Ce::aí· Zam.a. -
• 4.ristid es Spinola.- Ber.cn·a de JI e ne:;es. -

1 a nu en e c e .:. oraes. -
Al"Varo Botdho .- Cw·l os Affonso. -.1m-aro 
Bezcri·a, 

o . 8r. Salgado :- Tendo apl'esen
tado á mesa. :L emenda qu'} foi lida, concedendo 
um credito de 3.000 contos para o Eei·viço d·~ 
jmmigração, cumpre-me d:,cla-rar que os signa
tarios dc:ssa emenda não têm fim hostil ao go
ycrno (muitos apoiados), a quem prestum seu 
a :.oio, e sim o dese 'o de •.~restarem. um r i · 
ao minist<:l'Ío. 

OSr. Andrade Figucira(ííara 
ti, j; ,. f!t; • 

coou·a :~. emenda que abre um cr('dito de :3 000 
contos para. o serviço de immigraç.:1o, e vai 
dar a,; razõc;; do seu pro• ~·!der, para. que o não 

---- ·suppon ham em contradição t•Om a dcl'czn, que 
a. si tomou, da c:J.usad:l immifp•açã<~. 

N:"Lo YOta pela emenda por duas razões c:~.pi
taes : 1'\ porqun desf•ja que esse serviço seja 
org-nni:r.:tdo l'Ob bazes det•.!J'minaJas c pcrrua
nemes (apoiados), o não de:xando :10 alvcdrio 
do go,•erno fz,zer o que entender =~ respeho, 
porqu'~ a experiencia recente esta moskn.ndo 
qu':.a urn ministro qúe foi la1~go ew contcs~ões, 
succ')de outt•o que se mostra es·-,uivo, e apou
cado ; 2°, porqce clie orador declarou, quando 
tomou a tlefeza. de~ta ~ausa. c1ue entendia que 
havia. em nosso orç:1mento despeza'i desneces-
~arias cu ·a extir ,: .à o seria suffici n a· 
fornrc.:r os recursos nec• ssarios ao serviço da 
immigração. 

completo de fa.vores :1 immig-raçãos, v<1i muita. 
d:.stancia, 

Quando censu~ei o acto tio Sr. ministro da 
agricultura pela suspensão das ordens de seu 
nnteces.:.ol', autorizando o pagamento de pas
sagens aos -immigrantes,eu acreditav:t que essas 
ordens refet·:am-se unicam•)nte aos pedidos de 
immigraBtes já aqui estab·>lecidos, que dose
j::vam mandar vil." os sr~us parentes ainda l'~-

., 'I • 

nistro da agricultura, explic;mdo o seu acto, . 
mvstrou-u:os, em vista dos av1sos aqui lidos, 
que as ordens ao antece;;SOI' de~- Ex. autori-
z:wam o pagamento de pnss ,g,:m a todos os lm
migt·antes que desejassem vir para. o Brazil 
(apoiado~) . 

~ra, po1s, um s_ys ema. novo e .JU ga o com
pleto a respeito de favores a immigrantes. 
Comprehende-sc f<tcilmente, que esse sy~tema. 
nà•) podia ser adoptádo, não só porque o ex-mi
nistro não tinha autorização legisl::IJ~va para 
o fazer, como porque os recursos orçamen
tarios oão bastavam para esse fim. 

~ ' " ' 
immigr1tção que não desorganize o scrviço,e so-
bt•etudiJ que· não 11r1•judiriue muitas províncias 
do impcrio, cuj0s interesses a cs~e respeito não 
têm sido attendidos )..leia administraçi!o ; por 
o~ta razão, l'!1queiro. Sr. prt~siJente, qU11 a. 
r·menda rela.tiva ao p::Lgameo to de p:1ssageus a 
immigrant·-~s ' seja. remettida. :i commi~são de 
ot•ç:HJlento (apoiados), par:L tomal-a em consi
deração quando tr:~.tar-~e da discus,ão do oJ·ça.
m~~nto. 

O Sn.. RATISBOXA·:-Apoiado. Era para isto 
que eu tinhâ: pedido a pilav1·a. 

O Sn.. ANTOXIO PRADO : -Eu pedi a pa
lavrá, Sr. presidente, pnra fnzer este re
queJ•imento; _n não me limitei a mand:1l-o por 
escrtp o . a mesa, porque ceseJava a _cccntuar o 
meu modo de proceder, para que se não pen
sa.~se que havia contradição, votando agora 
por esta idéa, que ba pou1;os dias censurei o 
honr.1do miRi~t1·o da agricultura, pot• Ot! •~asião 
de ler suspendido o pagamento de passagens. 

Pdas poucas palavras que proferi, julgo ter 
tornado bem claro o meu pensamento. 

N:'to se pense, portant •, que yotando contra 
a emend:l, o orador abandona a causa da im
migr,<çã·L Entende que nesta quostão o minis
teria não vai bem, querendo permanecer no 
estreito systema que atloptou; mas não acompa
nha os autores da emenda, quando diio ao go
verno O' arbitr!o e autorizam-n'o a op(mtção dP. 
çredito, .: h a. vendo no orçamento . meios de se E' remettido -á mes!l, lido, :~.roiado c posto 
fazer o 4 córtes precisos para occorrer a. csso em discussão conjuntamente com a.s emendas o 
ramo d~ serviço. (JI uito vcnt.) -. o projccto, o ,seguinte 
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Reqw~rimcntd 

Requeiro que a emenda sobre passagens de 
immigrantes vá á commissão de orça-mento. 

Sala das Sessões, 15 de Junho de 1835.
AntJnio Pra 

O Sr. Felicio dos Santos (pela 
o·;·dem):- Eu desejos!l.ber, Sr. prGsidente, si . . . - . . 
te com o requerimento, ou si se vai discutir 
simplesmente o l'equerimento. 

O Sn.. Pn.F.srnNTE:- E~ enten:lo que deve 
correr conjuntamente a dise;ussão do requeri
m~nto, das emendas e da prorogativa.. 

O SR. FELtcro nos SANTOS:- Poi.;; bam, em 
tal cnso eu requeiro o encerramento da. discus
são da. prorogativa. 

E' a rovado o encerramento. 

Proc ede-se á votação do projecto n. 4 -
1885. 

emC~nd.~ da commissão : 
Ar~. f.u Emqua.nto não forem promulgadas 

as le1s c ue fixam a. des ezn. c or am a receita 
S'GL'al do lmperio para o e:rercicio de 18S5-
1~30, continuarão em vigor dat·ante o primeiro 
tnmestre · do me~mo e::rercicio as leis ns. :~229 
e 32:30 de 3 de Setembro de 1884, sendo a<;; des
pez:ls feitas· proporcionalmente ao tempo de sua 
duração ~ 

E' em seguida approvada a seguinte emenda 
da commiss[o ao art . 1o. 

Depois das ·l:Jalavra.s-3 -ae Setembro de 1884 

No art. 1.0 , em vez de tres mezes, diga-se : 
quatro mezes. -

Passa-se á votação dos pa.ragraphos. 

E. approv-ado o seguinte paragrapho, salvo a 
emenda: 

ctuar, no mesmo período, todas as despezas pro
venientes de creditos especiaP.s e extraordina
rios attinentes ao respectivo e:rercicio, bem 
como a emittir bilhetes do Thesouro, até á 
qua.~tia de 16.000:000~, como antecipação de 

seguinte emen :la da com-

or.linarios. 
. .. 

Fica prejudicada, nesta par te, a emenda do 
Sr. Henriques, apresentada na sessão de 12 do 
corrent~. 

Procede-se a votação do requerimento do 
Sr . Antonio Prado. 

O SR. ;r os :E 11AR1AN:'i'O requer, e a Camara 
neg~, seja .ominal a vot:1çào. 

O Sr. I-I:enriques (p ela oi·dem.) :
Sr. residente, V. E~. não submetteu á vota-
ção a minha cmen ·t suppr1mm o os § § o e 
2o do art. 1 ' . A minha emenda ao § 2~ não 
se limita unicamente lÍ. supprimir a. palavra . . .. . . 

• < 

§ todo . Eu decla:·ci que estes doua § ~ eram 
inuteis, por<rue estavam comprehen,Üdos na 
disposiÇão do a r t. 1°. .. . 

, E' o·que tenho a ponderar. V. Ex. resolv<t 
como entender. / 

-
O SR. PRESIDENTE:-Nesse sentido ia res-

ponder uo nobre deputado. 
E" approvndo o seguinte :J.rtigo do prJjec

to. 
Art. 2.° Ficam r6v~gada.s as di~po~ições em 

contr;trio. · 

O projecto com as emendns approvadas ê ro
mett1do á co~missão d'! orçamento para redi
gil-o p m.1. a 3o. discussão. 

O SR. A~TO~lO DE SrQUEnu(pela ordem,) rc· 
quer dispensa- de int~rsticio para que o pro• 
jeçto seja dado para ordem do dia d'~ amanh:!~ 
dispcnsan·.lo-s') tambem a impressão em avul
so. 

Continua a discussão do proiecto n. 4-1884 
E' approvada a seguinte emenda da com- de for~as de mar. o~ 

missão : :· ~ 

N·) § i o, em vez de n . 3229 diga-se-3230. 
Fica prejudicad;~ a emenda do Sr. Henriques 

apresentada na c sessão de 12 do corrente. : 
·E' approvado o seguinte. paragrapho, salvo a 

emenda. : · 
§ -2.o 'o· ministro e· secretario de .Estado dos 

nogocios da fazenda fica autorizado paro. effe-

(E1ttra no salão o Sr. m inistro da nia•·inha 
e occupa uma das: cadeiras destinadas aos 
Sr s. m.inistJ•os . ) 

O Sr. Rodrigues A.Ives (pro
fundo silencio):_;_ Per!Jlitta V .. Ex., . S r. presi
dante,.:que me aproveite da liberJa.de , concedida. 
ao clab . ..te para. enunciar-me, sobre a grande 
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qu~stão do dia referente ao e~e~ento serv.il, I nosso paiz um perio. ·ao de. verdadeira fatalidade, 
n~s1m com_o, sobre a marcha poht1c:t. dos nego- para o systema que nos rege. (poiado;; e ílcZO 

· c1os do pa1z. - 1 apoiados.) 
Não d~vo, porém, passar em silencio o inci- . • • . , . 

dente que ac:t.ba de presenciar atonita a Camara 0. Sa. JosE .MA.rtiAN:>;O .-E m~nto g"•'neroso 
dos Srs. De ut;1dos. apo1ar o governo e da!." no que cahm. (.:lpartcs.) 

v. hx. vru que um dos primeiros actos do ___ :\.OD:l.tGUJ'<; ALvEs : ---:-No meio da 
honrado ministro d::t. agricultur:t., foi a suf:pensão grande agit1ção q ne se faz n~stc recinto, en
das ot·den;;; relativas a immigração, e:s:pedidas tendo dever d~ixar_que o~ animos s~ acalmem e 

~ . . 
do conselho, daquella cadeira, (aponta pm·a as 
ca.deims do.<: Sr.~. minist)·osJ::-declarou que não 
tomava a respousabili<hdc de despezas tão avul
tadas, porque não eram comportadas pebs 
forças do T11esouro. 

E, entretanto, a maioria pretendeu hoj0 dar 
~-o governo um credito que e!le rejeita! dinheiro 
de que elle não pl'eci,;a ! 

A declaração do honrado deputado nelo Rio 
~ . . 

.... ~ • • .L c ra 
cnl."actcr ho.:til, não póde f::er aceita. On o go
verno não tem apoio d·~dica.do da maioria, ou a . .. .. -
de poucos dias. (.:ipoiados c ílc"io apuiado.~ .) 
O que :':ignitica dar ao gov0.rno um credito que 
ell(~ declara não :tceitar e q uc é inconveniente ? 

O SR. Z.-DlA :-Quer dizer qúc, !';egundo a 
no;;sa es~ob, o governo é apenas uma commis
.são do parlamento. 

O Sn.. Ronn.tGtJES AtvEs :-Depois de ~haver 
o Sr. presidente do conselho cleclat·a.do que as 
arcas do The~ouro estão cxhaustas, que niio 
têm recursos, não podia a. Camara do.;; Depu
tado;;, sem suspeita de hostilidade, imt)ór-lhe 
umn. n1ed'ida de confianç::t. ~ 

"t a .ã 'm r . c: 

o;:;. horizontes escuros, nfio sei si ellrs escon
dem o azul dos céos ou alguma tremend:t. tom
pe.st:tde. (.:1pm·tes .) 

ço ao 1 o r s 0pu ::1. os menos unpncien
cia. Tt·at;l-se d~ assumpto grave, que interessa 
profuadnmente ao p~h e :i politica. Nüu deve
mos mostrar irritação neste t1eb:l.tc ; é p:·eciso 
calm:1. e, ;:;;obretudo, algum:1. indulgencia l)ara 
com o oradot·, que occupa esta tribuna pela. 
primeira VJZ. 

O honrado Sr. ex-ministro d:t guemJ. arguiu
nos. hontem, Je nos occupal·mos mais com a 
politiM do ministet·io que luvia cahido, do 
que com a do gabinete de 6 d:~ Maio. 

Senhores, a Constituição do Impet·io impõe
no-: a. ::tttribuição u0 velar na guarJa da Con~ti
tuiçio e promóver o be1ú geral do paiz ; mai~ 
ninda. nos dà a prcrogativa., importante na· 
actualid:tdo, de imtituiru1ros exames sobre a 
administração. p:lssada e reforma dos abusos 

. 
Aiu ·f a não exercemos esto direito com a se

ve t·idade 'lue a Con4ituição recommenda. .:\s 
leis nas quaes se admitte discussão propt·ia
ment3 politic:t~ , começam :1. provocar o nosso 
juizo e não porlemos nos abster de um debate 
larg-o sobre os actos do ministcrio demittido. 

Foram tantos o;.; erro:;, tantos os desastres 
comm{)ttidos, provoC!Lndo-se a de~ordem nas 
ruas, a . anarchia na adminis tração e a confu~ão 

. nos ·. po_d~re;; publico;;, que eu éonsinero qne 
· esse m1msterio abriu na historia política r..lo 

. .. , -
q_ua.nto, a. ;:;et·ie de consider:lçõcs politica . .;;; que 
tmha a fazer, i':obr<J 0.'5 actos do ministerw 6 
d? J~nb.[) e vou cncetat· outra ordom de apre
Claçoes, entrando em terreno não encandes-
'centc, onde os nobres daputados farão menos 
sacrificio de ouvir-me. (N(íO apoiados.) 

A questão servil encerra interesses tão im
portantes, que não póde deixar de m{:Jrccer a 
escrupulosn. e meditada attenção do corpo legis-
lati\•o. Como todas as reform · · 
propriedade, esla levanta clamores e g .)ra 
muitas vezes sustos entre as proprias pa1·tcs 
que conten.dem • ..:~grande a?itação ~ocin.li~ta., 

s 1 :t es gov0rnq ·- . 
do velho mnndo, impres.;;;iona. mais pela ameaça 
constante ao principio de proprieJade, do que 

p • • -

~eguranç~ individuaL 
A que.stão servil tem sido resolvida de modo 

ditferente, :..1.as tliftercnte;; regiões do mundo: ora 
com ' ruidos e perturbações, ora sem gl"andes 
abalos ; mas nilo é por.:! ue estes efreitos se 
t'.!nham produzido em diversos paiz0s, que 
a e vamos reeeiaL· que elles se produ~a:n no 
nosso. Tado depende d:1s circumstancias da 
neç~ão em que se agitar a questão, da facilidade 
da substituição do trabalho, cbs forças sociaes, 

os: recursos os po\"os, 1)ara que a pt·oducção 
não dec:l.ia com estrondo, com risco da rittueza 
publica. I} da rif!UOZ:t p11:rticubr. t:o~ :~ttendcudo 

, 
em 1877, em artigo quo se lê no livro das 
Questões consticucionttes: ,(Nós emancip~~mos 
em plena 11al. um milh:1o de escra.,·os3 os 
Estado;;-ünidos rmancipara.m quatro ou cinco 
milhõ'ls no meio do sanguinolenta gu~rra. Nas 
nossas co!ünias n. industl'ia e as exportaçües 
mo:·rera.m : nos Estados da União Americana 
as expot·taÇões se m:1ntiveram. Lâ a ordem e a 
p ::z reinam ina.ltcr,wcis; o, na Jamaica, para 
que a ordem e a paz não fossem perturbadas, 
de . uma yez, foi preeiso chegar-se ao limite 
exlremo de abolir-se o systema representa
tivo.» 

Entre nós, Sr. presidente, a questão :-:ervil 
tem :tgitado por tal fól"ma os animos, qu0 con
vem instituir sobre ella exame calmo c des-

I lX u ssa pr ar 
as suas üléo.s, o fructo de suas reflexõe ~ c ex
pericncia, c assign.:tb.r com verdade a posição 
que lhe e devida no debate. 

A situação liberal ::t_llresenta duas phascs dis
tinctas na que.;;;tão, qu~ nos occupa. 

Em 1879 na Falia do Throno com q U 3 l"e abriu 
o 'parlnmento, sabe V. Ex. que o govertlO nã() 
se impt·essionava com a. _qu{:Jstão serviL Toda· a 
~ua prcoccupação con.,:istio. em reclamar aui
lios para a lavou1·a; ora·: · urgent~ verificar o 
mais poderoso elemento da riqueza publica. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 52- PÃjgina 28 de 44 

Sessão cn1 15- c1c Junho de 1885 425 

dizia o g-overno ; era preci::;o dar à la•;.mr:ll cra.Yo. Lcvanton o principio de que :1 proj'rie
bancos d~ ~reli to que llie fa.<:ilita-;sem capitae~, · âade e .~cr:wa não era 11m L p1· ·pt·i8dade ie!.L·;:.l ; 
e a aCt!Ul>;Ição de .hraços. .·, quiz t·econciliar-.'Fl com a. l'C\'ulução, para l'eJir 

Em 18~0 l"Jt,etla-sc, em peça minist~rial da ao ruído da agitação das rua;; a soluç:ão do pro
me~ma natut·~za~ a. necessidade de cai·itacs c b!ema, que sô ·teveria procurar pelos )!.cios 

() .• .. • f., .. 

Elll 1882 pedi:J.·Se igu3lmrmte auxilios ú. essa que inten·o;opem o orrJ~l(J;•.) 
g-rantle industl'ia., cujas circumstancias pr8ca.- No Le a Camara. O wini,;terio Ss.raiva apre
rías recbmavam provi:lenl~ias especiaes. Foi sentou um proj•Jcto rnuiti..;;;;irno mais adiantado 
somen e em ~.;t; que, na ··:~.. a • o rono, t·e- o que o J!l"OJ'Y: o anta~. 

petindo-se as mesmas nocessí íades da lavoura, O Srt;· z .. \~(i:-Si 0 1)rojecto Saraiva é mn.is 
se disse pela primeira vez, que era preciso quo adiantado do que 0 prüjecto Danl:l.:-;, ,1ue qu:~.li
o poder lA.gishtivo não se esc1llocesse da c~- íicaçiio dá ao mini,;terio ac.:tual? 
tinc!:ào g-r;tdual do elemento s~rvil, l;rocedendo · 
de modo que se não afastas;)e do pensamento O Srt. RobnrGr;Es ALYEs:-Não :-;c impaciente 
car..leal, da lei de :28 t.le Sctemot·o; ahi se falbsa o nobre deputaJo. 
na localisaçiio do elemento e-;cravo e em mr·di- O Su.. Zá.:JU:- Digamo:; a cou;;a como a 
das indircctas que coadjuvassem a ini.ciath·a cou;;:a é. 
individual, do ar·côt·do com afl ur~lb. b •. Ern 
..! .1. 'l .. • ..... ' • 

. o 
faycttc c!lam~va a atte1:ç::lo do parla.uvmto pa:ra 
uma prOJlOSta t.lo g-o\·<?rno soh:·0a qul.lstão sct·vil, 
affi.rmanrlo c ne, pela e~ocução do s ;;tema da 
e1 e :., ~ ~et~m )l."O, se o · tcm~o a finat so uçüo 

do granclc problema. O projecto, a. que s~ re
f~rio..: tr:~tava simplcamentc de impostos e loca-

De re; ,eu te, po1·óm, o governo liberal. que 
era ema ncipaüor moderado, tornou-se a.bolido
nista c~:alt~do. 

D:-màe veiu esta evolução ? Que causas sur
giram uo horizonto político que bvaram o 
grande partido a allandouar a. sua bandeira e a 
i:aiciar medidas radicao;; ~ 

O hon:ra.do presidente do conselho dis:-;c nesta. 
casa: erros dos chef(!S, erros dos partido:;:, que 
não comm·ehender~m sua missão! 

Mas au penso que o nol>re :Presidente do con
selho está enganado. E. l!Ue até então a. situa
ção li~el.';·tl insp.irava:<"e no p"nsa:uento nacio-

, 
cução :fid,pruuente c re:O:peitadora do systema da 
lei de 28 de Setembro, havia de f,~zer - uos che
gar neces::;aria1nente á re,:olução d:l questão 
servil. 

Veiu o mit~isterio Saraiva, e, querendo apa
gar o, descontentamentos produzidos pelo seu 
anteces:=:;or-, apresentou um projecto com as 
mesmas base!! do que formulava. o miuistario 
anterior, ou s.ntes ma.is:adiatlta.do. 

Até então, senhores, a opinião corrente era 
. que a lei de 28 de Setembro eatisfazia e..s noces
sidades do paiz e regolveria a qu•!stão servil, 
sem abalos pardas clas:;cs productoras. Todos 
os orgãos .de con~ulta attcstavam-no de modo 
eloquente, baseando-se nos importantes effeitos 
decorridos daquel_la sabia lei. . · 

sahem das normas da legalidade, e nppellam 
para ô tumulto das praças, cream situações im
previstas o fazem as qu~stões tome.rem direc
ção, de que se n:Io podia cogitar. 

Que alteração houve na política liberal~ 
(-'ipa1·tes .) 

A 'Propaganda das ru~s assust:>., il'l'i ta~ mas a 
do .poder faz desapparecer a confiança na lei e 
na autori~adc, e a propaganda ..:.do .poder levou 
o susto às classes agt"icola.s, diminui11 o ,·alar 
do solo e quasi fez desapparecer o valor do es-

V. I.-·54 : ·" 

O Sr... certo o 

projcctos, que fm·:tm -:ubmcHido;; :v• pa.t·la.:ncnto, 
c peço que 1110 diga. c,üma <.: rclbctichmente, 
si o pro·ecto Sar :i\'a nfío é mai;; adiantn.do do 
quo o prOJCcto iJ~ulla:'; : 

Ar.c;;u~s 

bvel. 
Sas. DEPUTAD)S :-E' incontes-

O SR. ZA:JIA :-Si é mais adiantado, é nos~o 
dever npobl-o~ 

O Srt. CARLOs P.E[XOTO :-Entl."~tanto, não o 
apoiam.. 

O Sr •. Zúu.:-C:)mo rõdo saber i-.so '~ Só 
)(ide re;ponder 11•lo seu a 'loio individual, e 'á 
faz multo. 

O Sa. CAr..Los PEixoTo:-Ahi estia emenda 
de aindll. ha r•ouco . (lllt ottt;·os a1wrtes.) 

O Sr... Ronr..rGCES ALYES :-Attenda a Cama
ra para as di:::posiçües card ~ac;; dos dous pro
jectos. 

Nito vou instituir u:u exame minucioso e 
dct!ilhado sobre :1s suas dic.pocições; vou ::;im
plesmente exa.minar o;; seu' principaes funda
llJOntos, e chegarei :.i conclusão de que o Sr. 
conselheiro Sara.i\•:-1. proferiu uma verdade, 
dizendo no seio d:L Camara, que o ~eu pro
j:~c to era mais adiantado do 11 ue o projecto 
D~ntas. 

As ideas cardeaes do projccto Saraiva são, 
Sr. presidente, as mesmas do projecto de 15 de 
Julho ; mas notfl V. Ex. que o principio pri
meiro, conaignado neste, é a fixação do valor do 
e:;cra.vo por meio da matricula.. Entretanto, 

b lias a 1 • 

é mais :1dia.ntado. 
O projecto Da.ntas estabelece quatro preços, 

dividindo o:; e~cravos em qu att·o classes : 
< 800$, si o escravo for menor de 30 annos ; 
700$, si tiver de 30 .. <1. 40; 600$, si tiver de 40 
a 49 ; 400$, si for q uinqungen11.rio. 'I> 

Notem os nobr:es. ,depütados: para. o escravo 
de 30 a 60 annos, o projecto Saraiva estabelece 
preço :flltlitissimo mais reduzido do que o·pro
jecto Dantas. A sua tabelh é n. eeguinte: 
escravos m-:lnores de 20 a.nnos 1:000$, de 20 a 
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30 soo::. de 30 a 40 annos GOO;S, de 40 a 50 
400$ e de 50 a 60 200$000. · 

Consignando o 1n·ojccto de 12 de :'IIaio, que 
1.una ilarte do fundo de emancip!lção f;e appliqne 
á lih~rtação do~ e~cravos mai>; velho!';, a ~on-

·-
Saraiva ~ão mnis favoravei;:; á. libertação do 
que a~ do 1)rojccto Dantas. 

A znédia do >re .o do ú~o ·ecto Saraiv-a é <lG 
GOO$ ; a média do proj c c to Dantas é de 625$000. 

O proj0cto Saraiva. consigna no art. {o, § 4o, 
uma deprecia.ç:!o de 25 "/o no valo1· da.~ oscra
v<..::-, ao pa.;;~o que o projecto Dantas não con
:-ig-na a menor depreciação quanto a.o Yalor 
do~ individuo~ do sexo feminino, que estão 
sujeito" á tabella geral. 

Conscg-uint~mente, chegarcmo;:; sem contes
tação ú conclusão de que o Frojecto Saraiva, 
ne;;:ta parte, liberta em muito menos tempo do 
que ()l)rOJCC o an a$5. ---JlOtcu os e apa1· ~ • 

Com rela•;:to ao fundo de emancipação, o pro
joeto Dantas con~igna uma taxa addicional de 

... .· . -·-
as de exportação, roas supprime os impn~tos, 
actn:üroentc e:dstent ·s, e agg,.a ,.a e:ttraordina
riamente o;; de tran;;:mis'!-ão causa-mortis da 
propriedade escrava ll~:õ;t·-t qrte. or ou ro 
lado, crêa um imposto .o:obt>e escravos. n~ i·azão 
df! 5 -ojo, 3 °/0 c 1 ofo sobre os valore~ da ma
tricula, conforme residirem em certas capitaes, 
nas cidades e Yillas Oll. em outros lagares. 

Quem 1eu os trabalhos, qu~ apparec0ram em 
defesa do projecto Dantas, nota qne se calcu
bxa que os impostos creados elevariam a verba 
do fundo de emancipação de ô a 7 mil contos ; 
no enlretanto o )l'O 'ecto SaraiYa aun-rnenta. 
5 o[., !'Obre o.;; impo~tos exi:::tentcs, menos os 
de ex~ortação mas c -:-nl;igua. ~ emissão an
nua~ C: ao pa.r. até !';eis mil conlos de títulos 

l l ~ ' ~ ( ! 

t er o airgmento d~ mil cont?s no primeiro a.!!~O, 
deus mil no segundo e ass1m por diante, com
tanto que a ta"S:a addicion~1l seja sufficiente 
po.ra pag-amento dos juros respectivos. 

De calculos feitos por occ!isião de uma recente 
discussão ha.vidn. no senado conclue-se que o 
llrojecto SMah-a,com 0" impostos que crca, or
ganiza uma verba de 10 n. 12 mil contos, ao 
passo q11e o projecto de 15 de Julho elevava o 
fundo ele emancipação na proporção, que jã 
:ficou assignalada. · 

O SR. ZA:O.L\.:-Muito me alegro de ouyir 
V. Ex. fazer esta demonstração. 

deputado 1ior Minas. o Sr; Felicio dos Santos,.. 
apresentou e anno passado. 

O projecto Dant.as não. consagr:1.: disposi~.ão
alguma sobre de1lreciação dos valores. 

u~r SR. DEPUTAno:-l\bs teve emenda nesse 
sen 1 o. 

O''Su.. FELICro Do.-. SA:'i'Tos:-:-Emenua 3.presen
tad3. depois. 

O Sn. BEzERRA C,w.A.Y.CANTr:-Mas o proje
cto Saraiva tambem foi :1.presentado depois do 
outro. 

O S:t. RoDRIGUES Ar,vEs:- Es~3. et1ienua não 
foi pen:';amonto do governo, ma;; da com-
mi::;~ão. -

O Sa. C_-\.xnmo DE OLIVEmA:- Foi :l.CQita. 
pelo governo . . A commi,;;são era da confiança 
do governo. 

O Sn.. RoDRIGUEs ALYES:- O proJec o nunca 
foi sujeito il deliberação da casa. 

O Sn. FxL1cro no;; SANTOS.:- Aq11illo era 
uma emen a mmot· que o soneto. 

O Sn. ZA:-.IA:- Tanto melhor para V. E:x. ~ 
a gloria é sua. 

O Su. F.r:Lrcro nos SAxTos :-A apr•?sonta
ção da emenda prOY:l. que o governo não tinhS~ 
cogitado nisso. 

O SR. PREsmExTE:- Attenção! Quem tem 
a palavra é o Sr. Rodrigues .Alve:;. 

O SR. RonnrG-UES AL-vEs : - Ei:tou fazendo 
sim}.Jlesmente uma comparação dos projcctos. 
para chegar á. conclusão de que o apresentado 
pelo Sr. Saraiva emancipa em menos tempo 
o que pr j c ._. 
O projecto de 15 de Julho não con,:;igna idéa 

sobre a depreciação de valor. 

C:!acto. 
O SR. FELrcro DOs ... SAxTo;;: - Quando apre

sentei o meu projecto fui tido como e~cravo
cra.ta. O Sr. D:mtls,quc queria n. liberti\ção em 
45 anno;.;, 6 que era o abolicionista .•• 

O SR. ZA:Il.-\.:- Agora já c:;;tamo,:; bri~a.ndo 
para saber quem ü mais nbolicionbta. (Riso.) 

Nito ha. nada como um dia a traz do outro. 
O Sn. RoDR-IGUES AL'\'"ES:- Corno dizia, o 

proj e c to D.1nüi::> não con!';igna idea alguma so
bre depreciação do valor declarado na. matri
cula ; a ~ommis;:ão nomeada para dar parecer 
foi :~.lém : e;;ta.beleceu a. cleducção de 5 o,·o do 

O SR. FELICIO no;; S.o~..xTos:-Ella é exacta. valor succe$5::;ivamcnte reduzido, c não do valor 
o· SR. C.\NDIDO DE ÜUVEIRA:-Ella c e:tacta ~ pri~ith·o ; de s~rt? gu~, ainda. quando se 

Yeremos, :s._ - ::::> 
verno, ainda assim o projecto Saraiva liberta 

O SR. FELtcro Dos SANTos:-0 "-nno passado em muito menos tem1)0 que 0 projecto Dantas . 
jã. eu tinha :~.ssignalaJ.o essa anomalia. - (Apoiados.) 

O SR. RoDRIGUES At.vEs:-Ainda mais o pro- l\Ias, senhores, si entendo que 0 projecto Sa-
jecto Saraiva consig_na a depreciação dos valo- raiva liberta _ em muito menos tempo que o pro
rel! n.a _l)roporção d~ '() "/<!, 11arti~do-se do valor jecto Dantas~ com 0 a.pplauso de todos os lados 
1,-ll"lmltlvo estabelec1do nas matnculas. d:l Camara. pargnnto: que 11onto separ:1.os dous 

Com esta. só disposição o projecto Saraiva. : 1_)rojectos ~ . _ . . . . .. . 
liberta. a escravaria do pai:'. em 1.6 annos, sem o Ha para mim um ponto de fun.damenta.l : é 
C5lncurso de mais circumstancias. Esta idéa já que o projecto de 15 de Julho consignava. o 
hnha sido consignada no projecto, que o nobre llrincipi() orroneo, ann.rchico e revolucionaria 
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de que o escravo não podia constituir proprie
·dade legal, e emancipava sem indemn.ização 
os escra.vos de GO annos. · 

. O ~n.. Z~lrA:-Sem in~emnização l)ecunia-
rla · ) t f ,-

q lSn.. RoDRIGuES ALvEs:-Não ·perturbemos 
a. dtscussão. A idéa fund~1.mental do projecto do 
Sr. Dantas era a libe1·ta ão dos sexe"'ena.rios 

O Sn. CANDIDO DE OuvEmA:- E' a mesma 
collsa. O mais é uma questão cs~olastica. 

(H(~ o Ht,·os apa;·tcs .) 

para. 03 efieitos d~L emanci1.hção, mas não para 
questão de principias . .Attendam•os nobres de
l~~ta.dos C?Il!- paciencia ; não estou expondo a. 

sem indemnização de qualquer natureza. O l)ro
jecto dil-o claramente « o escravo de 60 a1mos, 
cumpridos antes ou depois da_ lei, adquire, 
iJJSO facto, a. liberdade. » (M tcitos apc~rtcs .) 

O Sn.. Pr,EsiDENTE : - Peço ao>; nobres de
putados c1ue não interrompam o ora'lor. ' 

p tao so Jre a ques ao sern , es ou 
-ape_na.s apreciando as divergcncias e o accórdo 
de tdo~ q':e. ha. entre um e outro projecto, 
para mqlllrlr dos nobres deputados qual a 
:azão por~ue reccb_em de lança em riste o pro
Jecto de L de Ma1o •.. 

o s~. ZA.liA ; - Mas íiquc consignado que 
o proJecto Dantas o que não adoúttia era. a 
Ü?-demnização pecuniaria. para os sex:,1gena-,. ~ 

O Sr:.. FELicro nos SANTo;;:- E' a pecha de 
retrograàos que :;e nos quer atirar. 

• i,J ::..- ', · , 

porém, ::;enhores, as notas discordantes dos dou::; 
projectos ·~ Eu vol-o dis:o>e que o projecto Sa
raiva consa o-ra t da;; as idéa.s do )ro· ecto 
Dantas com muito mais progresso e adianta

_mcnto. Mas o projecto Dantas negava o princi
lliO da propriedade escrava, (apoiados) e o vro
jecto Saraiva. reconhece que é uma propriedade 
legalisada e reconhecida pelo -Jlo.iz, e que não 
hu. direito de abrir mão dclla sem a indemni
znção garantida 11ela · Constituição do Imperio. 
Bastava, senhores, esta divergcncia funda
mento.! para. que eu achasse preferíveis a:-; bases 
do projecto Saraiva :i.<; do projecto Dantas. 

O Sn. ZA'-'IA : - O nobre deputado não tem 
razão ni::;to, porque, si se trata do direito de 
1 . , . . - ... 
Saraiva não reconhece valol· para os escr.wos 
de 60 annos. Eu cá. por mim desconheço intei
·rani'ente o direito-··acf lirOpriedade do homem 
!:'obre o homem. 

OuTRO Sn.. DEPUTADo:- · Não é um direito , 
uma immoralidade. 

(Ht-r. ot<ti·os apattcs .) 

O Sn.. PRESIDEXTE:- Attenção ! O nobre 
deputado póde continuar. 

O Sn.. RoDRIGUES Atv.Es:- Eu acreditava,' 
Sr. presidente, que, dando nova direcçiio ao 
meu discurso, e abandonando as observaçõc::; 
politicas que tinha a fazer, n:Io excitaria tan
tos clamores por parte dos nobres deputados. 

. .. . -

O Sn. CANDIDO DE Or.rvEIRA :-Quem ore
cebeu assim ..• 

O SR. RoorriGUES ALVES ••• quando é certo 
ttc contém idéas mais adiantadas do uo o 

projecto de 15 de Julho para o c1ual havia t:J.nto 
enthusiasmo ·~ • 

Era para chegar a este resultado ..• 

conte commigo. 

(Cntsam-sc Ot~t1·os alJartes.) 

O SR. RoDRIGUES ALVEs:- Si, Sr. presiden
te, nó:; temos em face dous projectos, um 
mais adiantado do que o outro, um, porém, o 
menos adiantado, recebido com menos enthu
siasmo do que aquelle, ha razão paraque o e:;;
llirito politico iJJ._dague . ~o !llotivo,. da causa, 

'· 

.jecto Dantas e ropelle o projecto Saraiva, àes
cutindo-o nas lH'ttças llUblica::; com todo o fogo 
de uma convic .ão ardente~ 

Pois, si o projecto Saraiva emancipa em mo
nos tempo, porque razão o elemento abolicio
nista não o quer'? Ah ! Senhores, a ·palavra 
do enigma eu a encontro naquello celebre ar
tigo de um dos mais bellos talento~ deste pa!z, 
quando disse ná imprensa que o projecto Dan
tas el'a. ruim, era deffeituoso, não emancipa,•a. 
como a Nação desejava, mas que o partido 
abolicionista o aceitava, porque a elle estava fi
liado o Sr. Dantas • . . 

O Sn.. FELICIO Dos SAxTOS .-E' verd~de. 
O Sn.. RoDRIGUES ALYES ••• porque o ele

mento abolicioni~ta confiava na execução da
quella idéa, mas na execução promoyiJa pelo 
ministerio de 6 de Junho. 

as un.l é o elemento abo-
licionista ~ Eu me julgo elemento abolicio
nista. 

O SR. An.rsTIDE::J SPI~ou:-Ainda não houve 
aqui um depumdo abolicionista que fallasse 
contra o projecto Saraiva. V. Ex. está fazendo 
casLellos no ar. . 

O SR. ZAMA:-E o nosso silencio tem sid() 
até prova de adhesão. 

O projecto Dantas nega o direito de proprie
dade sobre o elemento escravo; o projecto Sa
raiva não nega esse direito, apenas fi:ta. um li-_ 
mite além do qual o escravo não tem valor. 
Notem os nobres deputados a differença. funda
mental, que ha. entre as posições dos dous go
vernos: um não reconhece o direito d~ I>ro
priedade; o outro reconhece no escravo um li
mite de idade além :do qual não póde ter va- : (Ha otw·os apartes 
lor. ·. l clama attençü.o.) 

c o S;·. presidente 1·e-
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O Sn. RoD::IGUES Ar.n:s:- .:\.inda hontcm I O nobr11 dr;putado podia rccorz-er a um do
(para re-:pond·~r a aparte.:; flua tenho OLlvid:Jj li I euJuento de data. mais recente; S. Ex. vodia se 
o di;;cUl'"O do·iJltollig-enle c iilu,trado rciator 1 1,~111b!'ar tle que os dep:1t:1dos conservadores 
da commi,.;-:iio e..;p·~cial. qtP deu pa1·el~Cr sobro l actu~cs, ao a;.r:!:;;cntarem-sr~ às urnas, dcda
o projccto d•! 15 de .Julho; li-o com intcre;;.:.:e :•w:.un quo (•r:1m ~tl;sulutamente infensos a0pro-
porque e uma peça no :~\'C • JOC o c e o c e u 10 ••• 

O que queria. :"L•J.Uelle ,Li.;;tinc~o oralor ~ En- o Sr •. !IL~c-DowELL: --Apoiado. 
contr:t\";1. no prorctu 12 de Mato. todos •o;; ele-

licionismo não podi:1. perfilhal·o.porq(!a er~1. uma 
mon:-;li·uo-:icladc; quo1·r~m mu.i..; cb.ro ·~ 

Por con;;;nqucn·~ia, te~n complat:>.. pt·occ:lenci:t, 
c nfio :-::lo fôr,, ·!e p~·o11o'i.to a" obs0n·açõe,;; que 
e~tou fazcn.to (ap:l wlosj... -;::···::-c·: 

O Su. LDIA·:- ~ingnem (lissc que eram fúra 
de P!'Oposito. 

O Sn. HomuGu.Es .ALYES ••• lOt"U':l con-
tt·ariava profund:-.~.monte os pL·incipios cardeaes 
da. loi J.c :~8 de S .•tembl·o, cnjo !'(ystcma., pru
dentcm ·nte desenvolvido, levaria .a. questlio a 
sea termo,assim tarnbc:n r1u·; niio JlOd_e:riam 
aeeitar qualquer .. projocto que, offcndenllo :1. pro
pri,da le, de_.o:oi·gani?.;,.ss·~ o trabalho, o 't 11e im
plici ta.:11ente l'C' pello a ·iclh de rrsistencia cega 
ec:ms:tgr:l a ac:.•itação d') medidas qu·~ não l'e
pugw~m com :.v1uelle sy,;tema ou constitu:lm 
modiflcaçõ?~ scn 'ata~, aconselhadas pela pro-

· · a f:, • · 1m por ·a c1a c r c·· ..... ~.:: -
rando a di se w.:sã J. (! [,, "~ ~ t J'._; .s r1 fi!L:·tes • ) re~ponde ndo as,;:im ao :1 ppello do le;; i,-lrdor do 

O SR. RoDRIGt:as :\L .. -.ss :-Ei..: a!)ni um <los , iô'il até ao anno corr·~ntc em que, infeli_:r.~t1ot;ttc, 
ro:>.i~ :n·d ·nte" Jlropngnaclt•r'!' do a:.oli<~ionismo tc,·e d~~ r•·cua:- :.l.ntc _a. propag-:mdn. abolu.:w.msta 
dizendo : <i. est:w1os espe[· ·n io a cEs·.u,-s·;J.o do org:~.n1zada 1lelo mt~l,;teno Dantas. (~1púw(los 
project•) >~ Poi-; não C01uprchen !ois qur~ o pr·o- da clt'JmLaçí':;o de S. Paulo.) 
j-~r:to S:tr::~oiv' lib~r·• · e111 rn··uos tempo? (lU') Foi mu.i.; bnge. N:!o só ÍtlljWe'>~ion:.t-se com 
snas ídó:1s s<io Il1''!l !Ore..; " nu.":,; regub.r:11ente a transforrnação do trau~llho, c:omo tem ''atado 
leY=tm a. sol!.!çio da que~t:"io a ,-eu térmo '?Como, impost:;s, l'•'cahindo e:(clusivnmcnte ~obre os 
p·•t'LllliO, quer~i..: qttG :~ dis;~u..:..:ão ~·~ abra para cscrav~ .s pura serem applicalo~ ~.o !"erviço im-

• 4 . • • - .. • 

-
Dan us ? 

O ;-;::. Ar:.rsTIDEs SPr:\:)L.t: - Esti f:.lzendo 
ca.:;te: los no at·. 

(ll't o<![r,J;-; apr1de...:.) 

O Su. SoAnEs:- Onç~.tnos o or:1dor. 

O Sr.. Roonwur:s Ar.v.ES: -Sr. presidente, 
j<i ti.'<.\ oc ·.asi;i.o 'l" d:~spert~w um pouco a maio
ria d:t loLhal·gia ern 'f'l · se at.:haya, e c.lou pa
rabon' ao gO\'Ct':•o por ter provnca•lo manifes
tações de cntllll~ia.;;IUO ro1• sua.<; id~aS peb p:·i- · 
mein1. yez nesta cas t. 

O Sn .. EuF. ;~A,..IO C•lrtREL\:- Apoiado. 

O Sr.. Z.-~..:~u::- Não é questão de enthusias
:roo. é questii.o (l,~. vof\.ls. 

. \. 

OS UObl'CS deputa~lo-: não !'e iliudam. COffi re
l:J.ç~iO :i attitude que m·~ Clltn[H'e guardar na 
discu.::;:ffo dos proj•'ct•.s, vou :'\o seu encontro 
pl:Lt'a ex:pen :er o ru~n modo particulat• de apre
ciar a questão servil. 

O nobre deputado pelo 8° districto de S. 
Paulo, l[Ue tão brilhantemente t~>m occupndo a 
att ~n~<ão dest:1. casa, di ;;;se-nos, l~ndo um artigo 
do Coi"i·eio Pm:listano, ql.le o pnrtido conser
vatlor daquella provincia nã,) era favoravel à 
:rc·sistencb á. iJéa cmat1cipadora. 

. ' 
goza da g-s.r<mtia de 7 °[, .• e esta importante itl· 
~tituiçào, que é presidid:1. prJr um cid:l.dãu dos 
mo..is distinctos daq' relb. proviuci:t (wpoio;la...:), 
tem pre . .;;tado scr\'iços relevante~ à sua layoura, 

Nn:o podíamo~ prcg:w, portanto, ~ resí,;tencb. 
absoluta ao movim<:nto e:nancipador ; enten
demos, porém, c1ue este roo\·im~nto s:> deYe 
p1·ender a rlua.: idt~as-libert:t<;ão gr>1dual e in
demniza(•ão. Desde qt~n c•stas idéa!':, que são as 
gr. tndr~s molas da lei de 28 do Setembro, forem 
1· ·~spnitadas, não ha razão para que nós, depu
lados pa.ulistas con:'>ervadores, nos constituamos 
em posição de ob::;t inala resistenci:~., ~obretudo 
consiuer.Lndo os male.'> ca.usr.dO$ pelo. gabinete 
pa.;;sado e os que possam p1·ovir da jmprudencia 
tios estadistas, que se sue cederem no poder. 

Pela minhn. parto declarn que .estou de ac
ctmlo com as idcas consignadas no yo~o em siJ
parado do mett illustrado amig-o deputado pelo 
to di.stricto da. provincia de S. Paulo. Embora. 
o 1n·incipio:da fixação do valor não seja rigoro
samente jm·idico, póde ser aceito como meio de 
corrigir o nbuso dos arbitramentos e como base 
da depreciação.que ha. de caracterisar a contri
buição d~ laYoura para a. solução da quest.ão,. 0~1, 
como qu1zerem, uma homenagem ao prmctlno 
da propaganda séria. (1lpoiacltis c cliwJJ·sos 
apartes.) 
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Os no'bres deputados dizem que, para sermo,:; 
logico.:, não devíamos admiitir nnn o principio 
da. fi~:1ção do valor, nem a <lcprccia~·1ío. 

Talv2z tenham razão os nobres deputados, mas 
não no;;; culpem si assim proc,dcmos, urgidos . . . . ' 

. • (• 1 , "' (1 • ~ . 

.< 

dcprcci:'lção, COl!lO foram apre.:entachs pelo meu 
i1lmHrac1'J <~migo depnt<•do pelo i" di::;t.ricto àe 
S Paulo, on por idó:.ts qu•J sejam equivalentes, 
tenho prestado t:unbem lv:-menngom. (L idéa 
cma!lcipaàt..ra que L1omina. no paiz (iíiHito 
bem), concorrido i'~ara preparar um j:eriodo de 
paz o d~~ ti·n.n.-!uillid:\t.lc pm·a o. cls,:;sc da lavoura. 
que a :lU:lJ'chia do poder quiz, a todo tt·anse, 
com promelter, e corre~l10ndido :.ls vistas e in
tuitos <!:1 li'OVlUCÍ:J. C distl'icto C UO re )ICSeUi:O. 

Enlt·etanto ha no prcojecto Sarai\·a i,Iéas que 
não satisfarem plennmente as exigencia;; cb 
tro.nc.:formaçà? do .tl'al.l" lho. A p:·ov~n~i~::_ d·~ 

• \, ~ -i.- > ( . 

elemento t;·ab:~.l;u1.dor. mâis tnlvez que da. in
demnização, como di '"Se o meu nobrn n.migo de
mtad ; lr 3o is ricto. :r. .. :,s ,r · t l'' -

rece que.n•r sub . .:tituir o escravo pelo lf:erto. 
O liberto, porém, pela liç:Io dos f:.1ctos, peJo 

que s() tem visto em todos os p:•izt\s que tew 
tido e<>crsvos, não só não se fha no sõlo 
onde v i ,·eu escr::vo. como não se pre;. ta pro
priamente á transformução do tt·abalho :-:i nao 
e.cn uma ''~c:ila muito insi_:;njficantc. 

Alem disso o projecto, querendo apr.we.itar-se 
dest(.l elemento, abundona o pt•incipio dr, immi

ra .ão estran n-eira. em cu o 1'-'' . ousam as ,.~n~-
ran<;:.as da la\'OI.U't'l. p:n·a tran!';formação do mesmo 
trabalho. 

A loc:llitH'l<'ãO dos libertos,como uer o St·. Sa-
r:nvs, não pnrcce 1 ca c ü~ c que proiuza re
sulta.·los. As·con3!dcrnções sobre este :1ssumpto, 
formuhdas pelo hont·ado dop.L:.ta:lo pelo 11° di;>-
tricto do Rio de .bneil'o. não po.lem ter r•3-
plica s6l'ia. Não :-::e pódr. fixat· o Lberto na. pa
rochia do captiveiro porque pódP. a parochia 
ou município! por abundancia. de braços Ott dcs
falh,cimento d:1. l:wour:l, dispensar- os seus 
servi<;.o!!!, ~~ssim como póde o lib:·rto adquirir vi
ci~~s eu revebr aptidues, que tornem uma ne
cessiJadc o seu af::stn.nwnto para outro!> log-.'t.
res. Quem vc a inefficacia da l · i para obri
gar os livres ociosos ao aer\·iço e aos clamores 
constantes da lavoura para fazel-os trabalhar, 
não pode acreditar nessa substituiÇ:'lo do e•
cravo pelo liberto. 

Quando se tratava da emancipa ão da~ eolo-
nias ing-lezas, um dos ('spiritos m nis afc~::-rados 
no escl:lvagisroo dizia que n Inglaterra preten
diafel:har os mel'cados que lhe faziam concur
rencia nos p:-~izes servidos per e ocr:1.vos, pug
nando peb abolição, porque elb. sabia que o 
liberto nad!!. produz e fere de esterilidade o 
solo em que v egeta.. 

Os factos occorridos na Jamaica, rocente
mcnt~ publicados. evidenciam o gue póde o 
\)aiz esperar do trabalho ·dos in.dhiduas~ que 
sahem da escravidão! 

Enunciado o mrm modo de pe11sar D3. grande 
questão dos escravos, peço licrnça a V. Ex., 
St•. presidente, pn.ra re~ponder a algumas ob
srrvações formulad~·.s pelo nobre <let•utado por 
~lin:'"'' e~-rnilllstro da g-uerra do gal.Jine~e de-

S. E :"C. no~ d!s~e que a:.: accusaçõcs formula
das c outra e,;s'~ ;;abincte eram impro:;edente.;;; 
não ~o as que dizi:J.m ~·r~s1wito aos esballjamen-
os que c eram a r·wu:- os, como u su;L lnter

venç:'io no pleito eleit01·~1. 
'C'm:1. desta~ accnsações. a que se refere a es

br~::j::ror:nt::s! ja \'alen utrw. al'reciaçiio injusta. 
a. um dos c~tadistas m::.is dist.inctos d0stc paiz, 
ao illu,;tre 5011:\dOr ;oclo I'ar::~.ná, i•UlJ]ic:ub. hoje 
ern um dos orgão-; d:-~. imprnn·;:t dH"t ~ cõrt'=l. 
:\rp1 lln cid~dã·,,. qu" r~; : da di:1 so rcconunenJa 
ml;iS :i <.·~tima do,; S011s compatri11ta~. peb r.lc
dic;).cão c Hatri: ti,-mo com qn:• véla ·, olos altos 
• ~ .. : • . • ~ ~ l . • • .... 

emp l:O::'(l - <'- oo; exager·al.", as espr·z;1.s não 
pas-;ar:tm de trinta 0. t:mt 'S conto-> de l' ·~· is; rc
tit·ai, poi'l:m to, a accu:'<açib. }) 

'J .I ,. ,L 

teria o caract r de i:Jegalicbde :ro acto do go~ 
Yorno ~ O pod(;r n:io t·~m o dü·a :to ,:e l::tnçar 
mão do diuheit·n do Thnsouro p;:~t'~1. a pro ~ •agan
da das suas iJéas ou p!l.r·a a det•·za dos seus 
actos: o governo nãu pôde g-a,.ta:· o di úheiro 
do contribuinto, s"nilo dentro dus forç3.s do or
ç~a.monto o cl·~ r.ccôrdo com as verbas d·:cretadas 
pelo poder l~gisln.ti vo. 

A cit·cums:ancia de havl'r ministnrios an- .· 
'! .., ' -

i.lenticas. nii.o tem v:1lot· para legitimai' o facto 
que se argtw. O mini;.tGrin Rio Branco foi um 
d( ' t com fruur uoza o .Jeclal'Ol1 nesta casa 
'\tl'-3 ô "'Overno te\'e nec: ·ssidade d · despender 

o .d. dinlwiro para a desp,)z:J. , !a~ Sttns 1 rn.~. 

O Sr... ZA;\IA. :-Ante.:;, o ministerio laca
rias. 

O Su. CAn:s-Emo D.\ Cu:'\nA:- Kaquclle tempo 
nilo havja Diari.v Officiaí. 

O Sn. CANDTDO DE OuvEnu:- Havia o an
tig-o Diario O ffiâal . 

O Srr, RoomGUJ~S :\r.vJ>~:- Dc.pois do minis
teria Rio BI";:neo f<.1ctos se deram qnc tornam 
m:.1.is "'rav<; o a c to do miuisterio (i de .J n nho. 0 

• . 1 I d V. E~ .• Sr. pt·es1:ent11 , em)r~1-S'l c qne o 
honrado senador por i\lin:ts, o St·. Affonso Celso, 
pediu uma verba ao parlarnen to para despczas 
de impronsn. o o parbrnento neg-ou-lh'a. Que 
~ .. • .- • • • f\ .. 

que e!isa negali\'a no pedido de crr:dito. ~ 
O parlamento quiz des t'arte affirmar qu~ ao ~n
nist~'rio não era lieito despender os <lmhr.nros 
pubhcos com publicações em defez:.. dos seus 
actns. E a gravidade dessa situação cread:t 
pelo gabinete G de Junho ~-óbe de ponto quando 
aquelle governo não fazia. simple~mente p.ro
pog:anda das suac:; idéas, não se ~imitava. a su~
tentar os principios do s r u p:J.rtido, mas desc1a 
a q,urstões pessoae~ ... á oifeusa dos cara.cterea e 
à censura do proced1mento dos ad.-ersanos._ 
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O ~R. C..t~moo DE OLIV"ETRA :c oumos SRs. DE
Pun"nos LIBERAE~ : - Não 3.l)oiado. 

O ~R. RoDRIGUES ALvEs : - Quem não se 
lembrn da discussão prolongada que houve na 
imprensa. a proposito do nota,el dis~urso pro-. ... .. 

~ ~ 

Pernambuco·~ Diariamente eram a1)0ntados 
com malignidaàc os pontos em quo aquello 
illustre cidadão diver""Í::l. tlo ·~cnsar dos seus 
correligi0narios, e a gt\lhofu. suustituia. const:m
temente o debate scrio l 1\Iuitas vezes mesmo 
cs proprios articulista:;; tinham nec · ssidade de 
apresentar os fóros com que d,·batiam questões 
importante.;; na impz·ensa, c tudo isto~ cu~ta do 
Thesonro ! O facto, portanto, de ter s1do Iden.
i:ica de:;peza feita. ~m ministcrío~ anter·iores 
não legitim~ a rcprodu\.io do mesmo abuso 
depois dos factos qne s~ deram e que formal
monte condemnarll.ru-n·o. 

O Sa. CA~nmo DE ÜLIYEIRA : - Almso não. 

O SR. RoD!.UGUE; Ar.YE;;:-Por que 'ltCI'ba 
fez o mini"'tcrio 6 do Junho tae;; des 1CZa$? Em 
uma publicação que :o:e lê hoje no JonwZ do 
C onuncrdo, v~jo que e;;sa dc~pezo. :.:e fez pela 
verba. -Evcntua0s- ou policia secreta. 

. r.. .~:\DIDO DE LI\ EIRA: - e q tl.O 
aouellc artig-o nfio c nos:So. (Hilaí·idade. !la 
o ~~tros apco':tes .) 

Em todo o caso, não foi p:1.go pela ve!·ba F:e
crcta. 

O Sr.. EuFRASIO CoRREI.\:- lsz:.:o ha c! e ser 
de al:;um sujeito que vive :i cu;:ta do Thcsouro. 

O Srt. RoD:nGUEs Ar.TEs:- Dc.:;dc que o no
bre. ~eputado por Min~s n_:ga qn:,lquer_respon-
• rs~ · l 
ba~e p tra !':aber -por que vérba: foi feito o s-er
viço cln. publicação na imprensa, limito-tu.e a 
consi!:t'nar o ahuso c a affirmar· qnc o minister·io .. , .. 

<e . nn 10, em vez e corrl::.lr o;; erro;; as 
administrações pas,;:.adas, foi além~ abusou 
m3i..: do que todos O' outro;;. (Apoiados, nc7o 
apoi1ulos c C!)Jm·tcs.) 

O Sn.. EuFlu.sro CoRREU:- Talvez o uutor 
do artigo fosse pago. 

O SR. A:\DR..I..DE FIGUEIR.\. :-Sem duvida, 
peb advocacia administrativa e outras cousa.s. 

os~. EüFRASIO CORREIA:- Indivíduos que 
não vodem apparecer e estão a offendel.'" o; 
outro;;. 

(H a outros apa.1·tes .) 

O SR. RoDRIGUES ALvEs:- Com relação ao 
1n·ocesso clcitor~l, deveria competir a outros o 
capitulo da accusação ao ministerio de 6 de 
. lunho, ue intervciu no ,leito com for a XJ.r:t 
dar victoria a. !'>eus amigos. (A1Joia.do~, não 
apoiados e apa.l·tes.) 

Qnom acompanhou o que ::;e deu na provin.
cia do Ceará, quem ouviu e leu a serie de es
candalos, alli praticados pelo presidente da 
província. (nau apoiados e apoiados) para 
sustentar os seus amigos; quem seguiu nesta 
casa o dGbnte daverifi.l!ação de poderes ••• 

O Sn.. FELrcio nos SANTOs:- Era. difficilimo 
governar o Ceará ; não se póde negar isto. 

(!la out~·os a.pa.~·tes.) 
. . 

O Sn.. RoDRIGUES ALvEs:-••• quem ouviu 
a narração da longa serie de abusos r,ra.ticados 
pGlo presidente daqu\llla cil'cmnscripção. deno
minado pelo nobre deputado por Minas de 
temera rio... · 

exacto. 

O Sn.. RoDRIGUES AL\·Es compreh13nde 

b . bl . b I . 
o ter venctmento na c ezçio de seus _amt-
gos ! 

Os candidatos passeia.va.m escoltados pela 
força publica, e o nobre deputado por Minas 
d:z que o governo não int0rveiu ! · 

O Sit. RATISUO~A :-S'.:liscento.s demissões c 
nonteaçues foram feitas pelo presidente do 
Ceará. 

O Su. FREDERico BonGES E ouTn.os Sns. DE-
PUTADOS àO apartes. 

O S;t. RoDDIGUES ALns:-0 gabinete de G de 
Junho inLcrveiu na eleição de todas as rovin-
ctas. por st e por mterme 10 • •• 

O Sn.. FELtCIO uos S.\:\Tos :-0 nobre de
putado é injusto em relação ao presi.lent~ do 

e ara. • e <lC 1ou-se em ,11 1cu ... a es e:dr:l.
ordinar·ias. Os partidos estavam dividido; c o. 
luta era pessoal. 

O Sa. RoDRIGUES ALvES ••• de seus amigo:;; e 
delegados e a respon,abilidadc que ne:';,;;a;; oc
casiõe:-; cabe ao govet·no, é ;;empr·e maior, pela 
intervenção de maus amigos ou ag~ntt;!=' parti
darias, espalhados por todas a-; zonas do lm
perio. 

O nobt·e PX-ministro da guerra sabe uanto 
e 1 c1 razer a. cs a ca!';a provas e uma m
ter·venc;<to habilcncnt:1 realizada, mas ninguem 
ignora que ella cx~stiu en~ toda a ~arte. 

r .. ' • . . 
per·ada desde o primairo dia, em que o Sr. con
::;elheir·o Danta~ compareceu ne.-ta ca;;:a, e f0i 
acol hi.ia. co tu estrondosa gargalhada a d·:clara
ção de abstenção no plr,ito eleitoral. 

o SR. ZA:I!.\:- Ni!lguem póde tolher a li
berdade de rir. 

O SR. CANDIDo DE OúYEtaA : -Notei que 
V. Ex. fali ou de interv~nção em varias pro
vindas, mas não em S. Paulo. 

o SR-. RoDRIGuES ALVES:- v. Ex. pensa 
que não houve interv•mção em ~- Paulo'! Hou
ve tanta. qua.nta podia haver. notavelmente no 
2° districto de que é representante o meu H
lustre comprovinciano que se acha present~, e 
no sexto • 

. . . 
veiu ~ O governo~ O Sr. Couto1 

O SR. MoRElii.A DE BAnn.os:- O presidente, 
não. 

O SR. CA.l'\DIDo DE ÜLIYEIRA: - Ahi tem a 
resposta. 

O Sn.. RooRIGUES ALVES :-Perdoem-me os 
nobres deputado~, que não querem compréhen
der o meu pensamento. Não digo que o Sr. Al
meida. Couto escrevesse cartas rccommendaii.do 
candidatos, ou destaéa1se agentes para pedir 
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por este ou por aquelle; ma.s as verbas foram 
distribuídas, os favores foram feitos, tantos 
quantos eram exigidos pelo;:; pretendentes, e isto 
ó uma verdad~ira intervenção. -

.o Sn. ZA:o.L-\.:-Queria que os f!wores fossem 

meu illustt·e adv···rsario, deputado velo 6'' dis
tricto de S. Paulo, pat·a dizer que na. eleição 
daquelle districto o governo interveiu com es
forço. 

O ~Iinistcrio ds Agricultura expeuiu avisos 
determinando obras nas vespe~as da elei\ãO 
para satisfazer :~s exig·encias locaes e ao inte
resse do candi 1:\.to e as_ Ye!·bas foram distri
buídas com tDda a largueza. (T1•ocam-se di
'Versos apartes e o S1·. p1·esidente reclama 
attcnçao. 

'Não contesto a int1uencia do nobre deputado 
l)Or S. Paulo ... 

fui eleito estando na. oppcsição. 

O Srt. RonmGEs ALvEs: •• • mas . . . . . . 
fórmas para. conseguir a =eleição do nobre depu
tado, é um facto fóra de contestação. 

O Srt. CANDIDO DE Or.tYEIJU:- Pot· todas 2s 

fó:mas 1 
O Sn. B.onmGuE;:; ALms:-Fcirmas lisas, fJr

mas in tellignnte:;:, formas branda:;. 
Conseguinteruentc, Sr. presidente, posso che

gar á conclu~ão do que o ministerio 6 de Junho 
inte:·yeiu quanto pôde no pleito eleitor.ll qual 
se en u para a e e1çao esta. ca.mar:-... 

O Sn. EuFR.\.sro ConnEL\.:- Isto não soífre 
contestação. 

0 SR. RODRIGUES ALY:ES:-Mas eu disse em 
principio que tão gra\·es factos se deram du
rante o ministerio G d') Junho qu!) c~msiderava 
o periodo de su:L administração eomo um•'- fa.la
lidade para o sy~tema administrativo que nos 
rege. 
~cn ltot·cs, •t administração riunc;~ andou tão 

anarchisada como <.luramtc o periodo de,;:se go· 
verno. 

Si, para provai-o, não ba:õ;lassem os factos 
diariamente rcYebclos a esta camara, bastaria 
n. 8érie longa de a.vi::;os e ordens expedidos pelo 
ex-ministro da agricultura, relativos á. immi
gração c que for~Lm denunciados pelo aclual 
ministerio, para nos convencermos que aquel
le gabinete prestou ao pair. o maior de todos os 
males, desorganizando serviço de tanta magni-
u c. 

Os factos relatado.;; pelo S.r. conselheiro 
Moura, têm uma. gravida:le extrema. O honrado 
ex-ministro da :tgricultura não pôde justifi
car-se. S. Ex. declarou qu_e_ via. com enthu· 
siasmo o movimento que se agitava. nos paizes 
vizinhos com relação á. immigração, mas em 
vez de procurat• habilita.r-se com os recursos 
necessarios e organizar convenientemente o 
serviço da entrada dos immigrantes, expediu 
ordens illimitadas às legações e consulados da 
~ 

Europa, promettendo passagens a quantos qui
zessem emigrar para e;;ta região. Não ~ó, o 
que é admiravel, nã0 tinha credito para essas 
de!':pezas como as ultimas or.lens foram ex:pe
didas e.::;tando aberto o parlamento, o que põe 
em relevo a soa ille()'alidade! (k1aT'tes.) 

... io conte~to a boa vontade e rect1dão do.:; in
tui:os que pre~idiram aos netos do nobre ex-mi
nistro; mas o facto é de uma gravid.-tde inau-

- .. .. .. ~ '7 • 

pelo nobre mini:';tt·o da agricultura. 
P :tra attestar d0smantelo da administração 

temos ainda a su::;l'eusão da:; obras do açude de 
Quixadá, no Ce:uá, decretada pelo ~1-ctual .mi- . 
nistro da agricultura, em virtude de desordens~ 
e desavenças entre os membros da commissão 
dess:ts obras. 

Todos este:; factos reunidos no;: fazem chegar 
á conclu~ão de que a ,1dminh::traçiio do ministe.-io 
G de Junho era uma administra .ão anarchica e 
süm princípios. 

O SR . .An:trANO Pí:-.IENTEL : -E,;t::t discussão 
não põJe ser af:~stad:t do terr·eno tec!tnico lara 
se po e r ver q ucm tem razao. 

O SR. RoDRIGUES âLYES :-Mas, senhores. 
si pa,;sa.lltos da parte administra &i v a part~ a. 
par e po i ica a. vi a. aque c rrums eno, no
tamos :1 mesma de<:or·d·'m o confusão. 

Ante;;, porém, de chr>g-ar ao tern10, a que ru'3 
pt·opuz, peço licença ao hont'ado Sr. ministro 
da marinha para bzer-lhe algumas perguntns 
com relação a n··g-ocios de sua pasta. 

Eu li no relatorio apre~entado por S. E:s:. 
dou,;; projecto" de reorganização da;; reparti
çõe.,; de marinha. D0sejava que S. E:s:. infor
masse si pretenJc lcvr.r por diante essa refor-

• • 9. 

Ex:aminando·se o relalorio, orgn.nizado por 
seu antecessor, nota·~O '-!ue ha tendenci:l. pa.ra 
:wgmentarcm-s;J as despezas com todo' os ser-
vtços ; ocas as rcparttçue", na. opunao t o ex
ministro da m:l.l·inha, precis·un de reforma ou de 
r·eot·ganização. 

Ora, quando o governo an n uncia um:-t poli
ticn. de economias e o e,;tado do Thesouro é 
aíliictivo, ~to ponto d:! 11m uos ex-ministros da 
f<tzenda, o Sr. Lafayctte, dechrat· com üan
quezn que o dcficit minava o orçamento com 
a regularidade d0 uma forçg. mech::mica, 
convóm sabet· do honrado ministro, si prn · 
tende realizar as reforma;;, com augmcnto de 
despeza, consig-na.das no rebtorio do seu ante· 
ce.,sor. 

Lembro-me, Sr. presidente, de que em uma 
das sessões passadas, o illustre senador por 
Minas, o Sr. Aftimso C~lso, apresentou no Se
nado ui?-a serie de medidas, ~ortando dcpezns 

1.500:000.). Está. o nobre ministro disposto 
a realizar esse pb.no bem combinado de econo
mias·~ 

Desejo tambom que nos informe do motivo 
po1· quo foi supprimida. a escola de aprendizes 
de Santo:;, (apoi,dos da dezn~taçao paulista), 
a unica., Sr. presidente, que, conforme o rela
torio. continha numerv de aprendizes superior 
á lotação. (~1poiados da mesm" deputaçtlo.) 

O SR. 1\L\.nTDI FnANcxsco : - E' exacto. 
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O Sr •. Rourti(WEs AL,·E;; : - Um distincto 
reprc:>entante do Espir,to S:1.nto •flei:x:ou-se 

· da Slt}l]'l'··ssfi:o tb c;.;c.,b le ~~prendi:r.es de sua 
- ·provin(~i '· O •1ue diremos d:t climina,ão à.:. 
cscoh de S ;ntos, •1uan lo se conserv:t aliãs a do 

:) , • "11
0 

t • • " r. . . . 
Si foi a idóa dr: economia, quo l'l'c~sidin ao acto 
do e~-lltini,.:lJ"O,]•:tr~cia C"nt:io r1uc ni!o se ,Jc,•il 
::-upprimir :1 oscola de ~:t•ttos. e sim :t de :'anta 

a tW.I'lll::t, •p:e nem esta .•e ectmeuto tem para 
funccionat•. 

AcCt'C'SC•} !tinch U111a circums t::mcia, c ó r1ue, 
segnnd:) se vê t:o reb.t ·:·io do ~'Iinist•.: r·io d l 

11:\rinha, a refonnn ctfednad<~ peb decreto de 
14 ,[e Fe,•nr··iro não t:·ou~ ' ~ a eeono:llh •1ue l'lr:1 
annllncia(l:.t pelo rnirü..:terio tr:.tn~act•J. O St·. 
conso.heiro .Almei La c Oli\·eit•a, cx-raini..:tro ch 
marinh:J. decbt•.,n, em ,.:r~:-:~:io do ~enaclo, d,: H 
Maio d~ · 188!, qu. :. si a autol'iz:\ç:"io lhe f?s"c 

. 
uma et:' liJU!nHI. no valot· de :200: · i I lO . .;. q ua.n lo, 
vcrificando-;;e o salclr.l de; -17: ::100.) com a :-:up-

re.~,.;;1o de .-<ei s escobs. cutret:mto a economia 
real é ele i: 4U:.3;;00J. 

Não ;;ci r1n ,"1 f·Ji .:1 C!':p' t·ito 'lHe pt·esidiu 
:.i.quellt re~orma; ~ào foi ;,;e~·ur·u. t!letlt ~o CSJ_Jitito 

íic-n1do o poder moderador impeuiJo d:; cum
prir o s8u dever con-;;titucional, !"em que ao 
parlamento :::e desse até hojr~ conhecimento de.;;-
sc facto poli ti.~o ! • 

O pode" j lldicial tambüm soffreu a acção do 
4 .. • • 

~ ' ' 
os m:1gistrado.o:, que davam boa es:e(:uçã·J i lei 
ch 7 d0 Noo~emuro de 1831 c ccnsur:w:t os que 
não mostr~vl.l.m tendenci:•s aboliciu li' ·a.;;. A 
t.:r<widão não era uma i nsti Luiç!lo legal; era 
t:.ma injustiç:~, send• licito nb:nulonar :1 lei 
; •ar:l. o!)cdecer, como se dizi::t,- ao dir.;i!o acco iH-

1nr;rlad(l (is circt~Jii-Slaítcia:>. 
Com r~laç:io :L c~l[Jl:lra. dos Deputado;; a offen

S:t n:i:o foi menor, por·que: con1 > V. Ex . v in, 
"·':J.t:i SG sustentou como ver.hdc constitucional, 
a th•'O:'ia de qne n:Io <'t':t licito suo:cita-se 
questão de confiança. senão no tcrrr•no rru~ 
::t[ll'Ott\'Cs..:c ao g-ovemo (i"iso), principio revo-

t ·i ario. sem as.,en o crn 1n;;..;as Cls e re
pudia<hJ jl f;l·)S Jtntlid~tas. 

O Sr:. E!:Fru~ro Cau.rrE!,\ :-Principio nega-

;J .. , .... ' 1. ' ..... 

esbanjarllento, a.li;'ts critic:tdo pelo honrado de- inte:n·cnç5o .to ponto d'.:: destac:tt• um de seu,;; 
pu tudo por ~I i nas , e-s:-mi ni,;u·o da guf1 l't'a. mcmbt·o.: l'ara fi,;calizat· os t1·aba.lhos de veri.fi-

A viJa política do g-:tbincte de ti do .Junho C;lçào de poderes nest:t ca.s:L. (.:lpoiadvs.) 
encerra, St•. pt·r~sid0nt·3, u:na sé:-ie d" f:1.ctos Nuncn. S:) viu em um:t v;~ riflcn.ção de poderes 
que deYem causar espanto aos doutore~ do L:On ·intct·venç.ão tio aberl:~. como a qne foi exercida 
stitucioua.lisu.1o : h ou v.~ 1: m:t invut·:-::i:o completo I' elo hom·l!do e:x:-ministro da guerra. (JI ~~itos 
ou, antes, uma p':lrtut·ba~:.i:o em todos os po- apoiados .) 
deres . , 

O presidente do conselho desse minist erio O Sn. CA:.-\DIDO DE Or.IvEmA :-.~,las em que 
· ~ consi~ t i tl ella. ~ J •:Jf!i'lr!~. V. Ex: . é obr in·a.do a 

viv•.:u co:npromctten:l0-:l. c cahiu, quer,mdo ain- mencionar os factos ~obl."e n. minhu. intervençã.o 
da cornpt·omettcl-a. Ell~ d:·darou-1105 ,1uo foi na vr>. rificação de podr)r ;~s. (T;·oca,;1 -sc 1i~ldtos 
insta.lo, por uma, duas () mais vezes, p :l.l'U (I~J!! ,'l GS I) o S;·. ru·c.,·i·lcnlt.: i't.:clama silcn-
a.cei ::r o [lO( or·, c so n -~ ccc ·•u ( cpo1s c c UtLl:t · • 
im·euci\•eJ in.:istenci:t; Joelarou, por vezes, I O Sr •. R·.~ort:GUES Ar....-zs :-Estou futis·:1.do, 
que o projecto s··rvil tiaha uma for~t.e elov:d a, Sr. pre~idcnte, o o . .:: nobres deputados nw tem 
ilonde emaua.va. colloc:mdo o pod•}l' Jrt·.~sron <a.- feito i!· rdém do c1ue llrdendin., mantendo-me 
yel ao alcance dos odio~ o da. de:-:conliant;a das em Ulll";\ tribn:w. <'L que ni4:o c~tou hc.!Jitl!t~.do. 
cla;;;;e;; pt·oprietarias do p:1ü ~e. a.o ca.hit·, :1inda 0 ~ C I" 1' 'lo v· lo 
d I . I . . c . . !'d .I •.Jll AULOS EI XOTO : - CIJl :o;t( ou l~ ec a1·ou '!"e so • ! \"; : r t : ~ a Ol'on o pec 1 o ua. ·. 
dissoluçih. ;;ihonvo~s0 impos •ihilidad·~de 8eor- com rnmt!J praz.cr . 
ganiz:tr gabilretc, como si füra licito conced•n· O Sn. H..\.TISDOXA :-Tem fal1udo brllhante-
!1. dissolução a u:n ministorio v.mddo, por não menta. 
podor manter a ordem pt:..blica ! o Sn. RoDRIGUEs ALTJ~s :-0 Sr. presidente 

O Sn. C.\ :O.IPOS S.\LT,l~~ :- Ahi o;; fú :.1. prova. do conselho já. fez uma rcforrnn que cxcellentes 
de qu'~ a Corúa. rc~olveu vi,•er a do ~cobcrto : é ft·uctos tem produzido no paiz. A lei de 9 de 
a propria. Coróa. 'iuem :o;e de;;cobre . .Janeiro é uma das grandes conquistas operadas 

O · [., ' E l'c s no pal"lamento. (Apoiado:; .) · Sn. \OD:UGüES ~~ LVP.:S :-·~te .a c to, • r. 
pr~!';idente, não é r eg-ular : n.o co o tt•ario, ó com- O Sn. 1\L\c-Do\V.ELL :-Já se estão revoltando 

n . • ; . '. • -

Ao governo não ó licito descobrir a CorC:n, 
expondo-a. ú irritaçüo da-; g·randes clas:-:e,;; so
ciae,., e nenhuma OlJJ'Ortunidude perdeu o minis
teria de 6 de Junho de abrdeat• a i nfluencia. da 
Coróa. ptLra com ella -imp0r ao pn.iz a reforma 
cogita(la.! 

Foi asgim que o mini,;;tel'Ío aconselhou á Co
rô!l. a prorogaç~o de uma t:W.;são c::s:tr,tordina
ria., s~m justificação leg-al; foi ainda a~sim que 
o e::s:-ministro dr;..; e ;; lrang-eíros, derrotado nas 
urnas, não · foi substitu\do, por longos mezcs, 

O SR. RoDnrGUES ALVES :-Pois vciu ~ca.bar 
com as camaras unanimes, tornando f::tcois as 
derrotas dos ministerio;; e habili ta.ndo a nacão 
a responder com sobro1nceria e hombridade · ~s 
consultas que lhe forem feitas. (Apoiar.los .) 

Não FJC pePdô:L, porúm, ao nobre pre;;idente 
do eonsclb.o o peccado de haver realizado uma 
reforma. (JU9 S . . Ex. decl&.l'Oil eivada do esrli• 
rito conservado!.". · :: 

O nobt·e Sr. conselheiro ~araiva está. inci 
dindo na mesma. falta: S. Ex declarou que a 
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projectada refot•m:c S·}rvil inspira-sé em prin
cipies do pm·o conserntorismo. 

Attribuo a. isto certo esmorecir:aento, cr:rta 
tibieza, que se nota na maioria. Não ha aq ~tello 
enthusiasmo esforçado, aquf~lla grande ·dedi-

" - • •()> 1 ~ • • 

Junho. 
P • . 

arece-mo que ::,e ouve I'umorcs de qu!) não 
e licito a um partido mnnter-se no poder. on-
vo v1 o na an etra c seus a vel"sarws ; mas, 
faço votos para que o honrado presidente do 
conselho contente os seus amigos. embor:t re
ceie que tenha a sorte claquell~; ccl·:bt·e com
batente da lenda, que, abandonado pelos seus 
soldados, na. hora do ·pet·igo, ao cahir, dr:!sferiu 
o grito de dôr e de affiicção, mas repassado d0 
patriotismo: -Pat·a onde foram a~ minhas le
giões '1 (JI H i to bem! ?iW i to úc i i!.') 

(O onvlo;· tJ (âicitado po;· ~ii. dlos S;·~:. de-

O Sr. Luiz Filippc (íil.i;,istJ·o da 
marinha :- St·. m:!sidentt:' não t::ndo sido 
:a.tacada. ou rncsmo cl'iti(~ada a proposta do 
governo fixando as fnrças navaes, OJ'a cn1 dis
cussão: e11 n~o tr:ri:t nccessid:1.de ~e occu par a 

: Rosponflcrei â S. Ex. qne a~ suas proposi
çucs, e1:1 rdaçio <l. . este assumpto, sendo tão 
vug-a.s,tão udi.lus de acco::n.taação, não podem set· 
pot· mim satisfeitas de momento. P1·oc m·arei 
averiguar o que ~a de exact:J n~ que disse . ,- . . 

Seg-nnda perg-unta: qual o meu juizo a res
peito da esquadra dt} evoluções c si reputo 
bem fcit:1 a despczn. realizada com a sua con-
se:·,•açiio. 

0 lll•.:U illu~t!'ll.UO :mteco;:sor, hom~m prati
CO, intelligonte c c.onhccedor ào s8rviço que 
tlirigicl·, (apoi(tclos) entc:nclcu que havb gran~le 
vantag-em em conccntr2.r os navios, qu0 esta
ciona\"am em diversos pot·tos do imperio. aqui 
na ci.n·te, sob a direc.~.ão de 11m chefe. realizan
do, assim, um principio adminbt:·ativo de re
conhecida. conveniencia, a unidade do com
mand:J. "'- forç.~ naval, dispersa, como estn1~~· 

nodet·ia. facilmente prestar-se :i qualquer exi
g·encia de serviço publico e obedecet· de promp t? 
ás ordens ne lhe fossem trausmittidas ela 
administrnçiio cent.-n. . Assentou-se, c no meu 
entender, ucm, que clla n.qui, mais á. mão do 
governo, mais em condições de mo·.·er-.se, reu-

• , & .. • • ~ 

o .j. • t... ' • ..: ,, ' ~ -~ - ' , 

não tivesse de responder aos discur.~os que e melhor podendo ser disciplinada. ssria muito 
foram pronunciados n:ts ~essões autccedent'JS m~is convenientemente aproveitada do que 
e no f[UC brilhantemente acab:1. de ser p1•of•)rido de-:.'!gg-r·eg:t!la, como et1 já disse que se achava., _ 
pelo nobre depntado pela provinda üc S. Paulo, At···m llisso, essa organização reune ainda '13 ~: 
occnpando-se ~üi:i.s ele assum ptos estranhos a grandt~ V:\ n tag-cm de ~e r uma. bo:t uscola de in
ella. stl'Ucçiio 11ara o p0ssoal de nos3a. annada 

Tomal-o"i-ei eni considcr:t<;ão na ordem em (r.tpoiwlos)~ e de poder n.ttcndet• com mais pres-
que foram pron:mciado;;:. • l·Jza a serviço~, cuja pre:St<ção seria l'C!t:::trd:ad~t. 

O nobre deputa.do por Pel'llnmbuco, no long-o si pot·manc~;ossem, com1.1 esta.v:m1, em pontos 
rr • n · · · ,· ·~ s f3. tndos do centro os nossos melhore~ vo.sos 

ma terias de que tt·n.tou em duns pr.t•tl's : uma, de gnen·a. 
que ch:tmarei tcchnica, por s'!r P'}ri,inente aos P ·or estes motivos,me parece qun. anelou m;lito" 
assumptos da pasta. que me c:;t:.i. confiada. outt·a, bem. in;,pi~·ado o_ meu illustrado antecessor 
po i ica. " sponc orei as pergm , :s q '1 . ·' , 
me dirigiu gua!·d:tndo a ordem e:n que foram intenção de revogar o sen acto. 
feitas. Antes de lias. o meu illustre compl'O- P elo lado da despt}t.a,a.in•b nilo ó censura.vel 
vinc iano m·~ dirigiu felicita~ües ;1úc muito a medid~l pusta, ''m pl'atic:t pelo illustrado almi
a.g-radeço pelo facto de ach::t·-me far.••ndo parto ramo. 'lue me precedeu nesta pasta. 
elos conselhos da cot·ôa. Posto que esta;;; fe!id- Elltt não é g'l':m :c. T:.dos os vasos de qnc 
to.ç()es viessem tllll tanto salm·a.d:·•;; do certos se compve a esqundr:l d:~ cvoluçües tc1·iam o seu 
tons do m:ili3'nidad11. n:1o s!io totb vi:~ m'mos pc;;soal, '1 uot• csti vcssoru a.ncot·:u].,;;; n:1. bah ia. do 
para :tgradcccr·, ,·isLo que S. Ex. dccl:l.rou c~ !Uo do .Janeiro, quer ostivcs~cm em outros por
por mais de uma v~z rr:i t·'t'Ou :.1. sua. decl:<t·:tç.iio, I tos. 
que não tinha, COl1r o scn di,:;curso, o propo:;;ilo O JlC"S•)al dns divistics, como ouh·órn. scl'ia 
de mol0star-r.oc, o n:To tne ó li:.ilo duvidat• dul o m.0smu. 
sua sincct·id:,dc. A rlespcza accrcscid:~. r;óment.c ~~ nquclla t·c-

Si rb minha. ~nlrada. pn;·n. o ministf!:·io re- pt·oscnl:l.Cb pelo comman·lo em chofc c pelo seu 
sultnrão moth·os 1!~ t•eg07.iju ou d·~ condoi cneia n!'L:•dn n::ü01·, o que não s ·) elo,·a c.:ous;clet•a v oi
para a minha pro\' Ífl(•.in., é ca~o J'CS I~rvado :10 mcnlo •1 ,·~ sttf11·.~icntemr' ntc cr,mponsada pelas 
futnt·o c que . su maia t 'trclc poclorcmos co- vanll~?"llS c ?onv:miencias do sot·..,.iço puullco, 

O fJtle, po:·ém. pos!'lo desde j:í. :t!'lse .~urnt• ao 
n11hrc deputado, quo t•)nho o do:;prazct· ·io não 
vct• 1weson!.~, ó qne, Cllmpt·idor do dovc:·cs, 
como m ·'! prézo do sct·, hr~i d·~ csforçn.r·mc, 
quanto em mim conbct· p~r: ~ co:·rc::;pondcr :í. 
eonfi:tnç·~ d~ que so 1 d11posita.J'io. 

As p(lrgnntas que me fot·am feilar; polo nobre 
dcput::do, <:;to as soA"ninf·os: 11ri.mci1·a. si cu Li
nh:t con hoc i mcnto de irrcgnL• rid:tdes no s ~ :·
\'iço ~o nr.Qcnal do Pern:1mbu C' O e q uc pt·ovi
dencias tinhn. dado para corl'igil-as . 

v. J.. -55 

·' . 
Fnllon S . E~ . bmb~m no modo por (JUC se 

r,ntcltdi~ o chefe da esquadra. do evoluções com 
o ministro ~1:1. 1:1:•rinha c estranhou que o não 
fizesse pol' intcrmrdio do Quartel General, cn
xerg":.\Htlo nisso inftoacção d:~ disl'iplina. 

E' um on:.:ano em ({l.lC laboraS. Ex .• 

O mou n•,brc nnl:ecr.:s•o;• mflndou,por aviso,que 
fossem cxccni.:Hlas (lisposiçõcs :la modernn or
dcnan~. :t c1jln.bcl~cidn. para :1. m~n·inha, :~os q11ucs 
v.ulot·iza.m o comm'lll~l:mte c1a c~;quadra. a dh-l-
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gir-sc directa.mente ao ministro, reservados I que tttnto preoccupou a attenç:.ão d0sta capital 
sómente os casos de discipliua.. dur.~mte o tempo em que ello se verificou; e a 

E" e1:actamente o que s~ ob<:er·ra. Em tudo tal respeito tomar as medidas que julgasse acer· 
que não ê propriamente disciplinar, o com- tadas. 
man~an te da esquadra se di:i$"e dirt•Ctamontc Jã encontrei prestad.as d~vers?-s informa_çõcs 

~ . ... 

O nobre deputado n~turalmente cquh-ocou-se• 
pcrguntando-m! si a·· nomeaç:1o do actual ,_~hefe 
do corpo de fazeuda ua armada. tinlw. motivado 
um conilicto. e em que pé se :tchava a tlUCstão. 

Digo que S. Ex. eciuivocou-se. porque o con
flicto não se verificou a respeito dessg, nomea
ção, cu· :t leg-alidade j:.lmnis foi contestada, o 
Slln quanto a oxpooção e patente. 

O que ha simplesmente é qne o acttui.l chefe 
do co~·po de fal~n_da, a que cot·rcsponde a gra-

b , ~ 

que ae lhe conceda a patente dl'Sse JIO~to im
pugnando o conselho militar ess::t vretenção. 

Esta c uestão fJi levada. i a recb .ão do Con-
selbo de Estado, que della tomou conheci
mento e j:i deu parecei· a respeito, achando-se 
0 3 papeis eru meu gabinete, sujeitos a estudo ; 
opportunamen.te ser ú resolvida. 

Fo;·ça J..' aval 

- Perguntou o meu illu~tro comprovinci:;~..no 
em que estado se acha. a for~a naval. No re
latorio do meu illustre antecessor, S. Ex. en
coutrará co iosas infot·ma ües a rcs ei to · 
acr::sceularei :tpenas algumas reílexües sobro 
os principnes navios de guerra c!t? que ~e 
c?mpõe a esi! ua.Jra de evoluções, m.oncionando 

I,J 

-s. Ex. p: ... 1curou e,.;pecialmentc s:tbcr em 
que condiçõ"s se acham os encoura~ado:; J a-
va;·y e .Solimôes ~· · · 

Direi que, si as condições cless·'s vasos não 
são inteiramente satisfactoJ·ias, todavia os não 
inyalida.rn para n. prestu~ão de qua.lquer servi
~o :1propriado :is suns l·ircumstancias. Podc-s0 
mestno 11izer que S '~ U l'stado é bom. 

Oc ·u pou-su igtialroctnr: o nobre deputado do 
Riadtttclu, c perguntou-me si est•} vaso de 
guerrn. que nos custou t 1 nto dinheiro, es tava 
destinado ~L ser o fóco do infecção o do beri
beri. 

A C:1 roara não leve a mal ~i eu , abtt~nndo 
de sna a tt rmç:'lo. entr:.w em dcmonstraçües um 
l)OUCO mais dt! L:tlhadas, pa ra rc .;;pondr!r a esta 

. . . . -
o ' " . . 

pnrece F.iem interesse pa ra S:i tb:fazor ~ cu rio!'i
J ade publica, qu e se levantou por occasião de 
s ub8r-.se que o b r ri-bcri se tinha desenvolvido 
a 1Jordo tlo p r imeir o navio de nossa esquadra. 

Quan lo tom0i cont:\. da pasta. da mad nha, 
r einava a borào do R iacltuelo, com certa inten
sidade e epidemicamente, o beri-beri . 

O meu illustro antecessor, por divcr.~ as pro
videncias que ordenou, procurou eo!hr~r quan
tas informações lhe pudessem ser prestada~, 
o.fim de formar um juizo seguro {tccrca do facto 

que fot•om ouvidos. tacs como, o chefe da es
q uadm de evoluçõr·s, o inspectol" do Arsenal de 
Marinha, os engenheiros constructores do 
mesmo arsena, o c1rurg1ao-mot• a arma a e 
membros da junt::t de saude. São todos accórdes 
mai~ on meno!?, em attribuir o desenvolvimento, 
sinão o apparecimento da. epidemia a. bordo, às 
mà.s condições hygi•;nicas do navio, que, tendo 
grande funJo e compa.rlimentos que exigiam 
abunda.nt~ ventilação ar.ificia.l, achava-se ape
nas sen·ido por tres ventiladores tungidos á 
for<:n. animada e bt·açal, evidentemente insuffi
cientcs par:• o serviço que eram JestinaJos a 

' . 
Dahi resulta, na. opinião dos funcciona.rios a 

qnB me referi, o viciamenlo do ar e a. insaln
bt•idada do navio. 

0 SR. CARNEIRO DA ROCHA:- Todos OS en
couraçados são an to-hygienicos. 

- Recebendo c lendo todos esses papeis, em 
que são tanibcm indicadas outras causas, em
bora menos forte :-: , como concorrendo para dar 
ao navio qualidades prejuJ.iciae~ :i saude dos 
que nelle permanecessem, apezar de não ter 
auto1•irlade techuica para apreci:H o valor elos 
fac tos de que era informado, resolvi ir a. bordo. 
afim de obso!'var ~om os meus proprios olhos 
o que havia de exacto em todas essas nllega.
.õcs c, rellninuo alrruns dos mais altos fun-

c..:ionanos do encomaçado, du·1g1-me ao mesmo, 
e pr-ocoJi a c~ames, que durat•am alg-um 
tempo. 

o t ' -..; 

ciclo de que o Riachttclo não tem em tão grande 
copia os defeito;; que lhe são atlribuidos, pare
cendo-uH~ desnecessario proceder a tod~ts as mo· 
pificnções que eram lemb1·adas c foram orçadas 
etn :H;J:OQ; 1:-;000. 

Todavia., faltando-mo compotencia. para se1· 
juiz •.' m taes materiss, enviei um tr•lcgt·amma 
immediat:JmetHO ao :-:r. coo ,::elheiro Costa Aze
vedo , muito digno official, quo bt·wia dirigido 
a const1·ucção do nwio, e dei-lhe aviso do 
que occorria, recom111endando que se prc\'euis
so para que no _,~quiduiJn , l. não houvel;SC rcpc
til}ãO dos defeitos attt·il)Ltidos ao R io.cht,elo. 

Eis o telegramma. : 

« Attribue-se Riaclwelo fa.lt:~o ventibç.ão, 
1rocluzind·) 0 idem ias bordo. Convem corri ..,.h, 

defeito idenlico .:iqttidl.l[}(.m,. 
.t\ gu:~rde informações p:Lrluote. ~ 

O Sr. Costa. Azevedo responleu-me com o 
seguinte otlicio: (lJ): 

« 6 , Pcmbridg e Crosccni:,~ Bays \Vattor \V. 
Lonurc;;, i8 de Maio de i 885 . 

A S. Ex. o Sr. conselheiro ministro da ma
rinha . 

Illm. c Exm. Sr .-No dia 1:~ do corrente 
recebi o telcgramm::t que V. Ex. dignou-se, 
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e mais bem planGjnda ventilação de quantos 
fluctuam e de typos de sua assemelhação. 

Da parte encouraçada 1Jara cima é o navio 
mais arejado •le _qu•' tenho noticia: e ])(tJ'a 
baix?, des..;a plataforma., asse~rul"am-me os en
grmheiros todos com qu"lm tenho falbdo ser 
elle t:mto quanto p'lssivel; a não se querer 
aug-mentar o sacrificio de su •s part"s vitaes de 
combate com aberturas na mosma phtaforma. 
consas ue jàmais aconselhariam se levasse a 
c elto. 

Os meios artificiaes de ventilar a p::trt~ abaixo 
da pb.tafor~a cncourlçado .•. são perfeitos e 

.. . "' 
occasiào em que fui \li'OCGder ás es:p8rinncias 
no WachHclo,assim como o Sr. tenente Tohdo. 
que me constou ter assistido á con;;trucção do 
navio ou ser um dos officiaes quo o conduzi1·am 
ao Brazil. 

(C'ontinúa a lei'.) 

4. ••••• unico que, cuidou nqui de pôr-se a 
par do navio, e bem a dcsêontenlo meu não é 
o seu 1° engenbeit·o. 

Nii:o creio que se v,nha hem dirigido o uso de 
taes meios ; c ainda assim, não acredito em 
epidr>mias a bordo do Riaclwclo por f:J.lta de . - - . 

" O Sr:.. LUIZ FrLIPPE (miois trn da mrtT i-
nha, ·co;~tinurmrlo) :-Tambem não nerelito. ·· 

O fnclo de ~o ter manif•'Sl::do a bordo do Ria
clwelo a epi!\cmia não que:- dizer q11e aqndlc 
vapot· c"ntnnha em si P-lerncntos para fat:el-a 
de~envolver-se. Em ont1·os vaRO>; d:1. nossa e~
quadra t ·m se dado igual phenomeno. 

O Sr:.. ('Anxt·:mo n:~ Hocu.\ :-E a escola mi
litm· tambcm. 

O ~IL LU :l. Fn.IPPE: (11;inist;·o da out.-i
nha): 

(Con lir:.lw a l•31'): 
«No entrntn.nto :-tprovcitoi-mo d~\s expcl'ien

cias a quo fôrn. s•:bmettido o Aquir/a)mn no=-
. , o ~ 

os Sr~ . capitão do m:~ r e g-uerra Custodio .lo~1é 
de l\I,~llo I! os 1os ten••ntr.~ Bacell:JI" e Lomr.s 
Bastos Pstudassem ~ qucsLão i'J.UC me é sujeita 
pelo tclcgt•amma tran:;cripto, e dessem-me 
opinião d0 qn~nto poderia fazPr-se no sentido 
de maior vnntila.çli.o de!:lse navio. 

Fulgo de commnnicw á V. Ex. qt~e são de 
parceor não ha.\·cr ob1·a a acrescentar. n que 
estabelece essa. ventilação que. é pnr:l trr.; 
navio. perf01tn.n1cnto completo: o idcntica tCUl 
o lUaclttUJlo. 

Nessa occasiã0 ·~onversr:i com os eugrmheiros 
do almirantado •3 d.:,s Loydss que assistiam as 
ex:periencias refericb.s, relativamente ü qul3stilo 
suj'!it:1, e d dles tive igual d ·clat·ação. 

Fico aguardãndo ::ts informaçõ0s. ~.te V. Ex. 

Ex..-Jo.-;J da Costa il..;c-

Arites de rec·~lJer o oflicio, que nca bei de 
ler, do St·. Cost:J. Azevedo, tinha-lhe expedido 
este aviso ( l8 ): 

« l\Iinisterio dos Negocias da. Marinbn. -
N. 672.-4:~. sccção.-lUo de Janeiro, 12 de 
de :Maio de 18S5. 

Illm. e E:\:m. Sr .-Nil. presente dn.ta expedi 
o seguinte telegramma : 

duzindo epiciemb. a b01·do, convem cot·rigir de
feitos identicos A.quidaban. » 

t~cessot· o Riaclwelo foi aqui muito bem rece
bido pelos profissiouMs, e as excellentes qua
lidades,que se l b.e tem t·econhecido.justificam os 
elogios à V. Ex. concedidos pela i utelligencia, 
probidade e energia com que desempenhou a 
sua honrosa e diificil commissio. 

A occurrencin., que se <leu, de desem-olver-se 
o bet·i-beri nesse navio, como em alguns outros 
d3. ~;;quad.r~, não in~ue certamente sobre os 

E', porém, necessario estudar no seu systema 
de ventilação as causas. que possam thtermin:Lr 
a conserva .ão c desenvolminPnto do germen a 
qnc se attribu•J aque a en arm: a e, a m e 
r~~mnvrl-as, si p01·ventu r:t estiio 1; gados a con
diçõe;; espccin ·s dos comp·1.t·t·irnentos, ou si o . 
pr·oce,.so d · ~ vcntilac;iio a bordo ó tuuilo mais 
amplo e efllc-t;l do •1ur· se atligtu·a l'OL' falta do 
oxperion;·i:t c in.'-tt·uc<;ões. 

R·mcttendo :t V. Ex. todos os parcc•~res e 
dOC!tmento~, que jdg-nci conveniente exigir, 
•·ntt'Cg"<J-lhe as •l•t•;ão dcstf) nssumpto, csper:tndo 
'l"e V. Ex preste inform:1ções para definiti
vatnenle rcsoh·cl-o 11:1. parte em qne, rrorven.
tur;l, se t•econhcç 1. a D.I\Cüssirlarle de :tlgumn.s 
nltct·ações ou melhoramentos u bem da hygicn.c . 

Deus g-uarde :i. V. Ex.- Ltti:; Fi!ippe ele 
Sou:::r! Lúzo.- Sr. conselheiro Jm::á da Cosla 
Aze,.edu .» 

( 11 ' n···az 
continurt;1rlo):- Ern , porí'm, ne('cssnrio cst:l.r 
prevenido pat·a .o caso de al":"t~ma. a:;gr:n:a~~o 
das circumst:1 nc1o.s c tt·an rr1 ahzar a opmtao 
dos q11e se mo;;;trava~t1 inqui·!tos a re~ueito do 
Riac!wclo e supp11nh:Lm mal cmp_J"c~ado o 
dinheiro d·~spenrlido com a sua acqui~tção. 

Com este intllito, baixei o avi~o, que 
pas~o a ler. ao in~pectot· do arsen:1.l. afim de 
sc1· inf:)rmatlo si. merlhnto modifi. ·ações manos 
custosas e 'Ímjlortantcs. D.i\0 \)Oderi.a 80t'·sup
prida a falta d'3 vcntil(l.Ção do navio. (L8:) 
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<i::\Iinist~~rio dos ?\cgo:.:io~da J\brinha.-•1~sec
ção.-N. 741.-IUo de Janeiro, 28 de :\Ia.:o de 
1885. 

- < 

çãodos compartimento.; do navio c actu:limente 
servida vor :.1 pparelhos movidos a m::io, pü i e 
Yantajosa.rnente ser apro\•citada pnra U)ll motor 
a Yil.por, que sul.>stituirã os mesmo:; apparc-
lb.os ; · 

2. o Si a caldeira auxili:n· de \':t por tem a 
sufiicient~ capacidade lJar~~ servir de g"\'rador 
que alimente ei!se mot)r; 

3." Si, sem mo;lificação ou altcraçi!:o 
tan •c nas à i isõ ~ in n· ~ ., ·i 

eer collocaclo o novo motor a que me refiro, Je 
modo a s;ltisfazer o fim a que é destinado, isto 
c, f;~zer funcc:ionar ?- ::ede de tubos. 

.Sot.~;:;a Letio, Sr. inspector do Arsenal ~e M[t
rinha da Côrte. 1> 

O Sr... Lt::r:r. FrLIPPE (miliisti'(; 'la ?iWi'inlta, 
contim,wulo) : - Rcsi•Onder:lll'l os constru
ctores do seguint~ modo : (lrJ) 

«:{. 5.- Ar:=;r:nal de 1\Iurinb::. da C0J·t·), em 3 
do ,Junho da lo85. 

Illm. c Exm. Sr.- Em execuç:'to ao que a 
esta;; directorias foi det·'lrminado )Or dc::,::·,aebo 
de V. Ex .• em aviso do l\Iinistcl'io ela l\lar·inha 
sob o n. 7•11 de ~8 d:} ?.laia pr0:-:imo findo, c 
havendo as mcamas procedido .a?s , , c,·e .ssar~us 

a infon:uar : 
l.o Que a r-eunião, en1 ::m só conducto, do::,: 

di\·er:;os tubos d(; aeriíicação interior do l'eferiao 
üncoura<;.~1<1o tc•rl1:::t indisp•• rts?. \'ol estahelecer-~c 
uma. grande e~tcns:Io drJ encanarnen tos,:~ tra\'~s
sando llivci'sas aü~eparas estauqncs clQ na\'lo, 
pcrquanto o . .; trc's pcyuenos rcnLibdorc.s toca
dos á miio, alli c::d~tcntes, acham-se u1s;:o~t' s, 
um a m•. io, c dous pro~im nncntc nas cx.trcrni
d teles -lo ffi<'•smo. 

:!-. oJ Q·: e ~emeihan Lo modi t1crt~;ão paroec-nos 
muito mais di~pcndío<:~t, c menos r::rpid:~., <lo flU•.! 

:1 adaptação <li!·ecla de um pc'!ucno motor :J 

c:vb nm dos m :,ncionados rcntil:td _.rcs, deri
vando-se o \'apor rmra rJ:; mesmos d~ condac ~o 
:::jral qn~ o fornece á;; dr~mnis machtno.s :i U:<i:~-

mento~. 

:3. •> Que, sóm'Jntc no segundo ca::;o se poderá 
m·itar o desmancho de obras do navio o apro
veit~u· os v•mtiladores u.ct1::1es cotn todos 
o:; seuu a(:c:· ·ssoJ'Í(JS ; p'WwitlinJo aill!Ja c~sta 
di.-;lJO!-Jiçüo <ftC ca.d}l. UHL Jelles f,JllC'~~o :t~ sey~
r::-.d:uuente, coa1 vantagem para <l. dtatnlhiÇ~•o 
do ar, e r.vitando-sry o ri ~co de poder ·~aa.!rrucr 
avaria :1ifectar a todo o systcrn:-1, 

4. 'J Que no prime. iro caso o or·çamcnto r! a 
despeza, pN;:Ximam~;nte :wa!iada por catns 

dircctorias en1 47:000$, de""erá comprehendci" 
uma extensão de 110\'0S encanamentos de 48 
metros c re.:;;pectiva~ valvu!as, a suLstitui~.ão 
dos trcs ventiladores que tem o n:J.vio por 
uru de clleito oquiva.lenb com o motor cor·res 

. ~ r • ':"" • 

estanques o ~s monificaçõ·,•s neccssarias para 
a instalbdto do novo ventilador, 

5 _o Que.:, no segundo caso. fic:J.rá o mesmo 
ort,:ü.mento rc uz1 o a 1 : ::;, t<m o apené\S o 
com prehcndür o preço dos tres motorGs c de 
s11a re,p-:!cth·a installação. , 

Fin:.lmente, estas directorias jnlga.m de seu 
deve•:.- tlccbrar ü, V. E~. que a ol:lra de que se 
trata n:'to c a que fôra orçada no parecer que 
apresentaram em 7 de l\Iaio ultimo, porqu:J.nto 
alli sa teve em YisüL uma reforma complet:J. do 
systema do ventilação do Riachttclo e, ne~~e 
c~·s_o, trata.-se apenas de obter resultado;; ma1s 
l.;t. L " " , 
a!ll'CYO~tando-se os recursos 'lne já se acham 
no na no . 

Deus •·u:\rdc ~\ V E~ - lllm e EÀrn Sr. 
,:;:,u:selheiro de g-t;cna, dce-almiranlc Ba.-:1o de 
h·inheima, inspe.: tor. - J.l~r.(;tael Josd .Alv~s 
Ba;·úo;a, ~:lpiLITo:tcnentc, dn·ector rnachl-

:s-

trucc.~ões navaea. 
O Srr. LUir. FtUPPE (minisli'o da mariitha, 

COiltintt(!iHlo) . -EnLendi qt:e não dc\'ia :ficar 
de bl'uços cru:r.atlos e só u espera da rcspostt~- do 
Sr. consdheiro Costa Azevedo, e mandei pro
co ler ao crçamento do melhoramento indicad~. 
Emqu~mto, p: r :~m. não conhccet· a autori

zada opinião do rof·)rido col;selheiro, nenhuma 
obr;~ m:tn:.larei f:l.zor. 

<J .•J s \'C q L"'' nao enuo o -
decido ü.s iwprc ~>:uos do 1nomenl0 e procurando 
por meil) de altero.çõ'.'sj mais ligeiras. dat· ao 

" ')•,., O f I \ • .; .. • C;\ 1 

consegui reduzir a 18: 000.-;; o orç:.mento··aa ol;ra 
a. f:t i:er, Claoot·a nfio allcndendo :1s out;·as que 
sfío reclamada . .; e (JUC não pod :·t•ão ser autori
zadas scw eleva!.· muito :ls dcspc1.as. 

O Sn. A:-:n::ADE FwüEuu:-V<tlha-nos is;;o . 
P·2<;0 a l ;::llu.vn. 

O Sn. Lür:r. 1;-H.Il'l'E (mi,<i:•tro da ·iilw·inlw): 
-Eis quanto tillb~L a d1zer a respeito da Ria
r:lmclú, no 'lu~ towci wais lr'·mpo à Camara. do 
qu·~ dc\'cra, po':'q,íc dcsqji:i 'luo cll:t fic:,ssc bem 
informncb .• 

O 11o1Jrc di: pnt;~.lo tnmhcm !11C p0rgunton si 
o g·ov·:·ruo linh~ ma.ndad•J s1:io:pr:nder n. concegsito 
de meio sold'J :l-; , \ ' Í u \'as do:; oílkiacs de mari
nha. 

E' oult·o cç nÍ\'1'\('0 de V Ex. Aa vi was 
dtlf> ofiir~ iaes de w:u·inha nunca perccb::!J'am 
meio I'Oido, cllas nos casos definidos por 
lei apenas tc· rn d.ireiw á pena:To.~ O que ha a. 
e:~le r (·sp.;úto ,; a rccoJnwcn l:H~:"ío qtlO f<.tr. a w.r~ u 
antcce-~o:-, no S·~u rd:üo:·io e par:t qu0 o COJ'l'' ' 
lr~;.;-isbtivo lt;t·n ·~ éxlcnsiva :lq;~ell<~. cbsl:ie de 
senhora;; a meaUJa providenci;;, 'i ue exlstn a. 
r r.sp1úo cl.=s viur:ts do;; officiaes do exercito. 
i~to é meàid' qw~ depende rl(; corpo lcgil:llativo. 

O Sn . .A~n::Arm Frt:<rrY.ntA:- O ruiuisterio 
a c L' r~l insiste n es.o:<l idéa ~ 
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O Sn. Lurz l"rLTI:"Pg (ínini:w·o da ·iilaí'inha): 
- O ministerio nctu~l não insiste por augmon
to de dospe:~.a, si não quando for indispcnsa vcl, 
~ est~ não lhe pnrece tct· tal c~mcter. 

O SR. AxDRADE FIGUEIRA:- Então as rofor-

d'~vom S(:}r examinados pelos tl'ibuuaes compe
teatos, e puniJos como o mere~erem e os que 
fo,·em de alçada , administJ:ati v~ e poderem ser 
corrr~gitlos pelo govr:rno, eu garanlo ao nobre 
dqmtado. que sel-o-hão, ou pn.b 1uenos c~for-

O que asseguro :•o illustrc representante da 
O SR. Lwrz FrLIPPE (ministro da ma;·i;llw): minha pro·:incia, é que nunca p:tctuei com 

-. E11 1:-eJ. c.le e;;tuda.l-as. Pot· ora não proc.ura.- attentados à legalidade, e que, si como :simples 

samentc as p~lavras elo relatorio. D•'sde que :•gol'D. c :~r~ui. E' certo qu~ foi :> ~es.~açào de 
V. Ex. não rc·pudi:l. as reformas do seu ante- 1mp::~sto ~o consun:o o · mot1vo. prmc1p:Ll ~~ 
CC!;;sor 'nl•.,.uei ue ~iS aceitava. ugg-r·;w:tçao dns cnscs fin~nce1rr,s, porque .Ja 

O Sr •. Lmz Fn.IPPE ( íilinistí·o de~ 'ii!(!l'ii i lta ). 
-O que fiz foi, ter para com o meu digno an
te;:essor a cortezia e delica,dcza a c ue ello tom 
dll·elto ; mas niio tomc1 a responsab1 1 i.t e as 
suas opiniões. Si c:u não tenho jnizo pl-.Jprio 
ainda formado, como as poderi<\ repudiar~ 

O Sn. ANDRADE FwuErr..A. - V. Ex, então 
nunca fara nada n:1. marinha, porque nao é pro
fis~ional. 

O Sr.. LUI~ FrLIPPE (minist;·o ([c; mn1·inhCt). 
-V. Ex. então suppõc que cu sou um marco in
capaz U.o prog-redir? 

exporicncia. 
Não veja o nubro d.;p~t t:ub uma nllu:-;rio ::t 

S. Ex. ; de modo nc1úum. 

p:>..SS:W:~ ::.1. lH"OVlllCl;:. G Crll:\ tn HlCO; m::.;; l'E!

mccli:\r c~s ': est:,d:.> ele cou"t's dcpend2 somente 
~:1. ns.semblé~ ~r~vinci;tl. E~ não posso, sem 

governo, indic<1r à ::J.:'>s:tmbléa provincial o ca
minho rp..le deve s•3g·uir. 

Confiemos n:) seu criterio, no ~eu patrioti:Smo, 
e e~pel"emos que as cousas e11trem em ccm
dições nr)rm:tes. 

Aqui te1·mino a resposta quo devia. ao nobre 
deputado por minha. província\ c occupar-me-hei 
agora de outros ponto;;. 

O m0u nobre amlgo, dep utaclo pelo 2o di~tt·i-
' d · im1s fez re·}aros (·ucixosos a resueito 

de um ado do m1~u colloga, o St· . ministro d~l. 
g''.lCt'l':1, t•clativo M h:.üalhão q u<! cst;•.ciona nn. 
p;·ovincia do At~a:t.on:~ s, c nelle viu panca cou-

S. E~~. n:to tem r~7.ão. I\üo podia haver·, d•t 
parl•} do nwu illu"Ll'·) collcgo, o proposito de 
rlc-:con,idcmr o scl1 digno antecessot·. Além 

o Sn. A;>;Dll.Um FrGUEHU.:-0 quo Oll di;•J di-to, o nolJt'C deputado deve sauer que n::ro 
ó que V. E~. nunca h~ de tt·w 11pinião :-:··gut·:t houve rc..,.nga.;ão de suas ordens. Simplesmente, 
nos ncg(Jcios da marinlw, e fil!ta do :;cu pt·o- i pot· modvo do economia, ou port}l:e o meu col-
p!'iiJ e:-:tudo, porque llàO c p:-ofi:-:~ional. ll •ga p1·o i:;:u;se ele tempo para preparar os 

[ meios 1lc remo•.:Iío d;'lfru ·•llo bn.tnlhão, manrlou (la ou!,·o .~ upm·!cs). 
sobt·.;cst:•r ll:\ cxecn,;-io d:t ordem expedi~a. 

O Sn. L:; r7. FiLII'I'J·: (mií1.i~e•o dr. íliO.!'iJilt"1 : 
-01,:-;er\'::ndv p<w wim proprio; n:io 1) ,:,) ou- O illuslrc d !puta:lo pr!lc P.:rrLnü., segnndo 

r. · um rcsnmo •tuc li do St;lu di~'cm·so. pediu ao .,..j ndo os p'OIL!!SLon~c ,;. ncbrc prcúrlcntc rlo l~on::elho <Jll l) me i,;~pe-
0 ~n. ANDnADE Fwur.m.\:-Agora fico ~a.bon- di,s.; ••• 

do quo V. Es:. 11üo ~sposa u: idóas do ~.ou = ~ 11 tr~- 0 Sn .• Ecr:r:.\.'5lO ConP.EL\. : _ Qut: pedisse i 
ccsso1·. Folgo mu:to com JSSO, llJI'quc o seu 
anl:ccrJs~or quoria cous:-1s que comprorrtr:ttcriarrt \' • E:-:· 
n.1n a mnLs as nossas l!lanças. /1 ~ I . j ' 

-... de remover a escola de ~prendizcs ma
rinheiros de sua proviucb para a de Santa.~ a.
that·ina. 

O Sit. Lurz FJLIPPE (ministro da mm·inlia): 
- Não dei ,juizo eobre as idéas do meu ::lllt~?
cessol·, trw.s sr.1u écho :-;úmcutc d:.l. minhas idéas. 

ú 1JJCU nobt·c cómpt·ovinciaJu) enfeixou uma D<:V'J di~er ao uou;·e de putado c1ue não delet·-
l•Juga · !>Ôl"Í•! ,Jo facto.;; p•;litico:> do 111aior o wenor liJÍnci seruelh:.~.u~e remoção. medida que aliás 
import:lllCÍ:t. de do~ tas Jnais ou r~eno.s r.c•uotas, têm ? . c~racteJ~ de provisoria, sinão. ro:·que 
e quiz t1·n.zd-os QarJ 'J deu:tt~ e t.nstttmr ~~ res- r~ccln 1nlormaçues de-qu~ o est·;Jo samtar1o da 
peito d r~Le" um .-:~ x:11n0 _ rctro~pechvo em cp1o eu cJdarlc, . 0111 ri'te -.r! _ ach~. a e ;cola, ~ra. desfavo
)>f'ÇO lic,~ n<;a par··· 11!í.\! a~:o~·~P::I;Il~~l.-o: Ar1~~elles I ravcl · a sau, ~o do;; menor0~;, P.ehndo-se que 
íaclos q.,ue ostão SllJ~ltos a crimmahdaclc 1t:gal1 forss 'Jffi remov1rlos para outro pomo. 
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Allegai'a-se como motivo qne aconsr•lhava : foi tomada em ·virtude de resoluçãc legisln
es tn proTi.i encia o facto dG est:t rem en tr., 30 [ tiY:.l. 
apre'!l?izcs m~rinheir?s,. 15 atacac1os de fel~re~. o SR. Lurz F:LIPl"E (m.iJí.is!ro da mm·iiiha): 
que dur.em relDar alh constantementr: prmc1- -E' 0 nobre d ··putado quem re.;;:.ponde, dizC'ndo 
palmente no ponto. em rf?C se acha edrficada a ue a meJ.ida é raz aYel · 

• O SR. Et~FRASIO CormEu :-Não é exacto 
As febres reinam realmente, mas em toda a 

O SR. Lurz FrLtPPE (ministro da ma;·inlto): 
-S. Ex. perguntou porque a reruoção não se 
d:~va para algum outr.) ponto da prodnci:~.. 
Direi qua, tratandO-se de nma remoção tem
pararia, pareceu-me inconvenient,.>. essa. provi
denci:'L, que traria a necessidade de procut·ar e 
alugar uma casa apropriada, adantal-a ao :O:er
\'iço, e fazer dcspez~s, que seriam intlispeu
s~v~is. A pr9videncia que tomei, me foi sug-
e ' 
muito ~cert:1da. 

Em Santa Catharin~~ para onde a mudança 
. ( " ~ ~ 

bordo do navio. 

O Sr.. Lurz Fn.IPPE (minist;·o da m.a1·inha): 
-Não, senhor. 

O Sr.. EuFn.Asro CoRREIA : - Então é cousa 
nova. 

O SR. Lurz FtLIPPE (,il.inist;·o ela ?iWí"inha): 
-Eu pedi ao Sr. minist.ro da guerr~ uma ala 
Cio qu:utel. para. onde c;;erã transferida o. cscolll. 
de a rondizes marinheiros de Santa Ca.tharina 
c onae fic·1r1am tambem o:; de Paranagu:i. 

OSa. EUFRASIO CoRREu:-0 que V.Ex. devia 
recommendar ó c tt" hot1vesse mais cuidado com 
e es c man ar p:wa li um medico. 

O Sn.. T..urz Frr.TPPE (m.ini.~t ;·o drc iiw;·inl<n.):
Não quiz, r·ortanto~ pt·~judicar a pl'l'lvincia do 
nohre deputa !o, nem á sorrelfa. simuladamente, 
priral-a do b"'neficio que V. E:t. suppi:h. 

Q Sr •• EüFrusro ComtErA:-Eu não di~se isto. 
O SR. Lurz FII.IPPE ( mi .1ist1'0 d a mJti'Í ··hrr):

E~tàt).' pr.rdô··-m~. Si não foi V. E::s::., alg-ucm 
mo chs~c. 

v. Ex. tC\"C a bondade de r~ssar-me o tr>le
grMmm em qno ~A lhe nsse~ura q11e o ~~tado 
sanit:trio de Parnnng-ná ó s:~ tisfactorio, ~ que 
nadn h a a receiar. Sentio assim, desnppareceu 
a necessidade d:~ remoção . . 

U:o.r Sn. DEPUTADO:- E quanto a de Santos? 

-Quant<'l á dA Sant(')s, é uma medid,, nue ~ntrn. 
no numero daqu,•Jlas a qno ~:i pouco ~e referi, 
dizrmdo que a'indn. nA' o ns tinha c;sturi:tdo. 

Não me parece necl"'s.:;ario conilervn.l-a. Em 
todo o c~so. não posso dur juizo definitivo. 
porque, em tiio pouco tempo de ex(.lrcicio. n?Lo 
é possiv,l que tenh·1 a.pprehendido toàn.s ms 
convenicnci:J s co serviço qne corre por minha 
pa~t.a. 

O Sn.. Almn.um FtGU'Etn,\! -Essa medida 
csti muito bem fnndam~ntatla. no 1'01:ttm-io e 

O SR. DUARTE DE ~\zEv:E:oo: -Esta meJida 
precisa muito de ser rcconsid ·_,rada. 

. . . 
m:~nda que os meninos Jlqucm na escola de 
Paranaguã ~ 

O SR. Lurz FrLIPPE (.nitti.~tro da mw·inlw): 
-Sim, senhores, de~de que V. Es:. garante a 
ex:1 ctidão dos~as in formações. 

O Sn.. E'GFRASIO CoRRErA: -Eu estou aqui, 
não pos~o g: rantir. Foi o presidente da Ca
ma ra l\1Lmicipal quem passou esse t·~le
gramma. 

O SR. Lurz Fn.rPPE (mini.~lí"O rla mal·inlw): 
-Um illust;J•e a~~pntado por Sergipe tambem 
proferiu a•tui, ha .alg·uns dias. uma;:; palavras 
com en{ ereço :1. m1m. • • :s: q•te1xou-se l,e 
que. t ~ ndo-se incendiado uma 3-tal:~in da barra 
do ~oti.oguilla, ella não tivesso ainda sido 

InformaJ't~i ::i. Camara que, de feit.o, não se 
mandou l(n·=· ntar alli nova atalaia; e a razão 
qno para isso houve, foi que, ouvitlO o directot• 
dos pharóes a rr.sp':lito la conveniencia da sub
stituição dr.ss:t :~t~laia, foi elle de parecer que 
clln :eves:>o s~r substittlid~. não POr outra. de 
igual natnrr.za, visto que as praias· eru.m. rl:luito 
baixas, e ~ó ::\ pouca distancia ~e poderia. v~r 
aquella luz, m·;s por um:~. atalaia-pharul, CUJO 

custo seria muito mais ele,,ado do c ue o da < ue 
lá exi;;tia., o qun cumpria r>er orçn.tlo e procurado 
o lo n-ar para a :sua colluc::H,~ão. Este trabalho 
nã~ ;:o está feito; opport.unamentfl, si não for 

~ , . . . al-o. 
Ag-ora d;rei dnas pal:lvr:\s ao illustrc rnpre

sentànt.e de S. Paulo que hn. pouco O"'cupwa 
cnm tanto bt•ilbnnri:';mo a nttençfío da Camara 
doe; S1·s. deput-tdos. 

S. Ex. f•'!iHU'l um~ perguntn, l}tle j:i ros
pon:li n :.s Cl'ln .. i·Jerações. qne expandi, em I"·ô\S
postn. a outt•os Srs. deputados. isto é, si l'tt adop
t:wa as idóas das l'C~lrums annnnciadas por 
meu :mtecP.s.;or .• Li disso 'lllfl, nfio tendo estu
dos feitos sobt·e a materia, cu não assumia a 
responsn.hili.lnde de aconselhnr c advog-ar e~sas 
rerormas. 

Porgnnton-rne si pretendo realizar o;; an
gmento;; de do~pcza apr··~sentados por 111eu ante
cessor . 

.T:·i respn~di, qu:mdo me o :~cupei do ap:1rtc que 

fio clistricto do Rio de .Jaoei1·o. 
Qua.nrlo si t1'atar do oi·ça.ment.o da m::~.1·inha, 

cu emitt.irci minhas idé•s a este rc~peito. 
Eis, S1•. p1•e,idcnte, quanto me julguei obri

gado a di:r.,~r Jl'll' o"n . Si a. Camara doa Srs. de· 
pntadoa carer.cr do outras informa~ões, rruo cu 
lh ~ possa dar, solicito serei em lh'as prestar. 

O S'l·. C::uulido <le O~iveira 
sente f1tig:1.r n. Carrl!IJ·a em hor1 trio adiantada, 
precisa. pot·ém. rectific~r alg·uns ponto" do dis
eurso do nobro dopntaüo pelo a·~ diatricto de 
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S. Pa.ulo, precisa pôr em saliencia as injusti
ças fot·mulada.s. 

A' Ca.mara-diz o or;1dor de que modo foi dis
cntida e decidida a questão da immigra~ão. 
Havendo aini!a na v r . · , · 
de -1.0i_:O:OOO$ para g,~ despender com immi
grantes. o ministro da agricultura, que rendo 
d.u· maior desenvolvimento á corrente de im-
migração esponta1 , q c m~çav;l a appa
recer, facilitou alguns meios pat·a se torn~r 
m·~nos difficil a vinda dos immigrantcs ; e uma 
das fórmas que ao dito ministro pareceu mais 
eflicaz, foi a. de pagar as passagens dos imná
gr:l.ntes que aqui jú estivessem relacionados e 
parte de su:ls fami1ias estabeleci .as no paiz 
Infurmado minuciosamente, n[1o só dos immi
grant~s existentes no Brazil como de pessoas 
autot•izadas e influen.es nas local!dades, ~e-

<' • 

O Su. C.mxEmo DA RocrrA : -A prova é 
que estamos a 15 de Junho e ainda não veiu 
nenhum. 

O Su. CANDIDO DE OL'VErRA continuando diz 
f[UG ns-;im proce.lendo o ex-ministt·o da agri
cnltura. nem se excedeu no exercicio, nem so
brecaJ·regava o exercício futuro. 

O Sn.. C,HlXBmo DA RocHA :- E caso exce
desse eu viria ao arlamento dar conta.s do m 
acto. 

O Sn.. CANDIDO DE 0Livan.A,em contimr1ção, 
diz rue os avisos arn. a E uro 1a furar11 succes-
sivos e dut•ünte os c1nco mezes da adwinistr:x
ção pa-:sado, ; e convocaJa a se~são extraor
dinaria, nella se cogitaria com seriedade de 
assurupto tão gravo. O ex-ministt·o não bn
cou, como 8e diz, mii.o audaz dos cofres 
do Thesouro. A prop1·ia declaração do actual 
ministro dn agri:~ultura, d ,~ que em breves Jias 
vit•iu. pedit• um credito para fazer f ce as des
pezas com C!'>Sc scr\'Í~·o, é uma nruva de que o 
ex-1uinist1·o andou reg-ularmente no que pre
tendia fazer ; (\ foi e.,s<~. declaração do actLtal 
11tinistro da agricultura CjU•) n.utorisou a emenda 
hoje apresentada à Camara.. 

O governo, declarando precisar da quantia 
para f.:zer boa. a pa.lavt·a do seu antecessor, 
autoriza a Camara dos Srs. Deputados, quo é a 
re 1resenta~ão nacional :.\ fazer ~u ,.,.,.,.erit• a ro-
vid•'nl!Ía na lei prm•ogativa do orçamento, 
quando é certo que nos primeiros mezes do 
cxerl!i(·io é que este serviço tem de sr'r pa.!5o. 
Os signatat•tos da emenda a~sim entfmdeJ·am, 
o provaram S'.H' um gt·ande serviço publico e 
concessão de confiança, e não ó o govei'Do o 
competente para lançar de si semelhante con
cessrro. E' de sorprender o pro~~cJimeuto do 
nobro dr~put1Ldo por S. Paulo lfU", sendo o pri
meiro a dar o grito de alarma contra o acto do 
actur.l ministro da agl.'iculturn. seja lambem 
aquclle qu(} acaba de pedir o _ ~diamento da 

emenda apre.senbda. A emenda aprese!lta.da 
não é um acto de hostilidade ao :.•ctual o-o
verno ; qmdti uor dos signatarios della t~m 
b:.tstante coragem, quando julgue dever 
nen-ar o seu v t o- · 
é injus~o o dit.er e o e:spirito de justica. do 
nobre deputado de S. Paulo quando trata de 
apreciar os actos do gabinele de 6 de Junho. 

Quando o ministerio passado hasteou a ban
deira da. .reforma ~ivil, sabia que ia affrontar 
os despettos, os od10s, e os rantores ·das classes 
conservadoras, cujos interesses iam ser- fe
rido"., . que era um terreno por demais duro 

. e ns lnJust:ças do momento fariam obscurecer 
os espíritos aiuua os mais reflectidos, porém 
que a c,;Jm~ se restabeleceria,pas!:>ada a hora da 
luta, c JUStiça então se-ria feita uo ministerio 
de 6 de Junho que nunca fugiria da resoonsa~ 

b 
. o 

a.ccusaçõe&~ so t·e a sua mtervenção como dizem 
no pleito eleitoral e n:1 verificação de poderes. 
A essas accusações porém deviam acomoanhar 
as provas e isso não se fez. Em que eonsiste a. 
delapidação dos dinh; ·iros publico.;;. pergunta 
S. Ex., uurante a gestão do gabinete 6 de Julho. 
Os :úversos relatorios já. foram presentes a Ca
mara. e em to 1os elles vem mencionado o es
tado da receita e despez:1, si se examinar as 
verbas não se achara nenhuma excedi-ta com 

ernas1a, o nnmster10 não abriu nem um só 
credito e:~tt·aordinal'io, não cnntrahiu empres
timo t:a prllça do Rio de Jane11·o nem no es-. 
rio gastou por demais e escedeu nos creditas 
vota.Jo~ ; é verdado que estu.s accusaçõ!~S são 
feitas sem apresentação de factos. Ha simples
tu ente os gastes com a impreo.:;a por artigos 
publit.:a.dos em defeza do ministeri~ e essa des
peza a11enas monta a 08:000$; pela repartição 
di!. guerra. não se p3gou um só vintem, porque 
li não havia \'et·lm. de que se pudesse lançar 
miTo para. isso. A Camara dos Deputados 
em sua maioria apresenta hoje elementos hos~ 
tis ao gabip.ctc 6 de Junho ; pois seja ella. des
apieu:tda e severa no exame dos actos desse go
verno ; nomeie so q uizer uma commissão de in
querito, mande mesmo a commissão de contas 
t1ue tem o dil'eito franco de entrar pelo Thesouro 
e ver-se-à que não ha razão para accusações 
ao m1nisterio 6 de Junho. E• um facto tra-
diccional na. historia da administt·ação do 
paiz o pagar-se á impren:-a os artigos que pu
blcia em dereza do governo; em todos os tem
pos durante todi.ls as situações políticas · este 
direito foi usado ; e se o parlamento em 
18G8 negou a. verba de 50:000$ para o paga
mento das despezas com n. impr~nsa é porque 
estavam incluidos no orçamento ret.:ursos para 
es~e fim. A verba do e\·entuaes. de extraordi
nados e me~mo da. despeza secreta. da policia., 
faeultam meios para sa.ti.sfa.z~r esses imprevis• 
tos políticos. · 
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O Sn . Er·Fru.sro CORREIA : - Pa:-a i:-;-;o tem 
o Dico·io Officiat. 

O Sn.. CAxD:no nÉ Or.rvEIR.\., continuando. diz 
que :1. obsct"\':tção f·!ita pelo noln·e deputado 

P a ·• : - ) 1 ,, ,. • 

sabe q_ue 110 nosso pai:~:, por <.:ausa da pre~cnção 
que hn. contra. todos os jo'.'naes d~) go,•crno, o 
Diaí·io 0{/icial não tem os leitores c1ue d·)Yia 

-r. 

ALGüXS Sns. DENiTADOS dão apartes. 

O Srt. CAxnrno DE 0LIYEinA, re;;;!:Jondendo a. 
um dos aparto~. diz que a.tó o proprio Senado 
jã. retirou do Diario Offiz:ial a publicação d• ·s 
seus deba.tt:'s, afim de dar-lhes mais larg-ueza no 
Jornal doCommercio. ' ~ 

Fica, portn.nto, liquido que o governo c:I.crce 
sempre um direito, fazendo despozas para sua 
defeza. ela im n·ensa. A uantia ooa.st.a elo 
mini!,lterio de 6 de Junho é o ponto da questão, 
e o nobre deputado pelo 5o di;;;tricto do Rio de 
J~ueiro negort que a.pen:ts _s0 tivessem despon-

contrario. 
Diz o nobre deputado pela pi:"ovincin. de S. Pan-

e n li·· i i~ · ·· t ' J 1 

foi Loda de prodig:>.lidades e esbanjamentos e 
limitou-se a referencia. feita aos açudes de 
Quixada e a. providencia .tomada pam alimeut::~t· 
n. corrente de immigração ; quanto aos n.çu
des de Qnixadâ o g-oYcrno tratou do org·anizm· 
a respectiva commi~são, dando-lhe um pessoal 
eompn.tivel e confiando a dit·ec:ção d·~"se traba
lho a um cngenhcúro do alta capacidade scien
tifica. Houve, pol·éru,divei·gcncia. quo tornou ne
cessnrio uma medida decisiYa e parn. c;,so fim 
m:tn ou-se vtr o r. 
faC"to lembt•ado pelo nobre deputado, n. res
posta .i.:i foi dada: e de m~do cabal. 

estlldu compara tiv•J dos projectos de i5 de 
J uuho c 12 de !\I:~io, ell~ deixara par:i oc.:asião 
opportuna., por t1nauto hade-lhe ser dacl:t n. 
palavra sobre o projecto do elnment0 ser,·il f', 

cntiio dir:i o q1lc pensa a. r~speito, declarando 
desde j:i (1ne ~c acha sorprendido do ~ptc o 
nobre deputa:lo a. quern r~spon rle, a.cctlSfl.ndo de 
re\·oluciouario o g-abinete de G de Ju r1ho. po1• 
desconhecer n. lcgitimida:le da p t·opri· (h de 
escrava. não ~ncontro.ss.:l os mesmos 0lementos 
revolucionarios no projecto :lo 12 de :1\bio. 

O proje -~ to IJUe comagra a dcpre~i<-r;i!o .!!r:u.la
tiva da pt•opri o. ·rl ~l.dc servil, qun declara qnc no 
fim d~ 16 annos o pret,·o do eseravo ó ncnhut :t c 
J'lOr isso trr~t. corno cnnsernicnr.:i ::. a 0xtincc:i•., d:t 
cscrr:.vif.ão nesse pr~•zo, ~ altam :mtc J'e,·oíu.·.io
nn.rio c Y:ti de encontro ás oniniõr's d(os at1·asr.-
nos no a~.:snmpto. SCg"!tndo os qnacs a propr:ccb
de servil deve !':Cr rl'speitacb como outra qual
quer. N:7.o póde con-ri1· por fórma .<tl~tt:!J~t r·om 
:J.quolles 'i;'~ ntacando o projeclo de 15 1le .Jnlho 
acloptam o projccto de 15 de 11aio. qur~ JH'g'::t. o 
valor ao escrn.•:o flc 65 :mnos ~~ que depr·0cia d;~ 
anno :1. .'i nno o v~llor dos outJ'O :~ •'SC' :1.\'0:':: cssoprn
jccto não i .üde po~· fórmn. alg-uma mct•ccr~r o :q;
plauso nem o :~poio rlos que im·ocarn o rcs;,citn 
absol11t(1 :i p1·oprie:Jar.lc cs~r:wa. O rd)I'C prc· 
sidentc do cons;elho actnal dí~;se nccta Camat·:.~ 
que o ;:t·ojecto apresentado pelo governo podin. 

set· altct'3do, neg~n10-$:C-lhc o imposto, fazendo 
clc:sa i' parecer as mcJ.iJ;;s que tem por fim ac
co!era: o movimento eman~.:ipador, pol'ém que 
lhe J.etxassom apenas o a~tigo quo trat:l. da de
preciação d<) valor dos escravos o a reforma 
estarta elta. 

Quem faz esta declaração, quem se c~ntonta 
simplcsm•,nte com a vo~ação deste_ artigo é por-

• o..; ,J ' o 
problema. E' poi." isso que dará o seu "\'Oto nest:.1. 
e em outt·:~s partes que entende resolve!' o pt·o
blema porc1nanto o projocto do nobre presi
dent•; do conselho é quasi o mesmo p1·ojecto do 
ministorio passado, combin:Hlo apenas com o do 
Sr. Felicio dos Santos. 

Esta uiscussão o:;t!i. de;;loca.da. de S. Ex. Só 
a.ccidentalmente do gabinete de que fez parte 
tocou em semGlhante assumpto. Tratando de 
umn. outra accusa .ão diz S. E::s:. c ue e um 
eterno estribilho som a dcclucção d'1 factos a 
intervenção do g-overno de 6 de J nnho no pleito 
eleitol'nl e é a. provincia do Ceará quem sempre . .. . - . . 

• o 

estuJa.das pe:.-ante as commissões a.') inquerito 
d:t Camara. •.lcYiam ser acutualmentc tratadas 
com isem 1 ~tio e ct~hna. 
E~ qne condiçõe:,:. perg-unta. o nobre depu

tado :::.ch011 o g·abinet~~ 6 de Junho n província do 
Cearà. Entr.~gne e::s::clusi\•amente ao domínio 
ferrenho de umn. parci:llicl:lde do partido liberal 
que infeli:r.mente divide aquella. proviacia em 
duas distinctas fracçõ-:s. Um de sr"us membros 
c chefe de uma fr:>cção ac:tbava. de ser minis
tro c todn. mo.china estava montnda no sentido 
desta fracção. 

o Sn. Fr.EDE!UCO BOI'GES : - ' • 

incontestavGl. 

O Sn. CANDIDO DI~ 0Ln·r.m.\ : - Qual devc
ri:l. ser o dever c ue um o-overno )atriotico ue 
quizf\SSf\ conseguir a vordu.cle eJ,·ütoral em umn. 
província em tnes· condi~üas collocada, mn.ndar 
para essa provinci:1., como fez um cidadão com
pletarac~ntc cstr:\nho :is luta3 locacs,um honH•m 
que se recomm0nda.E:.c:e J)Glo so11 cspirito de mo
deraç:i:o e honcsti.lade. O Dr. Carlo~ Ottoni 
t·cunl:t todas essa.s quulido.dos c para alli foi 
nomcaào. 

As qualidades dess(\ presidnntc não foram 
dc·~menticlas. A província do Ccarit foi comple
tamrmte b0tn !1-dministra.da. 

A intcn·enç.ilo de S. E~~. na eleiyão consistiu 
apenas ua demiEsfío de um on ottlro snbilo?l~gn.do 
cl: policin. c na dif pcnsa. de um on dou,:; pro
mntOt·es publico> que pr,)ceniam mnl. 

Nenhum outr!.' fllnecion:u·io publico foi dis
lensado e s0nüo uc s•; a resonto esse lon ooo 
m~rtyrologio da provincin. do Cen.rà. 

Os ~0us re:we::;enfante;; tem ol;rig-D ção de 
~pro,·t•itm· os factos que dizem qu r~ alli houvor<1m 
})Or parte do g'O\•Crno OU do pr•~sidente dn. pro
,·incia, para desdrtunr o voto eleitoral. E cm.
qn:~ nto não fizerem. 11ã•> scrt'l o dito do illust rl). 
rcprr· ~"enbrüo do S. Paulo cpte convencerá quo 
honve int•·ncn<,.~ fi•l deshrngn.•ln no pleito elei
tor. !} do C.:::~d. _Conlinnando. diz S. E:::s::., que 
Yni -•r:'!crecci.' m~1 i~ :.1lg-nn;; clem~nlos pa.ra o 
proc~sso cp.\e qu,~ ir~~m fazer ao ga.biuete 6 do 
.Junho. Foi proposi_to do gabine te nio fazer 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 52- PÃjgina 44 de 44 

Sessão em 15 de Junho de 1885 441 

nomea..;iio nr.nhuma para a gua.rdt: nacional 
nem concedct• condecorações duran"e o oleito 
eleitor;tl e com. effeito alg.tmas nomeaçÕes se 
:fi:t.er<tm fóra. desse tCl'LUO e quo recahíram, em 
cidadãos rcside~tcs _na~; ft·o!:te:ras do.imperio, 

o , \; 
estat" sempre eom o p'!ssoal completo. 

Logo que se comn!unicou a dis;;. •lUI)~io da Ca
m~u·a e f uo se iniciou a cam )anha ehitoral o 
governo se absteve de f..1zer q ua.es t u.Jl' notnea
ções para. os po~t•)S y·1g-0s la. gaardn. nacional, 
e bem assim à'~ ;mnuit· aos p•!didos de conde
coração em virtu,lG de rclcvant··s serviços pt·e
st ·dos c só depois c com muita p~rcimonia 
usou de~sa <rttt·ibuição. E u ,, gov•~rno q•;e 
assim proc !de, abl'indo mão de tão poderosos 
elementos. como s~j·un a Mncessão d'l conrleco
raçõe-> c rl0 po,.,tos da g:tarda nacional, não 
quiz budar· a rep~es~nta.çiio n:>..cion.al. 

cargos, e confiou a outras pt·ovincias o loga~ a 
cidtdãos altam~>nte C·•llucaolos go:t.ando de es
tima publica e incapazes d!) constir.uirem-se 
e emetJ .05 e .ct oraes 1 s~im c que par:t t• -

viacia de 1\1inas fiJi nomeado um mag!slr::vio 
provecto, bastant' ' conh,:cido no p:li:t.. A oppo
sição conseguiu triumphat• nn.quclla provincia, 
o pleito e:eitot·a.l l.lXtl.winado com todo o escru
pulo perante a co .,missão de inquerito o n.q
nhuma. queixa., nenhu·o1a. exprobação foi feita 
ao go1·erno dur·a.nto to:lo o perio lo eit>itoral. O 
mesmo aconte~ctt em quasi todo o ponto do 
imperio,. onde consnrv ·dores e li bcr 1es conq~lis--.. 
contra o gevct·no. 

O Sn. BEz.t:.L\T dá. "um apart'). 
. . . 

diz qnc f<Jlit.ruente o sou di,;tl'icto na província. 
de ?\Iinus bem c c•mhcce e sai;c qne pód'! se 
íht· no s0u representante. As reln~ões estt"ci
ta.s r1u~ o lig-:'4m aos el~itorl}s do 2° districto, o 
collocam acima. de qttalqner sng~ostão para 
arrancarem-lhes o yoto; a prova está que, tendo 
um competidor sório, tt·iumphou com500 voto• 
de maioria. 

O que acontcccn em .Minas foi o que se deu 
em t•>da a p:wte do Imperio: não ha pro,·a. n •n
huma de inter,·enção uo go,·erno no processo 
eleitoral. Si in.tct•v,.~ n<:ão houvesse, nfío teriam 
desappareci-lo n. voz eloquentc de H.uy BarbO:t.<l 
e nem se clu,,idarb da legitimid:Hle d:1. eloição 
do .Joaquim Nabuco pelo 1° 1\istricto ch Per
li 1mbuco. Qn·-:l iuterven-;ã:ü foi essa., perguntn., 

11 fez ...-ir 1ara a Ca.:n:1.r:1. de uta .ões unsi 
unanimes como ns de Serg-ipe, Hio de .la
Miro e S. Paulo dand.o lagar a que logo 110s 

primeiros encontro;; parlamentares o governo 
se :\chas;;;e em minoria.. 

O SR. PonTE:l.L.\ :-~iio houve tambem in
ter,rcnção na. P}ciç:"lo de Pernambuco? 

O Sn. CA:s-owo DE Or,IYEliU.. contínmmdo, 
diz qui! o nobr·e re:'r''S•'!ltn.nte da pt••>vincia de 
Pernalllbuco refcre-sr~. sr•.m duvida., a. um facto 
com que ~o tem occup:~.do mais de uma vez, e 
que convé~ liquidar. 

v. v-56 

Na'> vesperas das "biçõeg, o orador recebeu 
um teleg-ramma do nou:'~ deputado, p·~díndo 
providencias contra a retirada para. a côrte de 
dons offici:l.es de Iính~t a!Ií e.;tacíoua. I os. Não 
se tinha expedicl? orlem ~lguma para a reti-

. ~ ~- ::. ~ 

t~l,~gt·amma. O presidente da provincia logo em 
s ·gui·la telegr:.~.pho11 pat·n. r,st:L cól'te, di:t.endo 

U'! fora eom rn)l.nda.nte da.s :~t·ma;.; c uerll ma.n-
dou qne se t"ecolh.essem ã. côt•te utn capitão e 
um alferes do 2° ba.t~•lhão de in fa.n ta. ria, ali i 
estacionado •, por conveniencia da discí plina ; 
oi1J c i es es-:es qU 1!, mais tarde. voltaram para 
Pernambuco, providencia esta tnmacl pelo 
governo pnra. com todos os officiaes que se 
achavam fora d.1s seus corpos. 

Aproveita a occasião para rectificar um poa
to de qtle se occupoa o nobr-1 deputado pelo 
Paraná a. re~peiro_d? ca.[~itão Tourinho. Quando 

que a 0 umas c ssa sem, ,.. , 
deiro Amorim. a. do bri~adeiro Portocart·eiro e 
outi'OS dent1·c os qtlaes figut·,wa. o c::pitão Touri
nho. que; em virtude de ordetn do ministro Ro
dt•igue::;. in!'<peccionev:l as colonhs do Paraná, 
Xapecõ,Chopim e Jatahy e nada. havia produzido 
do seus trabalhos. ma.ndando-,::e ordem a0 presi
deute do Paraná que dés:;e por finda a inspecçã() 
e fizesse recolher a (·ôrte o dito capitão, o que 
se effectuou deus mezes depois da ordem expe-. - . 

• 
depoi"' voltou por rloente par:t a. mesma pro-
víncia do Paraná, com todos o:; seus vencimen
tos. Um Sr. deputado disso que o minio;terio, 
que tm 1:1. s1 o ert·o a o n1s urnas, pre on ia. 
altet·:u· :t manife;;tação do voto nacioual, con
seguindo votn!'l contra a sua consciencia para 
ot·.:;aaizar maioria. artificial. 

Comn se1·in. pos~ivel, ot·ganizadas no começo 
ela ;;es•ão vrl'p:ll':ttoria a.-: mesas de inquel'ito, 
ond·1 na pt'imnira o g .Jverno tinha cinco corre
lirrion·ll'ioo;. na sogunrl:1. a opp·:siçiTo tinha. seis o . 
r·eptcsentantes e o gcwerno a.pen:rs tros, e na 
t·wccit·a o g"flvcrno linh:~ quatro ...-otos e a op
si~~ão cinco~ E. pt•nci:;q ta.rnb3m <tue haja eon
si,lerat:ão ú. dignidade do represent:mtc da na
ção ; cllc~ não o;e dei::s:at·iam cmbair pela 
infhv~ncia de um gov::rno qualquer, e 
muito l'l1'~nos de um governo que se achava. 
que-;~ nchava moribundo como dizem o::; nobres 
d'\pntados. Governo que ia. i:er julga.do pelos 
no l'é~S , " -o podi:t por certo soffrcr a 
n.cctt~ação t1·emenda do viololltar os Yutos de 
nenhum deputado, 

O Sa. EuFnAsro C:onm:u:-Tanto quiz violen
tar que ruannou apLtpat· o::; deputados que vota-
ramcontt·aelle. ~~ -· 

O Sn. CA~nrno DE 0Lr>Erru,continaando, de
cla.t·:~o que como deput •do tinh:~ o d ir~ito tanto 
como qu:1lquer outw de assh;tir ans debates das 
commissõe>O de inquerito c convt:rsar com os 
membros dessas commissões. 
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O Sn. A::\'DIUDE FIGuEmA:--1\enhum de seus 1 
:1n tec<.>s'orc,:; fez isso. I .\C'rA E~I 1G DE JU:-:no DE 1885 

O Sn. CA:-:oroo DE ÚLIYEir.,\. continu~ndo do-: 
clara que usava de um direilo sem faltar à• 
re""r:ls do s •stema ren:-osenta iv ,, 1 •n A's 11 horas acham-se rosellt,~s . r 

.. , ·' ....-: ~. a q e .. " ' , '=" ' a t 

vir à tribuna defender os ataque:;; e invectivas H.atiabuna, Silv_: Maia, C~elh.•J ~e l~ezende, AI
que fizerem ao gabinete a que te\'e a r.onra de I varo. Botelho, ::;o~t·es, D~ogo, <h~ \:asconce!~os, 
pertencei', porqú:mto quet· CJ.ll'3 a justiç:~ se faça. lldetor~so de A.r~auJ~, M:tl"Llm 1' tanctsco, Mactel, 
(Jhtito bem; muito ueíi1.) Anto.nw d·~ S~' lue1ra, Bernardo de .:Mendonça 

A discuscão fica :xdi.ada pela hora. 

O Sn. PrtES!oExn: manda ler ·a 
redacção p:tra a ;)a discussão. 

Subt·mbo!Rtbeu·o do l\Ieuezes, Olympw Campos, 
CoGlho e C:1mpos, Coelho de Almeida, Leilão da. 

soguin te Cunha, !Jantas Gó·:ii, Rotlt-igues Ah•es, L:t(:erda. 
\Vcrneck, Jo,;~ Porup,,o, Silva Mafra, Alves de 
Armtjo, C:1.rueir·J da Rocha. Sigismundo, .} u-N. 4 A.-1885 

PRúTI.OG.\. Tl'\",\. DJ ORÇA:'>Il'::\TO 

R·:rlacçtiv JJro·a 3a. di$CHSSi!o 

Art. 1. 0 Emquanto não forem promulgada;; 
a-; leis que fis.~tm a d··speza o orçam a t·oc· ·ita 
n·er.\1 J.u lm 'l'l a . . 
Ct)ntill!tat·ão ew Yigot· durante os pt·imeiros 
<1 uatro _ mezes do me=-mo exercicio as leis 
ns. 3229 e 323U de 3 d! Setembro de 1t)84, 
a.ugrncntada a V.:!rb:t- ExlraorJinarins no ex.:. 
ierior - com a q_ uantia de 5Z:30J$000, para 
ajurla de cuslo e vencimentus do membro das 
commi:-;sões mixtas internacionaes no Chile 
por parte do Bra.zil. As de:;pozas serão f0itas 
proporcionalmente ao tempo da duração d~\ 
prorogativa. 

:s uran e o re er1 o per1o o regu at·:.i a 
tabella ele credltos especia.es q uc ~campanha a 
mencionada lei n. 32:Ju. 

·" negocias da. fa~enda fie:.~. autorizado para eile-
ctuar, no mesmo pcriodo, todas as despeza~ 
prov-enientes de creditas especiaos attinentes 
ao respectivo exercício, b•Jm como a emillir 
bilhetes do lhc.;;ouro, at~ :i quantia. de 
iG.000:000$000, como anteci p•tçi'l:o de rec·~ itn.. 

Ar t . 2. (I Ficam revog-adas a:-; disposiçües em 
contrario. 

Sala. das commis;;;õcs, 15 do Junho do 1~85. 
-.:.li •. -llves de _.t;·au)o.- .. ..1. ..t . tlc P adtta 
Fleui'!J.- U l!J sse~ 'Viwmu.- ..: l. Cw·nci1·o d u 
Rocha.- .:lntunio de Sifjtteim .- .:l. J . Jlen
?·ilj ues com restricçõcs . 

O Sn. Pn. :·;SIDE::\TE àá para amanh:1 n. se
guinte orde.u elo d ia. : 

Continuação da 2a discussão do ro · ecto n. 4 
, orças e mar IJara o exercicio de 

1885 - :1880) . 

3a. .discussão do p l'~jecto n. :1 - 1885, (pro
rogatl\·a do orçamento). 

v 0 , ; ·l.l ' ~ I ' i '• ,~ . 

Comparo~em, depois da chamada, os Sr·s.: 
CanJido de Oliveira, Antonio Carlos, Cruz 
GOl!\' ;. 111 >. 

Duarte de Azevedo, ~illgado, Almeida Oli
veira, Prudente de 2\lorae~, .::-.r..~noel Portell·:, 
Rodrigo Siiva, Henrique .;\lat·ques,lta.<1ui, B;.u·ão 

:r a , ~-os era.re, 't·n.nÇ<l. arva. 10, 
Heuriq ues, Augusto Flelll'y, Bezena Ca val
canti, .Andr·a.le Figueira e Carlo,; Ailonso . 

O Sn.. Pl~ESIDE::\!E ao meio d i:1. decbra que 
não h:t se:-~ão. 

F•tllam, com causa participada1 o,;; Srs.: Al
cofurado Junio:·, Gonçalves FtH'reira, Denle
lrio Be~erra, .Antonio Bezerl'a, F'r•mcisco Sodré, 
Chagas, Joa.r1uim T avares, Ca.s trioto, Gomes de 

a.:-; ro, copo o un a, 1 q~ue a!;tro, az e 
:1\Iollo, Valladuro,..:, Acciuli Franco, Araujo Gocs 
Juniot·, João D~tntas Filho o ~lareira de Barro::; . 

• , ~rn causa par 1c1pr~ a~os rs. :" c i"'Ht-
no Pimentel, Alfredo Chaves, Alvaro Carninha, 
Antonio Pr·a.Jo, .Antonio Pinto, .At·aujo Pinho, 
Ari~tide,; Spiuolu, Barão de Anadia, Barão da 
Leop0ldina, Banús Cobt·a, Bezert':' de 11enezc~, 
lhtlhõeE, Ca1·nc:ro (b Ctllllw, .Carlo.; Peixoto, 
Cort·êa d0 Ara.tJjo, Cru:r., Cunha Leitão, Dclfino 
Cinlra, Diana, Dias Carnei t·o. Euf:·as:o Cor
l'Ci:J., F. Beli~;1rio, F.,;rnandos de Oliveir~t, F~
lici•J dos :::;auws, Ga<pa.r Dt·uwiuond, .Joaquim 
P •)d!'•), Josl; l\ia rianno, Leandro .Mu.ciel! Mac
Dowcll, 1hrcs Gui:1 , l'risco Par;Li:r.o, Ribeiro lhl. 
L uz, Satyt·o Din.-:, Schutd, Sinimbú Junior, 
Cly~Sses Vianna, Vianna. Vaz e lama. 

O Sr. . Pn.l~SLDJ·:NTE dá para a.manh:L a. :-;e
gui nte orderu do úia : 

.J • 
- 1884:, (forças de mar !)Ut·a o C.!:erciclo de 
1885 -183G). 

;{a discussão do projecto n. ·1-1885, (prOl'O• 
ga tÍ\'a. Jo orçu.uwntu). , 

(•i's 2 hoi'us ou <.o~!esj 

Continuação dêl. 2a discussão do projccto n. 5 
-1885, (emissão de 25.000:000$ de pa):lcl Continua~·ãa d1. ;2a.Jiscus~ão do projecto n . 5 
moeda.) . ~-1855, (emissão do 25 .000:G00.~ ue pa.pd 

Levan la-.30 u s·::ssão ú.s 5 hot·as. moeJa). 

' . -c:~: -: ---.'. 
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SESSÃO E:\1 17 DE .JUXHO DE 1885 

' . ' 
Bento Ramos, Alvaro Botelho, Prisco 
rn.izo, Coelho de lbr.endo, Rib<>iro da Lnz, 
Pom•u~u, Ivior•~ir<t de Ba.t·ros, Leitão d::~. c~:nbu., 
Ca.rne1ro _ a '-OC 1a, .da.rtlm • rancisco. Cunhn 
Leitão, Juvencio Alves, D;nlt:1S Góes, Dias Cat·
nciro, Coelho, Campos, Olympio Campos. Ber
nardo de Mendooç.a. Sobrinho, Barros Cobra. c 
lldcfonso de Araujo. 

Comp::trec-'!m dep:;is da cham:tch, os Srs. : 
.Antonio Prai!o. Ribeir.) de :Menez:F. Maciel, 
Bat·ão da LeooÓldin~, ~.hres Gnia, Sigismundo, 
Schntel, .Alt1Íci•lfl. Olh·eirn. Cruz Go1n•c:l., Go
mes de Cns\.ro, Yaldetaro, Hr•n!'iq1.<C". Frede-

O Sn: PnESiDEXTE ab!'e r. sessão. 

Comp~uc~em d··roi:; (le n11crt." u. scs;;ilo os 
Sr '·= Cam pos ~dlc", CosL:1. P1'reira , Rodr·i!_!·::es 
J\lvcs, B:não de Au : : cli:1,Ari~tides Spinob,Can
àido rle O!h·eit·a, Zama. Anlon!o Curlo~. ~atyro 
Din.s. SMtn~s • . Bezet·r·a Cavnlc;~nti. }\Janocl Po!'
t<>lla·. Hndrig·o Sih-:1, Vi·!nnr. Va r. . Adt·iano 
Pimflntol. Deifico Cinl.r:t. J\urlrade Fi·~·uei._.~, 
Fr;'l.llCJsco Belit.ar•io. Ar:1-ujo Pinho. B:1r:;[o do 
Cn!:thy, Hcnriqnc Ma!'quc~, 0 .\I"!H·iro d'l Cunha, 
Cnrlo~ Allonso. G:1spn.r Dt't:m11Wnd, Fem:tncles 
de Oliveira. Cru:t. , IYogo d·) V:1sconr'ellos, Al
varo Cn.minha. Silv::~. ~'laft• : •, Felicio dos S;:1.ntos. 
Di~ na, Ac··ioli Fr:ln·.~o r. Sinimbt't .fnnior. 

F::lta.m cr.m cau:;a p:o. rLi c!p:~rh, os Srs.: ~\1-
o orar o • un iur. 1 n on! 1 7. t~r·ra. 1 . r.- njn 

Góes .Junior. Cnstrioto. Chaga.f:', Deroetrio Bc
xcr·rn, Francisco f.:odr·é , Gonçalves F 0rreira. 
.Toa.quim Tav:1res, L"andro Maciel, Leopoldo 
Cunh::t., I\I:guel C:1stro, Va;r, tl13 Mcllu c V:Jlla
dares. 

Fallam sem causa parlicipaà3, os S1'.".: Anto
nio Pinto, 13ezem1. de l\Ien.ezr:s, Corrêa ::rc 
Araujo e .Joa.qnim. Pedro. 

São lidas e approvacbs as ttctas do ·J5 o 16 
elo corrente. 

O Sn. i 0 SEcREr.tnro dâ conta do segninte ·· 

EXPEDiENTE 

Offido co l\Iinistcrio da l\Iarinha, de 13 do 

Rc.l uerimen ~o::: 

De José Maria dos Santos Braga, possuidor 
de 38 nobs do vahr de 200.) cal& uma de es
tampas recolhidas, r;edindo que as mesmas 
sej~m troc:1das na repartição competente, (as 
38 nota" acompanh<uu a petição. )-A' commis
são d1} fazenda. 

todos os voncímentos, visto coutàr mais de 30 
:mnos de rnagistr~rio e ~:char-se impossibilitada 
do continuar a. e:xe1·cel-o.-A· commi;;são de 
pensoes o oraena( 0'>. 

De Maria Norb~rto da. Silvn. mãe do Í<\llecido 
alferos do exercito .Joaquim Custodio da. Silva, 
solicitando releração da prescripção em que 
involuntari:unente incorreu. afim de pode!" per
cebet• meio soldo :1. quo tem direito desJe a data 
do f:tllecimeuto do seu filho .-A' co:umissão de 
fazenda. 

Dv hachar·el.Tosé Honorio Bezerra de :Menezes . . . 
das Faculdad•:s ·.le Dil'eilo do Re.·ife e d~ S. Paulo 
p"ninàn <\ Ct]Uip:lrn.çiio dos rr-spec:tivos venci
::n,· ntus aos q ~ te pet·cebem os Mn :!t'n!.!'arlos de 

E' lid•:•, e v::i :, impt·imir para cntrnr nn. 
o:·il0w dos lrab~lhoe o seguinte 

I'UOJJ::GTO 

N. 17.- 1885 

!.ice;•ça ao r!e:~cmbM·gulm· da R.,.T,çt'rn de 
Ozc•o-Pr eto, /J r.:f lannino ['e;·ag · i ;: o da Gan;a 
c M cltu. 

A' commis~ão de pen~ões e ordr:nndos Li 
pt·esentc o r•'qu:~l'imento do c1esembarga lor 
<b. t·olação i!e Our·o Prr~to, Bell:trmin•) Pere
grino da Garnn. c :!.felto. p~dindo· um a.nno de 
l icença eom todo.o; os s::us vencimentos, a~a 
tratar <c sua saudr. 

Alle:;a o s upplieante o prova com at.t'stadns 
do cinco medit~os r1ue, :dém rias consequencias 
de uma congcslitO ccr.~bral de que foi a.com
ructtido, está S{lilrendo de uma gastro-cntero
colite ehronic:1. com ulcP.rações intestiones, 
que o redu?.iu :1. ilm estado quasi de m(l.rasmo, 
para cujo tratamento precisa. do longo prazo. 

A cornmissão, considerando procedentes as 
rn.zõcs com que o - supplicantc justifica a su::1. 
p1·etenção, e pro\•ado o seu estado de molestia, 
é de parecer que se defira ao pelicionario, não 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 53- PÃjgina 2 de 30 

Sessilo em 17 de Junho ele 1885 

como requer, mas sómente com o ord1mado, \ ção do impo-;to pr:~dial para o prodio que pos:::ue 
vistD que a grntifi:.~ação só é d:tda qua.ndo o 1 á trav.:s=<a. Sete dt:\ Setembro naquella capit:•l, é 
funceionario acha-se no ex.et•dcio do seu cargo, \ d':l parccet· que se ouç.a o governo sobre es"a. 
e assim offerece :i consideração d:.t ca~uam o pret~'nção, en Yiando-sl~··:lhe o requerimento da. 
seguinte projecto : supplicante. ~ · 

Preto, Bell:wmino Per.•grino àa G:nna o Mello, 
um anno de licença com o rc;.;pectivo ordenado, 
ps.ra tr:ltar de sl1a. saude onde lhe convier. 

Art. 2.° Fit:am revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala ·das commissõe:::: em 1G de .Junho do 
188'5.-Ild•!{r•nso de Arauja.-Joao Penido.
Au[!usto Flcury. 

~ão lidos, apoiados c approvados O> se-

PARF.CEitES 

N. 13i .-1885 

Pat1·imonio da C amoYa JI uniciJwl da 'IJilla · 
de Arê;, da pi·ovincia do Rio Grande do 

r . 

A commissão de faz:~nda, a quem foi presente 
o requerimento em que a Cama.ra Municipal 
da villa d0 Arêz, àa provincia do Rio Grande 
do Norte. pede lhe ~eja cedid:~ para seu patri
monio uma legun. de terra que pertenceu no 
extincto aldeamento de indios, que existiu 
naquella villa, e hoje do domínio do Estado, é 
de parecer que S"ja e~sa petição envi,!da ao go
verno para. dar sua. opi n.ião a respeito . 

m "' o u un o 
d~ J885 .·- I! de(onso de .;l;·aujo.- Pri..-:co 
Pa1·ai:;o. 

N. 138.- 1885 

ls !J ,1çiio de di1·citos pai·a o matn-irtl de ferl'Q .. 
importado pela CamaJ·;t:-~lf1:!~:-icij1ril di) Des
tei·;·o, com destino uo ajanlinamento ela 
Prar;a do Barc'io de Lu9una. 

A c:omrnissiio ele fazenda. a quem foi presente 
o rr· qu<~rimento d't Cama:r:t l\luni-~ipal da ci· 
dado do Dest.~rro, capital da p1·ovincia d' Santa 
CaLharin:i., pc.~in•lo i:-ençiio de direitos de 
consumo. expedientr>, arm:~z··nagem e capa
tazin~~ para o material uo ferro importado com 
destino ao a,iardinamento da Praça do Bm·ão 
da Lagon~. é de parecer que se ouça o governo 
a respeito. remettendo-se-lhe para i .~so o 
requerimento e documentos a elle anne:t.o~ . . . --- -

~ . 
de 1885. -llrlc(onsa de A1·au.io. - P1'isco 
P (waizo. 

N. 139.- 1885 · 

I.~cí1çli•J de imposto p rr:diol d Sociedade P'l'o
tcctow r.ln In(a.ncia Dcs'Oalida e l adi.(Jei<
te ela capita{ do Paí·à . 

A commissão d0 ftzend:J , a quem f•JÍ presente · 
o rrque:-imonto ern ~ que a Sociec]:,de Pro
tectora da lnfancia Desva~ida e lndiget;~.te da 
ca.pitlll da provinein do. Gro.m-Pará pede isen .. 

Bens de ;-ai:: para o JJatrimonio da Cap~lla 
de .:.Vos.-;a Scnliúi'C:. do Cm·,no, em Jiina.s 
Ge,·aes. 

A commi-são de fazenda, a qttem foi pre
sente o projecto n. 7 deste n.nno, apresen
tado a cam:\ra pelos Si·s. d''putados I\lon
tandon e Ali(mso Celso Junior, autori;:ando a 
cap.;lb. de Nos-:a Senhora do Carmo de Pripi-
tin O'~ fre"'uezia d S t · t os Pa o 

. a " t> •} ri p ~ec o a m < 
em i ttir sua opinião a respeito. 

Sala das commissues em 15 de Junho de 

N. 141.- 1885 

Soldo de SebastiéZo Furtaclo de 111 cndonça, 
p1·aça r.lc j);·et !lo cxaci to 

A' conunissão de fazenda foi presente o requo
rimento de ~ebasti:io Furtado d:) Mendonça, 
p t•at:n d': pr~L do ex.ercit,J, pedindo que o corpo 
legisLativo ha ui!itt! ao .!rOVCl'DO ara mandal" 
pag:lr ao supp 1cante a 'iuantia. de 4f':9$2i.i0, 
import:tncia de seu soldo, que cahiu em c~er
cicios findos. 

.. .., 4. c. ' 

su ppli.etmte sejn t'Pmct tida :to g'Jverno:parn rcso~
ver como fôr de jus:.iça. 

Saln das comruissõcs · em J5 de .Tunh1) 
de 1885. - I tdef'un::-:o ({c ;b·r.nrjo - P,·iscQ 
Paraizo. 

E' lido. apoiado c àppro,·aclo o: seguinte 

Rcque;·im ento 

Recp1eiro qne se peçam informa\õe;; ao go
verno, "[> ·li) Ministerio d:t Faznnda, sobt·e os 
:!eguintcs ponto~ : 

Lo Qual a somma em g ue impnrl.am as cam
biaes tom;,d:JS pelo Thesouro de 1'J de Junho 
do nnno passado a 30 d.:: .. Auril do corrente 
unno. 

<) I) 

:lS camuiars, ta.:xa SO L•re 
Lo odres. 

3.0 Si o The:::ouro p::t,!.!·ou commissão ou cor
retagem, no caso aflirmati\'O, qual foi a llOr
cent,•g-em c qual :.t somma em q no irnporton. 

4.o Em qumto som ma :1 importancia de diílc
rençi.ls .de cambio de 1 do Dezembro do ::~.nno 
passa.dó a 30 de Abril do corrente ::nno. 

:,.c. Pin:1lmente, si as ca1J1biar.s foram to
madas a um só B:mco e ouaJ foi cllc. 

Sala. das sessões, 17 • de Ju11ho de 1885.
Soa;·et. 
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E' enviado á me:;a, lido, apoiado e a dis
cussão adiaJa por ter pedido a palavra o Sr. 
João Penido, o seguinte 

Reqtte1·imento 

equeiro se peçam ao governo informações 
sobre o seguinte: 

i. a. Si. o Minis te rio dn. A ricultur;t aut01·izou 
a re ucção e passagens nos trens P.xtraor·di
narios da E,;:trada de Ferro D. Pedro li em 
beneficio dos jogadores de pottlc. - ' 

2.0 Pela affi1·mativa, qu0 motivos t:~vo para 
fazer tal reducç--ão prejudicial á ronda ela mesma 
estrada. 

Sala das sêssões em 17 de Junho do 1885.-
0lym.pio Campos. 

E' remettido á mesa, lido, apoiarlo e a dis
cussão adiada or ter edido a )alavra o Sr. 

e Araujo, o seguinte 

Rcque1·imento 

a a. as SO.'$soes em 
GaszJa;· de Dn~.mmond. 

O orador acha-se, ha muitÕs ·annos, fóra 'da 
provincia.n~o ó político militante, nem desej~ 
sel-o, p:Jrtanto , é muito de presumiL• que, 
tr.; tando-:,;e de ne..:·ocios pessoae:;, possa clau
dic::r alguma vez ou não ser muito exacto. Si 
[I.SSlm co e r. pe ao seu no re c e0 a 
deputado :Pelo 2'J districto, que està em dia com 
a pol.itica, que é p •rtida.rio a por isso um pouco . . .. . ".. :-

em que o orador possa. incorrer. 
Dadas e.:ta~ expl.icações, passará a occupar

se to reqner1ruento. 
Tr~tando de justificai-o, o nobre deputado de

clarol~ '11;1" as a.dministr;,ções fei~as p P-lo Sr. 
Dr. F1rrnmo de Souza l\Iartin;; podiam ser com
par:ldas ~o rasto que de;x.ava o c,~vallo de Attila, 
que er.1. um rasto de fogo. 

E:;te simples enunciado, diz o orador, "i não 
servisse para outra cousa, serviria para de-
mon,.; rar que o no r•3 epu o nao or eva o 
p~lo~ p1:incipios de justiça, mas p·eb paixão 
parttdarJa. . . 

ror que infundia. esse execr>~ndo homem, que 
s'1 comprazia em ver rios de lag rimas c de !'!an
gue, n a quem a his tor i:t dcnoruinou- cas-
t1go e O tiS - não po ·e etxar e sorpren
de~-se com o p:.1rallelo q•:e o nobre deputado 
qu1z fazet· com o honrndo magi,.;tr:;do q11e di
riga (lS •.Lcstinos d:t coma rca de P;n·nahyba. 

A inda quando não fica.:; se desde Ic.go eviclen
cindt a iniusti.ça ·la comparaç~ão, bast:wa o exa
gero d<L a.ccusação para que ella perdesse todo 
o seu Yalor. 

O p1·imeit·o ftcto que serviu rle thema ao no
bre depu~ d~ pat•:t for~ular tã~ !!t'ci.v? a.ccu_~ação 

. . 
são da cu.mat•a municipal dt' Tlte rezinn.. por 
desabe li"en~in. ~ um a.cto emanado da sul~. atl-

• s. ministra .ão. 
ç~ oba"'r~·ani!o que t:tlvez canse reparo ter A cn.,uara, como o nobre depnt·1do nsloriou 
pedirlo a palavra, interrompendo assim o se:t em :"CU .!is~m·so, resolv11u leruitlir o seu por·
habitu:tl silencio: -E~le s·ili!Ii,;ire·:spttcK.::.s·s·por teil'o. por--·entende·r qu0---ell' -n-ãG .. peJ.i;~. -m.'l.is.,.-
dous mOÜ\'Os: o pt•imci:·o é sem duviJ::l. o seu pelo se ·1 ••st elo valetudi nnrio, d:~s 'mpenhn.r os 
estado d~ saude, que o olJriga a. evitar rod 1 r> de,·c r·cs inh •rente• ao seu cn.rl!o. O demittido, 
q11alqne r · etuoçüo; o s('gnnt'!o é que o bom jul!,!'l:lndo·se. bem on mal. fe1·ido em -cus dirci
S?nso o ~1.con~elhn a quo. não ten lo rio tos or t l.o- tos rrcol't'eu da seruelhante acto p:un. a presi· 
rtos, não imp 'Ça impertinentemen tó quo o.lgu~:s d·.~ nci<l. d:~ província, most1·ando a injustiçrt de 
dosmt1itos luz .. i ro::; que "rn tm :1 Ca ruara. deixem que ··ru victirr.:1 (~ pedindo retlaraçiio. A Pl'··si
de vir occnpar a tribuna, com mais p1·ov· ·i to dencia. exa111inan lo o :~s~nmpto, coa ·odou com 
par:~. o paiz e applanso geral. as ::\.IJeg,lÇÜCs rio ro.:ort···nte e, ipsv f'a cto , man-

São estas as c:l.US:"ls qui"! o vedam de occnpo.r dou r~int !g'l'.l-o. A isso nngou-~e a canr-ra. o 
a tribuna parln.mr>ntar. Quaesq uor; porém, q11e da.hi o conflicto, de que rr:sul:ou :.\ s uspensão 
fo~sem os sacdfici os q ue pudesse fazer. ellcs dos vr' rG::tdnrcs. 
desappareceriam desde que se tt·a.tas;;e d:t digni- Si o presidente errou, errou na. apreciação 
dad.e de sua proviucia ou Qa hon.rn. de seus Je um ponto de direito, em que :1s divergen
amrgos. 'cias são lão acceo.tuadas e pat·a as quaes é pre-

ss1m, ~ucce .eu que. tenro o ora or s~ ::m- c iso · V• • • • • • 

scn~ndo ante-hontem .da Camara,por moth-os su-l Basta ri e~te fàcto, pe.rgu nta o ora-for. p~m 
perrores á s ua vontade e porque não contasse, condemn .. r-se o procechmento de um mn.fps
quc ness~ dia -:e tratasse da provinci:1. que tem a ltt·ac1o antigo, honrado, cheio de serviços e pcr
honrn. de representar, soub~. quando -voltou, tencente a um:1. das mais importantes famiii:•s 
que o seu honrado collega de deputaçãõ o J daq uelb província , onde t.ern .~ervido desde 
Sr. Coe1ho.Reze~de fund~nv'ntou um requeri-~ que deixon o~ banco~ ac:v:iem1cos.? . 
mento pedmdo mformnções ao ~overno sobre l Demonstrada a. fut1Ldade ds. pr1me1ra accus:t
dous p!'occssos ~le r:csponsabilidade q?-e correm j ção formulada cont1·a o Dr. Firmino. Martins. 
contra. o Dr·. F1rmtoo de Souza l\Ia.rttns e o es- . passa o orador ~1. trabr :lo segundo ponto d rl. ac
crivão da.·viUa de Campo-1\I"-i01·, do 21) districto l cusaç:Io-isto é, do processo ins taurado áquelle 
de Piauhy. · ~ cavalheiro como juiz de direito da Paranabyba, 
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Sr. coronel José Francisco de Mir~mda; mas 
pondet·a que o f1ct0 de sct· um horo.r?m sizu lo 
nito exclue a. qualidade de pa.rtidal'io, a o Sr. 
Miranda é chefo politico e, portanto; muito 
suspeito no. questão. 

Deixando demonstrado o valor de"sa nceu
sação. pass:~r~l a tr;1la.t• da ter<~oir:t : ter o DL". 
Firmino nmneado o Sr. J0::-.q uim Clem0ntino do 
Souza Martins para o cargo de promotor da 
comnl'ca de Hnmíldes. O o1·ador qu ~~si nib co-
n ecc o ..._ r. ementmo ; mas. na. tra/1 u eza r.\ 

~l .. 3cusaçito que contra elle formulon o nohL·e 
dcp~tado, acha. sufficientc h:1se para. su~ de~e7.a. . ~ 

~brio. é um tul."bulento, crnfim. UIH homem JH~t·
dido.,Poís bem,diz o oradur.estc homeu1 düfende
se da S'!,...uinte maneh·~. Ho:e 11odet·ã ser tudo 
isso quanto sobre seu caracter a.tirou o nobre 
daput:\.do, mas não vai l')nga o ternpo em qu~ o 
partido conservado L· .i ulgo11-o digno <.las maiores 
di,::tincções, ora confundo-lhe a direcçiio <lo 
mais irnpor!:ante estabelecimento d•3 educação na 
capital de Pbuhy, ora. conferindo·lhe a patente 
de capitão d:\ gu:1rda nacion ·l e di~tinguindo-o 
por dt1a.s vcz<B com uma cadeira na a.eso:n.bléa 
legis1at.iva da provincía. . 

O or.1dor,con10 jti tc:vc oeca~ião de dize!.". qt~o.si 

1)rovinci:t. 
U1;1 hO!!)Gir1 ncst::~s cem lid)os. que tJo dís

ting-n ido foi pelo pn.rtido 1.lÓ noht·,~~ depubdo. 
desc·e'l'in·tanlo (tUC ncl rl n.o rncnosjá pó.le excrce1· 
o carg·o de prornotoL' puuli•.~o na. fw,;, i/ ri.J co
lfl:ll'C:J. dos Hun1iH:s? pe1·gun ta o ot·advr. 
AinJ:I,oe ,~npando-"~ do-: acto ..: do Dt·- Fi rnüno 

?~r a r·tin<:, d i:;:<:e o nobre d••pu ta do f1 111~ e:ra. ii.uM~
recida a prote;:~~ão •tue :\rl1:cll•1 lilll~d~tl•at1o te1r1 

di"pcn<:ado urn pr>r;:onageJJt lrl~·,.:tol'ioso. 
O wador. cor110 bo1rt catholíco fJUO ú, não 

1)óde desren ta r- wy,.;tet·io,:; : cs · ;e r. ~ q llf' o nobre 
dep:t t:'ldo descerre o ven que QS eneobr-r~ para. 
tom:1r o a<: .. nmpto na <:'on;.:iderucãu d·~Yida, p .r
~Jtlf? rny;:t~l'ios não so discntertJ, nccitarn-so. 

Accres::·entoa mais adianto o nobr-~ dopntado 
rue o Dr. Firmino não mereci~. o apoio P. a 
protecção r1ue • l C tem (1Jspens:< O O < lg"n O 
s"!narlor por :H1uella província. o.Sr . Viscond3 
de Pa.ranagná ~ o cprd, corn a ~ua ot1mipntencia. 
não dn.vi~. proteger un1 reu de t:~ntas culpn.s. 

E' certo. díz o orador, que o llJustre Sr. Vis
conde d<:l P:1.rs.náguti. r:ntendeu que era de s"u 
dever dizer alg-urnn.s 1)alavras elJl fa,·or do Dr. 
Firr:'1ino Mnrtins, m. questão quo :;;e ~.g-itou na. 
carnara. ''~ta!icia, d':! podnr ello ou não suspeu
dt'r a c:unarã d'! Thereúna. sendo S. Ex. de 
parec<"r, no qu~ :') orador ta.rr1b 3tll coneot·da., tJUC 
pedia fa.z~l-o. Si, na opin ião de S. Ex., o f.v~to 

da. pre.;;idencia da provincia. era legal, o proce~ 
dir11ento que teve S. Ex., defendendo-o, foi o 
mai:; correcto possível. 

Quanto à omnipotencia. que o nobre deputa.Jo 
di ao Sr. Visconde de Pa.ranaguá, diz o ora-
or que o no rc uepu a o .l ora em comp e o 

equh·oco. Póle afiançar ao nobre d~putado 
CJ.Ue alguns fact<>s que alli se têm dado, e 

). - # • • • 

pletamento alheios à vont:dt; de S. Ex. O 
orador póde assi:n fallat•, p:.lrque o nóbre vis
éonde honra-o com a. sua amiz~de e confiança. 

A influencia q a e o nobre visconJe tam na 
pt·ovincia. conquistou-v. S. Ex. pela grande 
~omma de beneficios que lhe tem feito e a 
muitos dos seus com1)rovincianos. 

O orador acha-se na idad':l de 60 e tantos 
annos; nã0 quer sor político militante e jú n~o 
t~m aspiração <1.lguma. Nestas condi .õ0s la-
recc-l1e que a sua. pa avra. não é para des· 
p:·e~ar, porriue ó insuspeita. 

Si nâ) basta o que disse em relação :t bene-
• .. ..... r· • 

mara. tempor~ria, ahi e..;t..lio para alte:..;tar• si 
encontraram o m~nor mnb:1ra~o na. ma.rcha 
admi ni~;t x·~l ti\·a da prO\'l neí~~.. oppo:~to pelo hon
r:ülo Visconde tle Pumnag-n:t. 

E' um ia.cto q !le t.lf~Vu po1· um:1. y .. ;r. (icru• li
(!uid•). afim de qn r~ :'~ C::m:u·:~ n:io veuh:l.lu 11ur:s· 
tiunculas Jo sonv~lhanto n~ÜUI'O:t.a. 

ORDE:\I DO DIA. 

Co:-:-rr:\u.v;:\tJ JJ.\ 2 ;.1. msc:;ss:\o no Pno.n::.:;ro 
:\. -! Dl: IR.:; l, l i•OHÇ.\5 DZ ~f.U\ p.\.R.\ o EXEll
CICIO UI~ 1800:5-1:-:iSj,) 

O SR. Am.UA::\0 PJ:.rt:\Tl~L r~rp.v~r c 3. Camara 
a.pp!'<Jva o Gncnr;·n.nv:mto dn. 1liscussão. 

E' Edo 13 appro,•ado o s0guintc art. 11) e seu-, 
' ;::, 

Art. 1. o A frm;a naval a~tiva para o <'ln.no fi.
n:m d úro de l f;S:J-1885 const:1r:i : 

§ -1. o Düs olllciae-> du nrmada. e d~•s clasi'GS 
nnnexas que f..:n· preciso eml) :.~ rca.r nos navios 
de guerr~ c nos transportes, conf•)rme sun.s lo~ 
to.çõcs, G dos 13Stados~maiores da$ esquadl'as e 
díviaõ!!s navans. 

§ 2. ;, E n1 · circamst:tn(.:b-: Ol'dín:l.rias,dc ::~ . 300 
pr..1ças de pt•l)t do cor po do imperiaes marinhei
r-o$, C•)mpreheudidas n.g cor::np:mhias de foguistas; 
do 104 l>l'tl.Ç-aS Ult CVUll>anhis do imperll\CS mu.• 
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rinhci:os de Mato Grosso, e das 600 pt-:1ças do 
batalhao naval, das quaes poJ.erão set· embn· 
ca.das 2.800 ; e e1u cit·cumstancias cxtraoJ."din~
rius, de G.OOO praças destes corpos e de mari
nhagem. 

Entra em discus:;;ão o se,.,.uinte arti "'O o o • 

1 rt. :.... o ~ s praç:1s de p1·et voluntarias, 
quando for.~m escusas por conclusão de tempo 
de serviço, terão direito a um pra1.o de terra de 
108.900 metros qnadt·ados nas colonius Jo Es
tado. 

Ninguem pedindo a palavra. é cncer1·ada a 
discussão c posto a votos é approvado. 

Entr·a en1 dis~ussão o seguinte artigo : 
Art. 3. 0 Para. preenchet·. a força decreta..! a, 

· a e i n ..... 55.; I) - e 
:Seteml.>t•o de 18i 4, ficando o governo autol"izado 
a conced·1r o premio do "1JO~ aos volunt::trios,dc 
50"'a ~ n··:· ·:· . ,,.· .. 
e. pa1·a certos servi',~o;; e em circumstn.nci:1s 
extraorJinarias, a contractar uacionaos c es
trang-eiros. 

· Ningu·~m pedindo a palavra, ó encerrada a 
discussão c. appt'ova !o o artigo 3. ". 

Entra em dicuss;:io o seguinte :trtigo: 
Art. 4.° Ficam revog-<ld!l.s, as disposições em 

coutrat•io. · 

· Ninguem · pedindo a. palavra é ent:erracla a 
discussão e approvado o artigo 4.'). 

O pt•ojecto assim approvado, p::~ssa â 3.a Jis
cussão. 

O S.r. Dian~ requ.e1· .• e a camat·a a.ppro
va, a d1sp~nsa de mtr~r.sttcio p:lra o projecto .. . .... 

;3a DlSCUss:\.o DO l'ItOJ.!!:CTO ;s-. 4 A-f885. 

(p,·o;·o!Jativa do orçamento) 

O §r. I ·Icnr i<1 ueso ( pelrt orde1n) :
Sr. Prcsicleute, eu c!e:~ej~t·üt mandar uma 
cm•mda ao projecto em 3 1 tl.iscussão, mas re
cdo quo V. E:s:.. não sirva-s o de sulmwtol-a :i 
approvaç.ão ou reprovação da Camat·a. ; este 
receio se fuuu:L em quo ~•s emendas, que apre
sentei em 2" discussão, n:1o for<\m submcttidas 
ú votação. 

O SR. AND~ADE FJGtJ.EIRA:~Pódc manual-a 
á me':!n.; as emend~.1.S, mesmo quando são rejei
tad:J8 em za discussão, pudem ser restabelccidu.s 
nas~. 

O Sn.. HENIUQU.Es:- A minh::~. emenda foi 
esta (ltJJ: 

<< Supprimam-se, pot· inuteis, os §§ 1.) e 2o, 
c quando essa suppressão n:1o sejn. approvada, 
substitua-se o algarisnw 3:2Zr), que so lê no§ 1'', 
pelo tle :32:30, e supprirua-sc no 2' a palavra
cx.tt•ar)rdinarios. )) 

Or<1, vejamos o que se passou. A commissão 
aprcsontou uma emenda neste sentido (tr.,Jdo) : 
« No§ i '\ om vez de :~22\J, c.liga-so-32:)0 . '11 

E' o mesmo que cu havia 11roposto n;1. minha 

emenda, quando não fosse approvada a sup
pressão do § i •. Havendo sido a.pprovada esta 
emenda, V. Ex. declarou: « Fica prcj udicada 
a Ct1H.mcb do Sr. Heill'iliUOS ». Sendo o fim da 
emenda da commissiio o mesmo da emenda ue 
o erec1, .cou a rum :ta, nessa parte, regular-
mente projuricada. -
. Passo~-se iJLmed~ata~nenle ao § 2'-', sem que 

~ . - ..... ... -
. ' · ' 

proposta, do § i ··. O § lo dedarava que vigo-
raria. no seguinte exercicio a tabella. B, que 
a.co111panha a lei n. 32:30 de 3 de Setembro 
do i88-L 

Essa declat·ação é que nenhuma emenda sup
prima, po1·que foram esses credilo.;; expressa
mente autorizados pelo art. 10 da citada lei 
11. :~2:50, de tfUC esse artigo faz parte inte
grante, dando-se, portar.to, uma redundanch 
e J.11plicata. de desposição. 

. · x. ec a.rou que estava prejudicada a 
minha emenda.. quando ell<t não se limitava á 
:~ltm·ação do alg-arismo da lei ; mas se e'3tendia 

... - "~ .. , 
só a Camara competiC\ appruvar ou reprovar a 
suppress:lo pt·oposta. 

Pa-:Eou immediatamcnte, como disse á vota-
ção o § :..o, que autont.a o Ministt·o da Fa
znntb. para e1l'ectuar no mesmo período todas as 
dcspezas provenientes de creditos especiaes, 
attincutes ao r·ospectivo e~et·cic:io, bem COlllO a 
elllittir l;ilhetes do Thcsouro até á quantia. do 
16.000:000.; como antecipação de receita. 

A ewendf1 da com11tissão restt·ing-iu-se ã. snp
press[o do ct·edito cxr.raordina.rio, entretanto 
que a miLth:1. e111enda se referia tn.1nbem e prin
cipalmente a todo o conL~xto do§ 2' do projecto 
1 res n a o pe a comm1asao ; e . • x. sem 

sul.>mélt•n· :i votação :J. minha. emenda de sup
PI'Cssão desse § 2 ', daclat•o,t-a desde logo pre-
. .' ..... , • l 7 . • 

'quo a su!'pt·.:ssão de urna p:davra.-cx.trs.ot-.li
nnl'ios-propo~t:L pela. commlssão não podia 
importat• o . prejuizo de uma emenda, que in. 
alem da buppressão dessa tambem propost:l. pela 
mesma emeuda. 

Si :-~. C:IHCnua d:L commissão fosse vencedora, o 
si eOIIL elb se tivesse tambcm votado sobre a 
minha, a minha emenda teria sido rejoitndn, a 
nüo pl'ojudicad:t; pc.ré1n cU~ não foi nem preju
dicad~• nem rcjcitatla, porque V, Ex. não a 
submctteu ã. votação. 

Não sendo submeltida. a minha. emenda 
reclamei, e V. E~. declart)n conformar-se com 
a opinião do meu nobt·e collega relator da com
missão, quo entendeu que sendo rcstrictiva a 
sna em•~:r:d :1, devia pt•evalccer a minha, que era 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE : - Não 
apoiado, não disse isto. V~ E::s:.. leia o que diz o 

,JJia·rio O ffic.at. _ 
O Sn.. H.Exn.IQUES: -O ])iario 0/ficial diz 

o sognintc : 
~ O Sr. Lourenço de AlbuqUcr<Jue :~Parece, 

Sr. presidente, que j:.i. não tem cabimento a 
reclumaçilo qllo acaba dP. fazer o riohre dépú:... 
Lado, doado q uc a Cawara a pprovou o § 1.0 Si a 
ewo11da fosse x·estrictiva, sim, ,mas é snppres- . 
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siva; portanto, approvado o§ 1°, ficou a emenda! rcstricçõi>s, o mesmo pare<!er, porqnanto tinha 
prej udicalit. >) reconhecido que o projecto, tal qual estava re

Creio, port:1nto, que estou de l)erfeito accordo digido, continha algum:ts redunJancias. 
com a dcchl.l'açã? do Dim·io O fflc.ial. O Su.· Ih=--IUQUES: -Eu não t•edi "'i o proj ecto· 

Ma!':, Sr. presidente. tratando os §§ 1o e 21 ...... • ,. 7 b ' 

do pi'OJecto .I_e cre tlos o lCiaes, e por conse
qnencia Je deSfeZ:IS, eu ent·•ndo que ó mais 
restricti va a em0nda que ,.:npprime t?d,ls as 

uma peq nena parte, creditas PXtraor i i na rios. 
O quê é c·~rto,Sr. presidenre. e que a •!m"n la, 

que offe~reci, não foi submettida á voh1çii:o da 
cas:1. e não sendo <:ubrnottida :i. votnç:'io. f•1ram 
p!·eteri.ta<: ~ts for .u:<1i:C1 des s•1 bstn.nciaes à o nossv 
regimento. e como o regi:n0nt') é n. nos~ 1 lei, (\ 
o que :,;e f:n contra. Pila é nn;Io d" pleno direito, 
jnlgo que rigor""am:ml:e d1~Vi:. mo~ volt -r a 2!1. 
dis ··1 são; como por estarmos na 3:~. iiscussão, 

n·t :3:~. discussão ~·1 odern r•• arar :·s f•lt-os 
da 2!1., eu mand • rt•i a minha em ·nda dPcla
rando inutei" os§§ i 0 e 2·• da I'C :ob:çào. o§ !<~ 
l)orq_ue tratav. tlos cr•~ditn~ e<:pe~iae~ ~111 • devem 

o lo .. ... :s. ' 1 

induUos no orçalllento que a re;;ollíção man·la 

Ja comm:s,ão. 

O SR. HE:\RIQUE'3:-Foi o meu dever. 

O Sa. L•mRExço DE ALBUQUERQUF:: - Eu 
nada. tinha lf ue oppo" á resolução do nobre depu
ta •O. qne effecth·amente assig-nou o p:uccer 
com l'"Sti·icçües. . · 

Deda.ro qrt'J ignor:W!l. tivesse S. Ex. apre
sentado emen l:1s, e por isso é que apresentei, 
com algun~ col;ng~s. as qu~ for .Lm \'Otadas. 

~ .(1 , • I !'S ' 

hontelll a;rprovadas pela. Camara sã.o precisa
tuente a-. do nobn d •puta<io, quc:devia, por-

r.>!': • • ~ · • 

vigorar. 

da.s eu1endas de :S. Ex. deixou de ser n.ttendid:t, 
isto ó, :t snppro-<siva dos §§ 1· e 2o do art i'' 

~ 9 ., P. .,· dn pr·rjecto. 1\I:l.s isto importancia nenhuma 

com mais r •zão, p:rrque o § i 0 ref·~re-se aos em· . 
credites esrr>ci~e,, e o § 2o á a.utorizaçl'io I A commissi'ío, não obstante as considerações 
para 13sses me;:mos credito~, obj:Jcto do § an t'3- f·•itas pelo honrado depu larlo pa1·:t demons:rn.r 
cedente. · :• ~n pertluidal·~ daq. uelles par.t grapho;;, enten-

E'. pois, uma duplicata, uma exci•esccncia., U"U d•~vel' mantel. o" em 1·espe to aos prece·
uma inutilit:hvle . .E' esta. quanto à !':1.ltr~ devo- dentes : outros pt·ojectos de proroglitiva de 
ta~ão das mesmas ~m~ndas. um::t qne,tão d~ ol'çamento, conV•!rtidos em lei, fo1·n.m formulados 
ord.-\rn que ca submett') á dr~cisão do nobre como este que agot·a se discute. 
pr sidente ~i ó licit•'- deixar o p1·esident'~ de o SR. I-lE:\RIQUE~:- Quando' a tabell:~o ~de 
submer.ter a n.pprovn.çao da. Camat·a n. emenda - " 

e qtla quer eputa o. 
Pat·ece-me q11e V. Ex. deveria (lizer- pro

cede-se :i vot:~~~~ dil. ernen~:t tal, ~alva a eme1~-

c:uuent•! votação n. emenda. da commissão, e a 
minha en1end,L foi ~lesdc logo pot' Y. E;(. só 
rejei t:tda. · 

N;'lo po~so nti na r com o motiro. V. E:\. \'i11 

qtl~ na npri)'Cnlação da. ernend~l. n:1o infi.dn o:u 
mim o espi1·1to poli tico, pol'que eu de··larei no 
pt•incipio elo 111011 disen1·so que a pr•wogativa do 
orç~mento era ur:.;entc. era. impt·'·scin livel, 
pol' bater :i. porta. o futtlro PXercicio em r1uc o 
projecto d:1 prorog-ativa tem de vigot·ar co uo 
lei. · 

Pa re:•e, portant'>, que quem assim procc !.0. 
!liio ó inflaido por espírito politico. por espi
ri to de oppl)sição. 

E' o que tinha a dizer! e V. Ex. decidirá 
como entender. 

~r. ourenço <e u.quer-
q ue (p ara wrw explicação):- A muita con
sideração que devo ao hon ra-lo deputn.do obri
ga-me a dar-lhe algumas Gxplicações. 

O trabalho da commissão foi feito com o va
lioso concurso de s:; Ex., quo nos ajudou com 
a melhor vont:~.de. A commissão reuniu-se, 
concor•lamos Lodos na re lacção do pro}"!cto de 
prorog-ll.Liva. e atú fo~ o .nobro n•'tm:arJo que nos 
fez o fa.vor de redigi1· o parecqr. X o on i ro dia 
porém, S. Ex., com a. lealdad~ (1M o di!;t\ngu~! 
procurou-me para. dizer que assigna.ria, com 

O SR. LouRExço DE Ar.nuQUERQUE:- Não 
pócle haver prejnizo algum na repetição, a qual, 
si xi"te servirá )n!'a tornar bem claro o )en-
s:~.mento da Catn;tr:t. 

Creia o nobre deputado que. si eu tivnssl) no
licia elas sua:;; emench.s, niio terin. upr·l"entado 
ns qu•: foi"nm volauOEr, porque pài'~~ mim N'n. 
indilfet·ento que o projecto fosse emendado por 
qualiJIICr dos nob1·eo;; deputrdos ou pcl~ com
missão <lc OI'Çalncnto. 

O Sn.. I-IExr:.! t~UES: -As emendas foram pu
blicadas. 

O Sit. LoUin:xço DE AI.BUQUEilQUE : -Depois 
do honrado dcp11tádo, fa.llou o illustrado l'~' pre
scntante pelo 11° dist1·ieto do Rio de Janeiro, 
qutl ft}:t. iguaes pondera.çõe>;, c lembro-1nc ter dito 
a S. Ex. que seriam attendid:•s p~la commis
são, pois eram pt•ocedentes ; e ~ct•cscentei 

u(\ 'á tinham si lo feitas or um dos membros 
da mn:,;rrta commmi ssão, r eferindo-me ao nobre 
deputado pela P:!rahyba. 

Coín estas palavras, dou a S. Ex. a satisfa
ção a que tem direilo da. parte de quem muito 
o estima e considera. ·• 

O SR. Hr::\I:tiQUEs : -Ag-t·a,lcço a delicadeza 
de V. Ex. 

O SR. Pm~smF.:\TE:- Ant.:Js àe . fazer ler a 
emenda do no~l' .::! d•"putado. dir·: i a S. Ex. que 
d'l. minha. parte não houve falta. ou descuido 
quanto a direcção dada. á votação das emendas 
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E' lida, ap::~iada e posta em d!scnssão, con
juncbmentr3 com o projecto, a seguinte 

Emenda 

Snppri:nam-.>e os §§ f o e 2' do art. 1° por 
inteiro. 

Sala das sessões. i7 de Junho de 1835.-
em·iqw.:s. 

Nin~1:0m pedindo a palavra, é encerrad:~ a 
discussão. 

Posta a votos a emen !a do Sr. I-Ienriques, ó 
.rej0it;1da. 

Procede-se á votação em glob::i do seguinte 
projecto o qual ê approvado. 

N. 4 A-188~ 

PROROGA T[YA DO ORÇ.UIE!':TO 

Redtu:ç/ío para :3a. discussão 

A Asscrobléa Geral resolve : 
/,: 

Art . 1.'' Emqu:mtn não forem proroul;a~as 
as leis uc fixam u d•1s e7.a e orçam a receita 
.... era I du lmpcrio pa.r:~. o exerc1C1o e ·>·-U:i 
~ontinuar;lo em Yigor durant~ os primeiros 
quatro mezes do mesmo e::tercicio as l ·•is 
ns. :3.229 e 3 .2:30 de·3 de · Sctemu1·o ele 1881, 
aun-tu1mtnda a verha-Extraordinai'Ías no C:Jo:

terl::;r- C•Jffi u 4uantia de 5·~:;)0()$d00! par' 
ajuda tl" custo e venc~mentos . do mc.ubro d.us 
couunissões mixtas 1nternn.cwnaes no Chtle 
por p<trte .Jo Brazil. As despc;.as .set·ão f~itas 
pt·opot·cional:ncnt'} ao tempo da dut·açã'J d:~ 
prorogati vR.. 

§ i. o Dut·ante o referido periodo regula ri a 
ta.b~lh\ de creditas especiaes (1ue acowpanha a. 
mencionaJ.a lei n . 3. ~;)0. 

§ 2.o O i\lini;;;tro G Secretario d~ E "> tado d9s 
N en-ocios da Fa:~.enda fi:.:a autorizado a efl:e
ctu~r, no mesmo periodo, todas as dr spezas . .. . .. . 
prove 1r, • • ,, • • • • 
respecth·n exerctcto, hem como u emt tb r l.n-:
lhetes do The-.ouro até á qua ntia d·~ 16.000:000$ , 
como antecipação da receita . ·. . 

Art. 2 . o Ficam revogadas as disposições em 
·:contrario. 

Sal:t da:J comrni•sões. 1;) de J unho de 1835. 
-!>f. Alvt> .~ de Am~tjo. -.A. iL de Parlua 
FÚto·y.~Uiysses Vianna.-.·\. Curnci•'O d tr 
Roch•.t.-.4.ntonio de S ifJ_tteira .-.:L J. Ilen-
1·igttcs ,com restricçõe.s. 

- v. I.-57 

O prorcto é adoptalo e remattid':l á commissão 
de red tcção. 

~o Sn. LEOPOLDO DE BÜLHÕES :lpresenta. a 
redacçii:o fin::l do projecto :n. 4 A-1835 e 
:e que:. tlisp~nsa de imp~<!S!;ão para s~r votada 

N. 4 A- 1885. 

Redacçao {i;1al do ]Ji·ojecto -Pro;·og~ctiva do 
o;·çai;ze nto 

A Assemblé.1. Ger.:l resolve : 

Art. i." Eroquanto não forem promulgadas 
as leis que fis:am a desp·~za e orçam a. receita 
geral do Imperio para o e::rercicio de 1833-1886, 

. 7 . ... . .. 

o 
quatro mezes do mesmo exercício as leis ns. 
:~229 :3230 de 3 de Sntemb:-o te 1 ')81, augmen
tada a verba - Extraordin :1ria.s no exterior-
com a. quantla e <:>:..:o . , para aJuda e 
custo e vencimento elo m"mbro d ts com missões 
mixtas intemacionaes no Chile por parte do 

· :- ·- oreioaal 
mente ao tempo da duração doi proi:'ogati\·a • 
· § f. ·• Durante o rr~fertdo periodo regulará a 
tabellu de ct·edito;; Pspeciae~ que s.cowpanha l', 
mencionada li} in. 3230. 

§ 2.0 O Mini=- tro e Secretario d l Es tado dos 
Negocios da Fazenda fica autorizado a effe. 
ctuar, no mesmo p<>riodo, todas as despezas pro
veni•Jnt~s de creditos especiaes att:nPntes ao 
respectivo exercício, bem como u Pmittir bilhe
tes •lo Thesouro até á uantia de 1G.OOO:OOO.~ 
como a.ntect pação d P. r.~celta. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposi.çõ~s em 
con tra.rio . 

a a ·1 nmi O v , 1 n o c e · 
Leopoldo de Bt,li.ües .~ Itaqtd. 

O Sn.. PimSrnE:-o:T E declara que o projecto 
v .ti ser remet.tido ao S(mado. 

CONTI:-.;'UAÇ:\0 DA 2a. _DISCUSSÃO DO P .WJECTO 

· N- 5 DE 1Scl5 

Emisst"io de cinte c cinco m il co ;1 to:; rlc papel 
moeda · 

O Sr. Barão do Gu.ahy: -Sr. 
presidente, ser-tne-ia. muito doloro;o que a 
auseucia do nobre presidente do const> lh.o pu
desse s e t· a.t lribuida a. preoccupações intima!:', 
c1u P. devem t er perturbado ~~ serenida,le de 
S. Ex., que sobretudo em situação financeira 
tio milindrosa, tunio preci.:ava do C<mcurso de 
to : ~ a s ua energ ta. e ranqut 1 :1 e e e.sptri o a 
mais completa .. F'elizmente, porém, ao Yer ~n
trãr S . Ex., acaricio mui fundadas es1~;ero1n~.as 
de que se ~tcha senão completame.nte, pelo 
menos rehti vame n.te tranquillo, pelo que h1-
b ituado a respeita.!' c a cvnsiderar <1 S . Ex .• 
mui sinceramente o f~lici.to, fd.zendo ardentes 
vot:.>s par.-a. q ue n:1 vida prh':\da nenhuma outr4'1 
contrariedade possa. a iTI!ct·tr a c .lma i n iispen
s n.vel M C!s tadista. qul\ndo revestitln da.s func
ções do el·~valo ca.l."go qll ) exeree s~ Ex . 
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do lou,·av,· l e patriotico intuito de S. Ex, de e ministro d:L fa%.enda dv gabinete de 3 dt~ Julho 
ericaruinh:.r e acth·ar a soluçio do grande pro- de 1K82 (28): 

' ,. ' • ..... - ~· .. •. I. 7'· . ~· .... , u -

que si o Sr. pre,.id nte do conselho tíves~e me- etfeito mural restabet··cer de al:.:ur.ua fórma a. 
ditado bem n•_; esta.do em . q ltP. ia encontrar as cou fiança. empr·estando algum vigor ao nosso 
:finança;; do paiz. t~lv~·z hou\··~sse recusado. lll'~io circula.nte. _>) 

Assiu1 ~'lu" e.;ta\·a l0nge de presllmir que, Não comp;;-eherido Sr. president11 o qua qui:'. 
tendo S. Ex. :1penas d :~s de gMerno. tivesse S. Ex. dit.er. Confe,.so que não entendo. o que 
de vil' :mppli ·fl nte -1l•?dir o augmento do fu- significa d,,r vigor ao p<~.pel rno~da. mórmente 
nesta meio circulante. s<Jb cujo regímcll nos quando se não indica qnaes as medidas a. serem 
achamo3. Cal•:ub ainda a violencia que ler<i adoptada;.:, paro. chegar se a e-se desirlemtmí~; 
S. Ex. iropo,;t•J ús suas convicções para por excessi\'a.mente :ibstracto, torna-se este 
vir (·::derHar .ii pel:.-ts suas proprias pala\'ras. pet·iodo do relatorio incotuprehensiw~L 
J~l. P'~ ~ "Xp:J•tçao e mott,·os com que un- . te atlm u< o va~o e () · :>ellf'o, mas prosiga
damentoLl a j1l'Oilnst.a a{ll'esentada, e já final- mr's : ;~m 1i:'i84 o íllu~trado ex-mioist~o da !a
mente 11el~:s ~actos_ C<;-rdacionados com a z~ucla do g-a.l.>in~te <_I •· 24 d·~ 2\Iaio, r·econh.ecia 

I •• • 

Cllhç;l•) com base !llet.allica, e uma das llO~sa::; 
ma'io1·es ncc.·ssidtt.des, proposi~ão q11e fói reco
nb.eci<l:.l. 1elo meu il; ustrado antecesl'; r. » 

Já ô • ,.e <1 u•;} S. t":x. ne•s:t occasião, deixaYa 
claram~nVJ m .. nifeslaJ.a a idóa de que se d<;via 
procu:· .• r i'•'St1·ingir o no~s.o 1·uinoso meio cir·cu
laute. alü\s repi'O\':t :o pelo,- economistas os m:ús 
nota,· .· is, euj~\ ~L<io:·çào enconlra, s~gllndo elles, 
attenuant•· cum0 medida em t~mpo de guerra 
ou jnstrticaçi'io nos pnizesob~rados pelo esgota-
mento do .:cu cr;·dito. · 

DG···H·ddos rres aunos, depois de haver assis
tido a C•' n -nrasel in ··çàO d·~ S· ~US antecessores, 
contem1•b,!o o :~lla.ndono completo e absoluto~ 
da questão talver. mais vital do p:tiz. cujo 
abau.!ono revi! la a ma.is culpavel inditferença 
do t•artido lil.>r~ral, é S. E~. o primeiro que 
vem rep[·imiudo o~ se11s habitos de digna inde
pendençia. Ctlrvur-sq ante a Câmara p:.1.ra pedir 

.-,, . - 1 que O nv·•rte ·l::t peno'a. Sltuaçao em que O CO-
ocam a trr~ _ ·xao • '! a m1nts ~çoes aventu
ros~s, q ue n••stes nltimos annos o preced~raro 
na ge-:!ito financeira, que reduziram S . . Ex. 
á e::ttr~>miàll de .le recorrer ao terrível fl.a.gello 
do pap~1 woeda. 

No e-;pirito de S. Ex. devia ainda pairar a. 
dece 1•Çlio cruel •1ue deve ter experimentado. 
vendo-se hun,ilhado pelo indifferentismo de 
seus .... nteee.o:sot·es . : 

P a r·a. jui'tificar este meu . acerto, prosegu.i
rei Sr. pl'esidente, procurando demonstrar á 
Camaraque depois do nobre ex.-preaid.~n.t~ do 

n 1::>. 
No :•nno immedicto porêm o nobr<• cx-presi~ 

de11te 10 cons"lho e w.ioistro da. fa.zend8. do ga
bi ~ Jete Je 6 de .Junho d · '18,--;4, ao discut~1·-r:~e na 
camar:1 a receita geral do imperin, se bem tenho 
}H'•·sen te, não só con~;idet·ou a lei ora saj, íta ao 
deiJ~tte. um ~ttentado, como pediu c agradeceu 
a :,ua reYog!l.Ção. 

Ora. :Sr. ,.r-esidente, à vil' ta de t:-..nw. inco
berencÍll., coinprebeudo, quo o honrado Sr. 

_) ,..· ., .. . .. ........ "" 

mi lhado "enuo-se for~.ado. tal ó o estado de 
s;,uros do Thesouro. :• vir solicitar a restaura
ão d:t lei d~ 2!) de Maio de 1875. 

.Antes de chegar ao d .. senvolvimento dos 
meios, q11e me parece podiam ser postos em 
p[·atica . d·~ prd"erencia á. adopção da j;:1 citada 
lei de 1S75:perwitt:\ S. Ex .• que lhe peç:t al
guns esclarecimento~ que me habilitem a. for
mar um juizo seguro so •re n conveniencia de 
S•'melha.nt~ medida, \'isto que da. e:-:po"ição de 
motivos que precedeu a pr.tpost::~. apr·esnntada, • 
não \'e}o a. ju~tificação do p1•dido submetti.to á. 
consídernçào desta Augusta Cama.ra. Diz a 
proposta : (Lê) · 

« O governo é autorizádo para emittir até a 
quantia de 25.000 ooo . .:; em moeda corrente, ap
plicavel a au::dli.tr o:-o bancos de deposito da 

""cór·te sob a garantia de titulos da divíJa. pu
blica. funlada, ou bí~hetes do Thesouro. )) 

, ' - ' 
o que justifica a medida. por S. Ex. lembrada, 
é talvez o est::J.do crítico dos bancos. Eu creio 
poder centestar o facto. 

0 SR- ANDRADE FIGUEI.KA :-=-Apoiado. 

. O SR- B.-mX.o no GoAHY:-Sr. presidente, a 
crise não e nos bancos. (Apoiados.) 

O Sa. CARNEIRO DA Cu::-m.t :-E' no Thesouro. 
O SR. BAB ÃO no GUAHY:- A crise é no the

souro e crise profunaa. Só' assim se expli~ 
vir s, Ex. contra to.io.s os seus precedentes e 
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opmwe;,, insistir e com tanto empenho pela Além desta vantagem. contam com a canso-
restauração tia lei de 29 de Maio de 1Bi5. lidação da dividn. fhctuante, que d•~ixa-lhes 

Mas, Sr. presid ~nte, continua S. Ex. na ex- ,o;emp1·o a margem entre o preço d::-. e:uis8ão, 
posição· dB motivos: «os oito bancos tinbam que fJJ'Ovavelm~nte não poderá "''r ,·feitn. :icima 
em caixa ao terrninar o me:r. de Abril apenas de \-l:J 0 /o ou 96" 0 , e a co!loca ão n-;·adual dess 

~ , · pr••srumve que esses sa -dos tltu os· ac1ma do p·rr. 
augrnentem até o fim de Junho.» O cornmercio, é portanto. a_vit::tirna, porque, 

Sr. pr·e,;;idente, não ignora V. Ex. r1 uão cou- -
1 

regra geral, com va.lor,·s re:.les r-epres •ntados 
tinge ate é o j rgo d, . caixa do; estabglqei- - por e :leitos eomrw~reia s, pi'o·:eni·~ nte:-,: de 
monto~ ban,:ario"'. p~l,., qur>. nenhuma. asseõ"_ção generos vendid •S a pr:•zo. n:"i:o enc,)ntraru 
pódr~ sens:~ta111ente ser adiant~cla, e tànto descontos mesmo a taxas elev;:.cb.o.; d ~ jnros, 
assiru ó. que os sal<los em disponibili-lade nos vcndo-;:e muitas veze;; forç:dos a procurar 

· ban(~{).;; da córt~ em ::;o de ~!aio, ~ubiarn a fóra do~ bancos o ~ recursos que ih (~ n:1o de-
9.446:068S72:3 distr·ibuido do modo seg11inte : vi lln- estes recusar, mas a conJições onero 
No Bao.co do ' Bra:dl. . . . . 4. 527: :'58 ~421 sissimas. ::: 

» >) Rural e Hypo- ·· 
theea.do.. . 1.691 :590$~>86 

» >) Industrial a 
Mercantil.. 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

~ » 
» .,. 
» » 

-------
9.446.9688723 

Est•"S daelo3 ~ão e:s::actos : temos porta.nto, 
' augrnento jà verifica.:lo de qu:t!':i 50 "lo sobre o 
algarismo po1· S. Ex. citado. · . · 

.lá vê portanto V. Ex., Sr. presidente. que 
não são os lx1.ncos que carecem ser aux1liado!', 
porquanto além destes saldos em numerario, 
informou o honrado deputa.·lo }Jelo 14° dtstricto 

~t provmc1a r e 
da c:Lpi bl hn.via 
60. 000: 000:)00_0. 

•· po 1a( ()_~~ • 

Pare(!e pot·tanto o~>vio que com urn Go\'9rno, 
s : ·j ~~-roe licito dizel-o. dissi tndo:-, os IJanc,,s que 
~:s · :L o em r;•cus<no •JSCO!Ito' e e-
tl'as c~tuciona.las por elleito;; c" rnmer•;Íaes com 
ma.rg~m ·não pequ~na. dev i: rm :lbstet·-se um 
r:onco, a.ttend')ndo rnri.i;; ás nece•siclad'!-i da 
classe d~ cujo favor deviam procut·ar VL\'er. 
concor:·endo par;\ sua prosp·~ridade, que afinal 
é a do paiz. (.Apoiados.) 

O que ó <:e r to Sr . presidente é que q nando as 
financ3.S de um p·•iz estão como as nos~as. pro
fund:\mente perturbadtts. to .. lo o meéha.nismo 

· • • c · , a.. se - pren-
dl} tão rlircct·rmente, re.,!nt•)-se e tl'n.bi a 
confusão q11e f,,z a exposição •le motivos do no-

. p i 11 ;) ~ ~-

bancos os ne~:·~ ~sil:<Jo". qna.ndo :diáS: é o Tho-
0 Si~. BARÃO no GuAHY:-P elo proprio ela· souro. Restitua ei)t·~ os \'alor·•s havido;; d'a•tuel

torio que o uobr·e Presidcnt•) do Conselho apre- les. que ao comm·~rcio não falharão os l'•!_cur;:os 
sent••n, evid· ~ nci:t--<e claramente que os bancos o c que possa. cal'ecer em c !l'tas e deternunadas 
tem g-radualmente l'lbsorvido e em larga escala épocas do anno. 
o numer~rio qu·~ t:Ió util seria ao comruer·c io e I B·~ ru sei , Sr. pre--sidente, quP. estes !'a
faz-lhe unme~sa f::lta, col~o~·~ndo-o freq uen- lorr'S não repro,;eu tarn · nuraer~u·io nes...-iad) da 
tes vr-~es ?IU ;.ntunç:JO l~eno~Bstm~. . circulaçã '• ~orq_uanto compol>to couw. é o nus~o 
Assa~ o que o Banc.o do Brazll p~lo Cltado de papelmoe la, não póde p:1ssa.r altlm dos h

relatorto 1\ seu balan~~te ~) ~Iarço tmha ~con- mit;\,; naturaf's do Imperio; o phenoru_eno e:s:
7 :fiado ao The~ouro 3?-t:JO:Ocl~:;;, e o Bane? h.ura.l plica-s~ pHla 1.hsloc~·:ão tlo numemrw 4uc e 

10.5i0:000,;, qu;,~.ntta~ su~er10res ao c:apltal d~s em parte remettirlo prllO p roprio Govet·no para 
ditos iJanco . .;, e o que o ma1s notavel a1nda, mats a.tt0. nder à construcç.'ín d " ,;uas estrad,ts de ferro, 
de duas terç:ts partes d ;)S seus depositos. immobi- e em parte absorvido ·· p '!lo,;; bancos inglezes, 
lisando os proprics recun:os que devi::m nntes qne senhores da situação, s •m ·pr':'star auxilio 
ser ~'m pr-~gados em 7ffe1tos commercues e. a algum ao comrue1·cio. que aliás e:xf>lor~m ?es::t-
prazos cut·tos, p1·even1ndo-se, por este mew, iedadamente o remettem ara a r v1n ta. d 

pa · : norte e s11l para aquisiç:lo de cambiaes. 
Neste ponto, Sr. pras1dente, a censul'a ca.b ) I ( Apoiado"). 

um po1tCO aos bancos, porém mai;:; ainda ao Go- l . . . . . 
verno, A, sobretudo a este, que dispr•rk'\ a. cu- I A crtse, port~z:to, quanto a nurn, e:uste Ja 
biça daqw>.lles. subtr.1.hindo da circulação os I no The:ouro, e s; se der nos. baz;cos. para. · 
meios dr~ vida d~ que carece o co:nmercio para ella. tera con~orrLlo o Gov<:_rno • alem _d? que 
d l . · . · acabo de expor, a stwc:P.ss:ta de rl.efictt.~, dos esenvo ver-se e prosperar. · · · 1 • • d · 

. Os bancos. 1-';ervindo o Governo, encontl'am I q:I~es mencwnarel ~s ?s segumtes_ tre~ - exer: 
· collocação fa.cil dos seus depositos··no Thesouro, 

1 
ciclos, plenamente JUSttficam este u1•3u .1sserto. 

que lhes abona. 4 1/~ 0 {o e 5 °f,l, a.uferindo o_s .es-1. De · 1SR3-t~-:~ . • . . . . . . . . . . • ~~-~95:526~000 
ta.belecim(~ntos um·.lucro de i 1{2 e 2 ''[,,, V1sto t De iR81-iH85, prova.vel.... .!9 .829:8;:,9,000 
como aos depositantes apeo.~s pagam 3 °/ó~ l De 1885-i8::i6, ca.lculad~... 17 .86~_: 179$000 
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O nobre Jepntado pelo 14·districto de Min::ts Conjurar_ o mal é vir l'eclamar dos bancos 
que mo im•ced••u na tribuna e tr•• tou da proposla os 8 .OUO :000$000 de quo o Governo carel!e ur
q ue âiscut.o,au tes de r•· soh;er-.-e a <:!ar~ seu voto, ' gen tr~mente. 
que aliás we.pareceu inclinado a set~· no s~n- • Os bu.n.·os, correndo tudo com t·egu1arida~e, 
titio de :•uxili?-t' o Go,·erno ,na sua posição e~- p~dem perf·itamente s:1tisfazer t'~.scus comp:o-
.... ~ , .. -e :s::s,., :L u00r,rx 

npre~ent:tdas, o :ntt>nde qu·~ n:; falta. 9e um j p<:lo Govel'!w. V. E~. sabe que os dei'O~itos :"~lo 
ba11co de cu·culaçao, a resrauraçao da l''l de 29 em gran !e parte fcltos a prazos fi~os e ~eus 
c1 :Maio d(~ 18~- ; : a! · • •n iruentos variam não sendo · 
. O Sn. SuAREs:- Eu declarei com franqueza. que as t•elirada,:; se f:~çam si.mult neamente e 

. me,,c,; :1inna de choft·e; alem de qt:e, ;.i os que a;:;oun•a a proposta. 
bancos receberem. na. mesm:~. e"pecio o.-...... . 

o SP .. B.uüo DO Guun~ :-Sem esclareci- uo.ooo:aov$000 que em :aumerario confiaram 
mentos Sr. presidente conservar-me-hei em uo go\;erno, o hont·ado Presidente do Conselho 
exp<:'ct;,tiva., <..~ para !;em ori•.~nt~r-me, é que ver-se-ia for:çado a emittit· papel-mo<•da e pedir 
me p· ~rmitti solicitar de V. E:s:. a ins~ripção r ao padamento urn bi ll de indemnilade; mas, 

_ de meu nom-1 ne ... te debate. Os escbrccimen- sen . .,;:1tam·~nte nínguem aifit·mat·ia que et·am o;; 
· tos qui.l peço, t0rnaru-se tanto m·•is indispensa- b:1ncos qu·1 tornav-am nec•.;,.sario a. restauração 
~reis, qa'!!rta :t w.u..:tc-a. la. commíssão ?O ~eu v:- da lei de 20 de Maio de 1875. 

« O d··ficit do corrent·~ t•xercicio, agg-t·avado 
pelo d··crescime nto da t•enila publica, ct·eou H.O 
Thesout·o um:L situa ão <liiTicil.)) 

E', pot·tnnt.o, n situaç-ão do The,:;ouro r1ue re-1 
cbma a rc · tauração da. lei de 2\1 de l\Llb de 
1875, que, quando promulgada, teve sua 1·azão 
de se:. (Ap(u·:es). 

Si S. Ex. o não lt:va a mal, deixar0i com
plctaiUt·nte _pt·ovado que a proprin. exposição 
do Go\·ec·;o, dcix.:t ~·er que as ditficultladcs s."io 
do ,The··Ouro, c sinão veJamos. Di:r. ainda a pro
po,ta (I.J 1 : 

« ' n"~'S:'l.-occaslao qu~ o esouro a em e 
outras som!1.as. precisa ter dif'1poni>el ~lll seus 
cof!·es qnan1i~ superio~ ~ 8:000:000$000 pa_ra. 

P<>lo l'l'flpr·iu or~·fí o d 'Governo se \'erifica que 
não I'XÍ ' Lc cl'i-e nos b:,ncos c sim no Thesouro; 
ma~ n:i.•.' fic:-t ni ..:to. il,J) : 

Oi. \'ai da.;·-se f,>rço,:l.nwntc a escassez 'lo meio 
circub nt-:·. c t.: ·,· ,i o tltcs ott•'V t/c es/o;·~;u,· as 
Ojlel'•l• u..: . .; .Íri rli/fLt:eis drJ COiil1iWí·cio, OU ser 
1 o r est · ~ o.·rub:l!'açatlo » . 

. ' 
r.imo no exterior seria irnpossiveL E' claro. 
Pois, depots de tantos e:;banjtm."nto;; e com as 
eon~t;pções es:trãvaganlcs de uw plano irt·e
ílectido sobre immigra.ção, pOL1eis pr·ctender 
q1te o ct·edito do paiz no estt·angr~iro nfiv tenhà 
sido abalado 1 Emq uanto a q uesr::io f;er-ril não 
e:;tiver resolvid3., ha porventur~t cnpitaes que 
possam ser importados no im~el~io 1 Si rne fôt· 
p0rrniLticlo entrar na discussão d·J projecto de 
12 de:;\Iaio dest ·anuo. eu )t'OC\.lt'arei d<:!:>envol~ 
ver esLe ponto na medid~L de minhas limitadas 
forças. Por agora não quero a.f;tSt:Lr-m.c da 
que!;üio propriamor:t~ dita da. etui..;-ão, Qo:·que 

~ 

do Conselho em sabor qual o acolhi,uento que 
est:t :\ugusta Ca.m~lra vai dar á proposta. snjeit:.t 
&O d._~U:lLI'. 

Concot·do, portanto, St•. presi·.l~tlle, t[UG um 
cmpr·estimo extct·no. sel'ia. _impossivcl. Isto é 
intuitivo o e,;;t:i ao alcance de todos. 

O Sn.. Km.u\·,\ (Lii'C:>idente do c ,mscl!~o ) : 
-lmpossh·el n:io, oneroso. 

Setnill'~' o Thr•souro dcpaul)erado a estorvu .o 
cOm1unrci•'; :detü ele que as arrt>cadações dos i.ni- ' O Sn. B.\n:\o no GGAIIY: - E emprestimo no 
postos ~üo len;a :~; pelo uh mo relaturio da fa- inte1·ior sor~'i. facil'! Ta.mi.IC.•m nuo cr·cio. pois o 
zcrLb ouscrl':l·"'~ q,1e a Jivida adiva subia :i Gov,·rno antes d~ tudo, terá (h con~<Jhdar sua 
irnpoi'taote !'Omma. de 1-1.6:?5:000$000, parece enorme diviJ:J. 11uctuante. 
incri\'•.·1. m:t.; justifica-~e pela para.lysa.çi.i:o em O propr10 Gow·rno diz que os bancos têm 
todos os r:1.rnos da actiddade commercial, P''-- apenas em disponivilida.de 6.322:110050 ,o quo 
ral~·sação aliá:; Gs:plicada. pelas duvidas e ine~r· deixei. prov<tdo alcançam j:i a G.44G: 968$i:t3, 

·t ", ~ rna.s ainda as, im, isso é insutficiente ara novos 
mento s(}rvil, tão 1m~enaadamente agitada, Cll)prego~. Não ter:~ po1·tanto o nO\·ernn, qua~to 
impõe. ! á oper::çuo de cre.ltto, de ser melhor succed1do . . . . I no interior do que no exterior : o;; proprios 

O Sn. Ur.\' SSES \ L\NXA da. um aparte. b~~cos ditRcilmente poderão vir em seu au-

0 Sn. B.\nÃ.o no GG .\ HY:- V. _ Ex. \·ai ver : Xlh() • 
q11 .; ó na propl'ia e:tposi\~ão d·! ·môtivos que se O Sn. SOARB:5: -Podern. 
fu;tdam as lllínhas palavras. Depois diz S. Ex. . 0 ·sn. BARÃO 0 0 Gu,urr :- Porlerão. acei-
(l•!): . tanuo os titulas d1 uma nova emissão em pa-

«Não nos resta a esperança de que affiuam ao t ga.mento dos adiantamentos feitos ao G,)verno., 
n9sso m cr(·ado no terop::J proprio, q u:~.ntías suffi-( em summa. seria a consolid,:ção "' que já me 
c1ente;; paL·t~ conjnl"ar o mal.» i referi da divida. fiuctuan~o. mas isso não ex'-
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prime capi taes em disponibilidade para. urna 
opCI."~•çiio de credito a que tivesse o Guverno de 
l'ccorrer. :1ppel1ando para. a praça. 

hto posto, Sr. prcsi.Je_nte, me occ1:parei de 

contr·at· urna solu,:ão ao problema financeiro, q u~ 
mais do qne nunc::.~. se impõe a.., nossas cog:
taç0~s. 

.t ute>;, porem, e en rar na matrrta, e erml
nadas as considerações g ue em meu 0-spirito des· 
perta.ram a exposição de motiv0s feit<J. pelo Go
verno, e ao que fui tambem levado para 
corr:.~sponler ao apart•~ com qu~ me distinguiu 
o h0nr<•do relator da commis,ão,dP.vo a'nda pon
derat· que a situação actual do Thesouro :>e me 
afi~ilra tão difficil, que de cada palavra e neto 
do nol>rn Prvsiden te do Conselho se com p1·e~ 
hen~e o desgo~to que .domina S. Ex: 

' a emenda de :::.UOO:CJUO$ :.i. prot·og;,tiva Jo 
orç:uw~mo , offet·eci.!a pelos amigos da. si
tul)siio ficou beru patcuteada a p:·0occnpa-
ção e x., e so asstm se ~'XP 1ca o la· 
cto vit·gem de regeitat' o Governo os meio.:; 
que 1\t~ ,-ão offerecido~, 1:ara alt~ndP.~ a ~r.n 

. ~. o , 

aiur!a que imvrudentemente encaminb~do e ir..,. 
rcíhcticlnm~nf.e agitndo. Para qnc o nobre Pre
sidr' nte do Consclbo fosse levado a não a~·Jilar o 
coacur·so dos f:eus arn1~o~,. a contrariar essa 
expansão de bo:1. von ta !e e, em' ;,urnma, a repel
lir esse apoio, mui sérias deveni ter sido as 
razõe::: •;ue actuararu no nnimo de S. Ex. 
para ns;;im proceJer, mormente qn:1.nJo ,ao 
apre~·~ntar o nobre deputado p~·lo :2° di-,tricto 

' do Rio Grande do Sul a emenda foi solicito 
em d· ·clar:u· que uesse pa::so, não b,wia a me
nor inLen<:ão de hoslilisar o Govemo. 

Conf s;;o, porém: S!. p:es_ide'nte que, com-

ore depur.:tdo a flue acabei de refcrir·llle, a in
da al>sim não compt·ehendo que depois da decla
ra\·ão formal do nobre PresiJettte do C·. m~elho, 
d·~ 'luo o estado do Thesouro era melindt·oso. 
insi ~tissem o-; amigos de S. E::s:: .. 11a aprescn
t aç:io da r·menda; esto facto, n.pcz:ll' da inge
nuidade do nol>re depotado pelo 2° distrido do 
Rio Gt·and~ do Sul, de,•e enC1'~rrar algum mys
tel'io, que o tempo se cncan·egará de escla.· 
recer. 

A 11rcoccupa.ção do nohro Presidente do Con
selho' ainda s ·· toraou ma nif •liita q nanrlo, dias 
depois ~~ ~ haver as,;:umirlo as retleas do GoY•~rnü, 
veiu :i. Camam o nobre Ministro d:L agric~1ltur:t. 
desenvolver, na cspirituo.:;a c apropriadã phrase 
do meu distin . ..: to co-réligionario, o honrado de

ado ·elo 1° d' tricto do Paraná. um ca lÍtulo 
· de accusnção contra o seu antece~sor ! 

detidamrmte sobre o alcance moral e ma.tf)rial 
.do :-:y:::t ~ma dr. ir11migração adaptado pelo gabi
nete d,; 6 de Junho. 

).luito acertadam~nt~ andou,portan:o, o nobre 
. 

ren•lo para q uc a emenda fosse destacada da 
ilrurogativa e enviada á cowmissão de orça
mento, ~·ara, depo;s de estudada, ser di!>cutida 
COHl o or\.amento respocttvo . 

Prose;;uirei, Sr. presidente, na ordem de 
idéas,de qUe me d<~sviei uma ve-z pelas inter
rup~õ,~s com que fui honra. :o. 

Dizia eu que a. lei tle 18i5, quando foi pro
mulgwla, tinlu1. su~ razão de set·. 

Natluella occ:1!;ião o cornmcrcio ach::n:a-se a 
bra<:o-; com uma cris('\ muito :>éria ( apoiárfos ), 
c tão gra.ve foi ella que um dos bancos foi ar
ras!~Jdo, s~.-;pendenrlo seus p:~g~J!rentos, e dot~s . 
to.las as garantias, est:wam rnuit() compromet 
tido<; por cot·rida.s origi nadn.s [)C la. commoção 
om que Sl3 acb<t.va a Jr:u:;\ do ttio de jan0n·o. 

:---: v v;: ta o c> X po 'to, r. pre.;tc en tn, e c aro 
q ur} a lei de 1875 reprcsen t:W:\ então um ver
dadeiro 3.!1Xilio ~:os bancos. qu:_ a seu turno 

aehava. 
Era uma meclid;t urgentíssima c que con

COI'I'h pa1·a evita.r calamidadr•s, cujo alcance 
r:ingucm podia av:.liar, c nastG caso eu com
l'reh•!ndo que a Cumara se lanç~s~o nos br:1~0s 
de tão rep:·ovadi) meio circulante, que tantas 
e t:1o profundas perturbações nos tem cau
sado. (_, \p ,iar{os .j 

Não nos desviemos,porém, do ponto princi-pal.. 
A lei de 1::-li5, para occorrer á situação diflici-
lima do esouro, ctet•mma o segumte ( <~) : 

« O governo é autorizado p::u·a cmittir até a 
qn&nti, d.e vinte c cinco mil contos de reis em 
woec :1 corr•·nte, upp tcave ~ auxt 1ar os aucos 
úo d':'p?sito d:-. Cót•t,., sob a. gat·antia de titu1os 
da divida public:t fund:Jd:l. )> 

Nem siquer torn:n·am a mcdid.t c::s::tensiva ás 
pobre~ provincia.!S .. Sempre esperei que o lll<\U il
lustr;tdo comprovinci:uw. o honrado Pre-. idente 
do Conselhl), fizes;;e inserir um addentlo que me 
perroitto j)l'úpor. acern:;centando depois da pa
i,t vnl Cür·ta, as se!fUÍlltes: e das provi,cias. 

O ~R. Ur.vsSJ'=S ViAXXA :-A Bahia não quiz, 
o :Sr. Harão de C 1tegip•J po:r. ú su:J. disposiçãQ 
trezentos eontos o G1b não acceitou. 

O Sn. BARÃO no Gu . .uiY:-Não duvido; mas 
•• go!·a eotn cert•na não recusaria úm certas e 
deterwinadas épocas do anno, ató quantias su
periores :i que alludc o nobre àepúta.clo. 

· Pois não se Yê claramente · que o honrado 
Presidente do Cons0lho, ~olidm·:o com seu co:
lega da agricultura, não quiz as.:;umir a re<:-
ponsabilidade do legado que pretendeu deixn:r- Não vê que a entidade Governo, não sô 
lhe 0 ex-ministro da agr:cultura do gabinete . · · absot·ve toda a seiva 
de 6 de Jt;nlto! a_vido d-3 glorias ephe~erasJ ~qm como Ts?provmcw.s, 

O nobre Prestden te do Consr~lbo nao po lla, a 0 comillerc 0 

meu ver ach;lr razcavel Olt sensato o pro-~ Ignora acaso V. Ex. r1 ue os fundo <: pubE.cos 
ce.!iment~ do •:x-ministro · da agri_cultura. e qu•!l' g-áaes quer provinciaes avolum~m as co
menos aind ~ aceitar o presente, quo Ih: •:ra \lumna.:; d?s balanços de ~odos 0:1 quas1 todo5 os 
oirerccido pelo Rio Grande; sem ter mcdtt.ado estabelccunentos bancar1os ? 
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N'•·:<ta.;:: condküe~ nã.Q p:1r •ce a V. Ex. q•te a 
medida exteu5i\•a ;i..; pt·ovincia;; c etu c:u-act~r 
}Jenn:lllente, como se evidencia da disca;;~ão, 
serh. senãtl uma restituiçio,-peh menos uma 
compcn;:ação !: 

O SR. SoAREs:- E assim deve s·r, corri
gindo a l·í de.l.'-170.' 

nobre President·~ do Conselho, fol"t.~tlceer~m 
em 111eu <'spit•ito a convic<;ão d.·~ · q ••e o ·· novo 
t·e~imen prepararia a !':Olução do grande pro
bbm:\ da. consotidação rlo nos~o meio cit·cu
lan te. 

. se nao 0. as~lm,perrnLtt:l a .!Ql:!ra q•:e re
(ll'odusa. :dgnn,; tr ~chos do discur,;o do nobre.· 
dt:purado por Mina;;, rneu distincto :•m!g-o. Diz 

O Sn. B.tni o oo t~UAUY: Dir.\a e>~ St·. re- · <' • · ' 

~irie.nte, :; "!ili~s~o Je payel-moed:1. sobg-ar·anti:~ deptlt~do pot• Pern t mb~Il'O, I.{' te ~stà me hon-
ue trtulos d:t dn·r,Ja publlc:t como preceltua a le1 ' r·~tndo com a. sua utccnção: (lê) . 
de 18;;). ;.arece ser o que s~ póde q1:alificat' de l . " .. .. B· - .. . · .,

1 
t.; contmuat· asstLn. 

mODl~tisa ~ào d.'l •lívicht interna. I «~:-,R. •· 0"';·E..,.- .~m. mas na.o e possne 

O Sn .. ULYS:St::~ Vr\JS~.\:- "\ e;niss:'ío não se, V. ~x. sa':e que o B:m·~ o de. In!!laterra, 
faz põlra. pag-ar. ... l sem •Hlvida wui t.o bern org-anisa.J.o e r··speita.-

0 Sn. RAnÃ.o oc Gu.~HY:- Então V. Ex. rtito vel, teve em t8l4 e 1848 ,Je supporlar nrna 
ID" c•. >rnpt·'~hendeu -mon"'t}~nr-a palan·a. o r•st:i crise m~donha. c o !.!'flVerno in !!l<>'l. vu1-S1~ obri
i!lài~atJdo:-qu:! r d izer---;-da.1· ~ul.Jilisaç~n ,i s apo· g:<tlo .a. ~~· em seu à.IJXi li ,>, dand,>-1 h e carta. pat·a 

ment" b:mcaria~. servindo de bn.se par·a ·(;bre o 
seu val .. r emittir not·~-- lmncariu.s. que ci,.c• :Jern 
como moeda. X o" Estados-Uni lo~ ato d:i-'e a mo~ 
net.is:-~.çrio do solo. i;::to é, sobre :-:-eu val•ll', :qu•) 
naq uel11.J pai7.. é real. e ob•ervad 1s ce1·tas fot·Jua
lidades. tamb~m sãn .Pormittidas ~mis~ões de 

• J ' · q ' 
uso do verbo moneth:ar. (Apm·tes ) Si o-: no-
bre;; d''purados cptizerem ter um pouco ·le 
paciencia.. verão qu~ as idéas que ~Ug!.:'it·,, rêm 
toda a applicaç:'l•l. g• dar, dizia etl, mubili"ação 
a um titulo qu·~ a nã.•J tem. 

O Sr.. UtYS~Es Vux::u:- O bilhete do The
sout·o te:n. 

O SR. BARÃO D~ GuAHY :-MaR, en refer-i-ma 
ás apolices: V. Ex. deve t'~ r ohs•·rvad' U" r•)-

?\bs aqui qu:1l é o conectivo '? Qual o l.nnco 
de ewiss:'io '~ 

<<0 ~:;Lt. So,\lu~s:-:\h! Logo V. Ex. ch·•ga 
n.o ponto de que. n:t a11sencia de u:u b tnco de - ". .. ,,. 
u•·sta. medida pó 1~> opportunamentJ) soccorrer 
os b:tncos. med.i~ul te segura.nçns. Pois ha. 
al.~tHn p·~rigo em le\•at·em o,.; han.:os ao the
sout·o. apolices dt1. di vi :a. publica e bilhetes 
do mesmo th!!,.:ont·o ,-. r~~c··berem em tro(:a um 
papel especial, qne no dia do vencimento é 
recolhi:lo. sendo de novo lauçad•J n:t circu~ 

·laç:io, se fôl" necessario? Qual o p : :-igo? não vejo 
nenhum.>) 

poslta mente e;xel e fazer menção d'JS bilhe- nencia., justilicand ~ o noyo regimen. Diz _o 
tes do Tbesouro. ill u5tt·ado relaL•r da •.·otami::;são. «N::i.o ha. pen

A lei de 79 de Maio rl0.1875 d0termin:t. por go n,~nhum ; e se o gove:·no (16) recusns0 ·~sses 
~ , ... · , · . i u o· , ;tnç:1.ria so re si o escre : o. >> iz 
monetisaçào parcial da dh·ida publica intern::t, novameut~ o nobre deputado ;:oi' :\Iinas: (lê.) 
e a sua revogação ln.von o nobre depnt:1do po.1· (( A minha du\'ida é se a m0<iida t-·tn caraeter 
Minas a 1 ~st1mar a ausencia a,: um banco de pe1·manente. >> HespouJ.e S. Ex. C?_E?.r..:. __ I:_>~:º-.!?1.-=.--- . 
cir ·ulação, supponho eu. ·dente do co·n·s-elho (lê) : 

O SR. SoAREi' :-ApoiadQ. Si h•)twessP. u ru «A medida tem ca.r:Lder permanente>'>. Pa.-
banco d•) circulação. uão ~e p:·ecisa l'ia desta rece-me portanto á \·isca do exposto. c1 ue t11do 
medida ; ma~, na ausencia delle. é in pre!'>ci n- nos induz a !ll'ocura.r u ti!i;.;ar a a poli co. im 
divel. pr·imindo-se-lhe \' idR que não tem, e •(ll<3 pela 

O Sn. B.\RÃo no GUAHY :-Sr·. presi<ie-tt·•. o sua narut·eza. é c:1.pi tal ll)OJ·to, (jlle não paga 
nobre deputado tem ra:t.ão. apenas !iverg;rno;; I impo~to, ~ornando - se o cancro d~ nosso .com
na fórma ~ eu q ,.izera ver o systnma de ba.n(·os m •!t'ClO ~ mdu"'t.t·:_~~ p~la. abs0rp~.ao de '!a.pttaes, 
de c~rculação um pouco menos re4I' clh·o rlo qnt:l po_dum au:nltar estas du:is classes, e ~pe
que o deseja S. Ex. :\cbo r1ua estam~•s ~tu con- ~as aiun:entg,nclo, como r~9ra. g•~r.d, ~ caplta
diçõ"s de encaminh.a..r a solu~~río do nos-·o r·•,!:Í- lista ocwso ; para JliObtlJsar a apoltce como 
mP.n bancario, ampliando-o com <:.~ertas e dc> ter- elern~nto d~ valor r~al, repre~entatn•o <1 ue .te~, 
minadas precl\u,.õe;;. (.4. a1· ·e ~ . o meto ~et'la adaptal-a como base de em1ssao 

A r·•sta ura.ção a 131 qua dtscutimos e Oll t l':\S ancar1a, _que a seu turno conc0rrer13 IJa.ra o 
medidas ultimament~ adopt:vlas, por a•rtoriza- desenvolv1mento do~ recursos naturacs que 
ção do poder legislativo, af~da-nos, ú C"1·to, po~suimos. 
da solução por mim sugqerida, ma!", l:lO ruestno Tendo tudo isto em conside1·aç:io,n para pre-

. t~mpo. estão como que indicando a nec~ssi d~ue parar-nos para o regimen metallico, a que to
d~ um n•JVO regimen banca.r.io, qut?>, onaa r o a dos d·wemos aspir:~r. entendia. eu já em 1883 
mim. vai-s'~ impondo pelo menos comó medida que er-a indispensa.vel ir encaminhando a suhs-
preparatoria ou de transição, e q•1e nos en- titnição do nosso rr>.prr>vado systema de circu
caminhará. para. a. apregoada. unidade b>in- }ação fiduciarb, po1· ;~.quelle que aliás tantos_e 
caria. · tão brilhantes resultados tem produzido na 

As palavras dos nobres deput:,dos qu, to- grand.-:l Republic:t Americana.. Em 29 :le Agos
maram parte neste debate, as dedarações do I to de 1883 pedia eu, Sr. presidente, que se di-

.. . ~ . , 
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gnassc, aü:mara prestar attenção ao proj'~cto 
n'aquella occa.siào apresentado, e que com a 
permissão liue de V. Ex. solicito, reprotluzirei 
(lê). 

« A1·t. Lo Fica o governo autorisado, para 
completa extincção do papel-mueda : 

« 1." A facultar, em to,lo o Imperio, a crea
ção de banc•Js (.:om emiss~o de notas conv~r~i
veis em out·o. com curso Jecial nas reparttço~>s 
pu.blicas e entre :p:=a-r·ticuLwes, d.ando os. à~tos 
bancos, 0111 g:t rantta da;; respecttvas emt!"SOf"S, 
titulo-: da di,•ida publica, que rrcebet·a,,, do 
Governo, que e;;to e!n:ttirá. para e:-se fim 0X

clusiv'>. vencen io o JUto rl~> 4 °/ .. ao nnno. 
• 2.o· A dar aos HC•vos b:1ncos e aos já ct·e:t

dos c que d sej m apro~·eitar. :1 f:tculd:1d0 de 
.. • • ... ,\.~ .• 1 r ~~a-

rem todo ou parto <Ío f'en captta! no;; dilos títu
los com a obri.zaçã.o, porétn, de lerem dispo-' ...... . ) 
1' \' 1 m ur Hn L 1 ·- o 

do valor de sua emissão, a qual <>erão sempr·~ 
obt·igados a pagar ao portador, o á vista. em 
ouro. 

~ :->. , M < • • t.: is ça , 
para un iformis:lr a em!ss:io no _paiz, ser:í o Th0-

: souro t·nca1·reg-<1.tlo da twpt·ess:.h• das not;)s ban
caria<, 'l ut~ s~rão entt:eg~es, na Côrte, (1elo 
Thesou1·o, c 11as pronncws pelas re,peettv~s 
thesoural'ias. aos ditos bancos. 

« 4. ·· ..:\ entrega. das referida" not~1s bo.nca-. 
rias s ·rã na razão de 60 a !!O "f,,, segtJndo a 
exten..:ão ilo c:1.pital dos ditos bancos, dn v~lor 
nominal dos dit•IS titulas da divida publica de 

('/ " 
bancos. 

« 5.•' O Go\·crno terá o direito de mand:tr 
proce !er á von .a, em h::~sta p~blica, dos rcfe-
r1 os 1 u os , :1 os c;rn 0 aran ta por qu:1 quer 
dos ballC••s. qne drix9.t' de pag;•r :1s suas noras . 

--·-··-à··a:p·re:senl.ação·das nl ~'Sma~. e o Governo pa
n-ará imm··di~tta. e integral mente. •·m ouro, aos 
o . b . 
port<~dot·e~ d:•s refen .as notas a nca nas. 

« 6.o Os b •ncos organi-<l do8 sob o rrgimen 
da pr;·serit·~ lei ter:io de _du;ação o prno _de 
20 anno~. findo o qua l po :era o pod~~r Legr!'
lativo attt01·isar o gove1·no a nw.ndar-lhes pro
ceder ú liquifhção ou. pt·oroga.r e,:;se pt·azo, se
n-undo as circulllstanctas o aconselharem. 0 

« 7. n O G ... verno jàmais r<>eort·erá ao repro
vado ex}.'le·:i"nte de novas ewissõe~ de papel.;. 
moe:la e i nu tilisará. o existente, ate sua com
pleta. t•xtin2(ão, á medid~t q;,e os u:•ncos forem 
effectuanrlo o pagamento dos titulos de que 
trata o art. fo. 

1' ,.,. 

sados banco::~, .c~jo capital_, c~nve rt~do ew ~itul~s 
de qu~ trata. 0 art. io, att:lUg"ll' .:L ioo.ooo .ooo.,, 
e fie::. o Governo então autortsado a declarar 
sem cu:-so legal nem f?rQ~Io o papel-moeda, 
que ainda porventura ex1-tlr; e 3: decretar que 
0 pagam~> nto do!lõ impostos seJa ~e1~0 em met~J 
ou em nota.s liancartas convers1vets. _ 

« 9." A confeccionar, pa~a ex•·cu~o desta 
lei, o t·espectivo re~ula~ento. que _sera oppor
tunamcnte submett1do a 3pprovaçao do poder 
legislativo. 

« Art. 2. o São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, em 29 de Ag-()sto do 1883. 
-Guahy. » 

Sr. Presidente si estivef'·sem s 
o regimen bancaria de que trata o P~"ojecto 

que ac:.bo de ler, nem o Governo teria n•·ce:>si
dnde da restaura~:ão dn. lei de 1Si5, e tuenos 

· o' · a i ica a 
auxiliar não aos bancos, ma~ ao T heso·11·o, que 
com certeza não chegaria ::i. situação embara
c.~osa en~ que se acha conv,.rtidos os bancos 
cxist•'n te" ao novo t·egimen. 011 creados (•utro;:; 
sob a a.cção liCSS'! r·~gimen. cujo ca pital ti
ve-=se :'ttingido p"lo menos a 130.000:0! •0..;0!JÜ, 
substituído o papel moeda, por pap!~l bancaria 
eonvert vel, poder-se-hia torn[l.r eff•·ctiv:o a co
brançt dos dir·eitos ( •m our·o. Dahi vir ia. po
dn-se dizer a semente , u0 :i sowbr 
Ol'g'ani:;;aç;'lo !Ja!lcaria, f::tria medrar em IJOSSO 

pai:t. o r0gimeu metallico, qur) nos pt•opot·cio
naria pela importação de capitae-. e;;tran-
"' • • I• ·' 0 s i açoes 
bru,cas do cnmbio, a prosperidade a (f>0. temo:':, 
pelos noss••s recursos naturaf)s, in•·tlnL~stavel 
dir·e to . E ;.s.ind:! c uaudo ar- · 
nhecess-3 q11e a. unidade b:mcaria podia ser a 
aspit·aç~ão legitima d·~ nossas n ecessidades, 
nem por i~so teria. o novo r•'gimen deixado de 
C'Jncorrer como elemento de transição ! •ara a 
realizaç:io desse almejado dt:sideratuut. 

O Sa-: SoARES:-Apoiado, eu o desejo: V. Ex. 
apresent:~ o seLt projecto coma medida transi
taria. 

O Sn.. BARÃo no GuAHY : -Certam~nt ·\ salvo . . 
t·econhecida. a sua efficacia. cl)mo medida pet·
mam~nte, c qu:•ndo a minha rpinino nilo infun
disse aos nobr·es deputados a confian ·a, c ue as 
nnn as convJcçoes me 1mpõ,m, peço l icença 
parn fort::lccêl-a, com a d,~ um notavel e t:oao
r.aista, que s·J refere a p.ubl-icaç~õe~ offici:•es de .. 
r C•;nte data : 

Diz o Sr·. La"ellei; 
«Em 183:::l o estado de Nova Yot·k ' ~tdoptou 

para os b:mcos uma nova legi,..laç:lo,que por um 
voto recente do congresso tende a convener-se 
em, 1·egimem geral da Un iilo. Os :,a~cos na
cionaes, isto é, os que es1ão sob o regtruen de 
1~38 do est-1 do de Nova Y urk e em 20 de Feve
rei ro de 186:3 pelo Congrr sso FeJ.eral, conti
n icam· a [Janluo· ter1'eno sobl'e os bancos li
'ln·es ou ,,·cgidos pelas leis dos Estados par-

•ciaes. ...... 
~<Por occasião da grantle crise de 1857, nãó 

experimentaram os portadores d as notas dos 
ancos em questão a menor m'iuietaçào; não 

ob ... tante a suspensao ge1·al dos pago.mentos~ 
a.~ notas cont.inua·vam a circular ao par e 
mesmo a 1. 0/ 0 e 2 °/o d~ premio Fm·ão IJS 

em,.1·estim.os(eitos corn os depositas, que cat(-
sm·àm. os maiores desa.~tres. · 

O SR. BARÃO DE Gu.AHY : - Note o Governo 
esta circumstancia. 

Submettendo :i alta compP.tencia do honr&do 
PresLente do Conselho ~stas id{ias, que, até 
certo ponto me incompatibilisam para dar o 
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men assentimento á rest~1.nraç.ão da lei de 29 de! dente do Gon;:;elho,e por conseciucncia. com opi-
Maio d·~ 1875. e ~·gu::irda.ndo J.e S. E:t. esclare-1 n:ão isenta de suspeição. .. _ 
eiruentos que possan;- levar o raeu espirito a.· Não J.:>ód? Rer ma.i..; deplora.,·el a. situa~o 
reconsiderar a m::lt0r1a, eoncorrendo para que da prov1ncla. Do riJl:• tor•o aprr:sentado a -:>1 
a proposta do Gov ·rno ;;eja convertida em lei, c da Março deste anno observa-se o sen-uinte: 
ao ter~mn~r pc 1ret. IC.:n~a. para.:lttra nr a Defi·;it no e:s:ercicio de 188-1 a 
:ntençao de S. Ex. p;w:, o qu~ se csra passando 188::> ........•.. ,........ 2.000:000.~000 
na. nossa pro,·incia. N:io 11·ei certamen.te per- Dito provavt>l no exercicio da 

o-· . . . . . . . . . . . . . . : · , . . 
que. terminada a. morosa e difficilima. \'urificação Divida. consolidada. . . . . . . . . . 7. i24 :300$000 
de poderes,.-. Dita fluctua.ute............. 1.250:000$000 

O Srt . . Er;FRA:SIO Comu:r.-\. :-:Ma,; ainda não Pondera o digno funccionaL·io a. qHe me re-
està. terminada. feri : «Em minha opinião convém não só res-

0 Sn.. BARÃO no Gv.\H\' : ••• é tempo de tra- tringir a ,lespeza,si bera que não s11pporte (•Ua 
balh::u.· (apoiodo.-1), e nes.;c <":lSO restringir-me- ·grave rt>ducção 83111 de:-:org-ani:r.arMsc o serviço 
ei só e nnicamonte a que•<tão que, estou con- ji estabele ·ido, corno · a.ugmenta.r a. r·ec1~ita., 
\'cnci!o, interessa-tanto a S. Ex. corno n. mim cr·~ando novas f(Jntes de r·enda e elevando 
proprio. igualmente sobt·-· toda~ a-. contribuíçües o im-

perio Pstii:o nas Luesm:-~.s 
provincias em ger·aJ. 

O Srt. BARÃO DO Gt: .uty :-.-\.cha Y. E:s:. que 
não? 

O Sn. SoARE'; :-?\ào senhor·. 

O Stt. BAnÃo DO GoAHY:- R ' qtl'3 ns rrcrirsos 
são outros. Si S. Ex. lelllbrar-se de propot' a. 
nomeação da commiss~o (1uc ha dias ouvi 
indicar, para exame do The!':ouro, talvez expe
rimentando não pequ~ na decepção, não in-

• • O' • 

O Sr .. SoARES:- Bem, m:~ s tenho fé nos re
cursos do paiz. 

«Si o eatado da. di\·ida qu'} h~je monta a 
8.974:300$, 1 óde em nbsoluto n:io denuncia.r 
uma situação pt·ecaria para a provinci:t, ~éri:-~s 
appre ensocs caus:.ra, entre anto,quan•lo se at
tenàer a que clla repl'esenta m~is do q•Iadrn
plo da renda. orçada. para o pr1•sente cxercicio,e 
l1. q11e sómentc a verJa. destinada no t•esgate da 
divida íluctuant·~ e ao pagamento dos juros.não 
sô desta como d:1 funda !a, importa. em . . . 
1.858:281$. isto-é. aproximadamcute igu;sl ao 
total das dt~mais veruas da despcz:~ do or~a
mento em \'igor, e é inferioi" apenas em 
141:719$ a toda a recP.ita na mesma lei calcu-

Níio é possi vel S<Jr-se m::~.is eloquente, Sr. 
Presidente: quiz. como disse, attrahir n. a.t
t1•n ão do honrcdo Presi !ente do Conselho ara 

J i ls w : o r;>Stado da no;;sa provÍncia, não para lhe pedir 
-P;,d.~m propor a tal commissão pam o examr~ auxilios, porquanto n:1o póde auxiliar quem 
do Tllesomo se1n desconfiança de que 1:1 h:1j:1 fal- preci:::a sei' au:dliudo, mas para solícit~r de 
catruas. O 'lue ha no Lhc:::ouro~ sabe-se cá por s. Ex. que interponha sua reconhecida in-
fóra, e no parlamento tudo se diz· fiuencin. de maneir;\ a que o projecto sobre a 

(li a otttí·os apai·tes). descriminação das rend:is ~r>ja contempla lo na 
o S r... BARÃO no GuAHY: _ Não me pas<::ou ord,)m dos nossos t1· .!;alhos. afim de ver si por 

este meio se consegue tirar as pro\'incias do 
pe!a m~nt~ a i.léa de fal c:a tru~ >: . mas talvez se estado de abatimento ern qui) se a.ch.am. 
encontras~em ve .. ;; tigios de esbanja.m~ntos, pelos 
qua es não póde s->r responsavel t]Uem e incapaz Ao concluir direi que, :::i d:>s p:llnn·us do no
si qu~r de acoroçoal-os. Mas, dizia. S r. pt"e- bre P residente do. Cons~lho d·~~rohcn1ler que a 
sidcnte, q ·:e era m'~U intento attrahir a at- restaurayão_da. l··1 de 29 d·~ Ma10 de 1875 é ur
tenc;ão do nobr r~ President~ do Const:lho para o gen_te e md1spensav_el, e della de~euie a sal
estado deploravel _ das finanças da minha pro-l vaçao da c:1usa. pubhca. declaro a S .. Ex. e a 
vincia., a proposito do qual, j á em 188~3 ao e st:1 Au_gusta Cam,_ra., que t~nho ma1s arnol.' ao 
tratar dll; re;·o;ação Jos imp~Jstos pro:·inciaes weu pa~:-:, do que_ r~pugnanct:t ~o p:~pel-mo3da; 
sobr ~> a 1m orta .!Lo m e enunciava. da · tenho d1to. M utto bem ! .:11 utto b •m! 
fórma: 

« .-\.inda qnanc!o o delegado do Governo im
periàl tives~e pudido l •>vantar o credito da pro
víncia, havia-lhe cercead-1 elementos de l"end<l, 
sem os ~1uae =- e:s::pnnha-a, lnnçando-a na. vo
ragem da bancar,·ot.a., da qual ta.h•et não esteja. 
longe. » 

Sr. P,·esiderite. rscu' o dP. descrever :1. situa
ç~o penosa. da provinci:1 , basta. re jiroduzir as 
p!~.lz.vr:~.s do digno inspector do The~ouro Pro
vincial, que ó corr~ligionario do nobre Pres:-

O Sr. Saraiva (presidente do con
se!lw) obsel"v•~ que dos oradores que têm occu
p:..do a tribuna nesta di,cus!'ão dou;; fiz ,·ranl 
obserV:lÇÕe$ <! prOllleltera.m O ~eu apoio a pro
posta. Ao nobre depu!a.lo pela Bahia, porém, 
f~lta ainda ~t comricçtio nece;;sari_:l. p:l.ra deci
drr-se: precisa de esclar~cirnrmtos. 

A questão, enti·elanto. ci ~implcs: quaesqur>r 
que sejan1 as causas quH pos -am ~xplicar o ~>s
tado elU que l-;'3 acha o Thesouro,~'l. m o.!id-t e in
dispensavel. (. lpoiado~ .)Ou seja a crise cams.tla. 
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pelo Thesouro, ou s~jn. a cris; sórnente com
mcrcial, a mcJida ó i udispensavel. 

Diz a exposição do projeeto, (lê) : 
.:.< Vai d:u·-se, forçosamente, a esc.tssez do ... ' 

as oper'.IÇÕ !S, jâ diHicei8, do commercio. ou de 
~e r por ~st•-: ernb:tra~:ado. · 

<< A cri-;~ monctat·in, a quo h a vemos a~sis-
: o no.:; u nmos sea1e~ .res, poaet·a, po1s, L'epe

tll·-sr~, c dost8 - ,z, st ="C der, deverú ser mais 
grave, etr' .unse:1uenci<.~. da. perturuação exi~
t~nL'.!. J .. usada peb b::l.ixa nos preços dos pro
duc.,)S da. no:;sa in~ustria, o outt';1S circum· 
st:.1w~bs 'lllC seria s1.1perfluo assignaln.r. ,> 

Assim, não diss~ o orn.-lor qu0 seja a cri~e 
cornmercial, nem que o Tlv'SOUl'O esle:t~ em 
crise. Diz quc pude haver um:< ct·is3 co~m0r
ci~l, c que, q u::ndo mesmo _o T!tr!SOLtro deter-

. 
particulm·. (.-lpa~·tc.~.) 

Si o d; n~wi1·o nã::> fosse p:1.1·a o Th '"Out·o, iria 
par;~ :1s crnprez::-.s que so ol'ganit.ass_!!m p:.:n 
fat.cr as estralas que ::t.cLnnlmcnLe ~tio f~itas 
pelo g·o-.'e;·no ; estn.s o m p~·ezas di rig-it·-se-iam 
aos b~ut:os o ii)!U'tt'i:tm o dinlv::iro ele empres
ti.mo. O me;;mo result:do :>e daria, pois quâl é a 
di!fe:·cnça entre o g-ove•;:o c:uprei;.eiro d; es
tradas o os pa:·ti.cuhrcs por conta do gove•·no? 

-;. ... .. 1 c. " , , ~ v r L :o-

de que· o go1·emo podêria usar ~w.s ~ircumsla.n
cias aetuao:; p:!t':l. iia ver di a hciro, scru empres
timo~ oncr•·~os. O nobre d ,~ puts.do por !11inas, 
que c aulot·Hltde nesta matr.ri:t ... 

O Sr,. SoA :1~s :-N~'Lo apoi: :d~'. 

O Srt. S.utAI\'.\ (Jl;·e.-· i ·l cn!c rlo cnn . ...-clho) •.. 
disse •jU0 o go\·e~·Jlo podia obter dinhr)ir6 na 
pr:1ça, cmitlindo títulos de 5 °/0 a 0:5. Seri:1. 
fortuu:t iwmens~ ! Si o nobre deputado e ou
tros capita.list 1s da pra(;a viessem ufferecr~ r ao 
gon~mo a eompL'd. de titulo.-: de 5°/ . a !)G o; o, 
seria o ot·aJor o mú:;; feliz ministr.:> dn. fazenda. 

O Sn. So,uu::s :-Eu lembrei esse meio. 
O Srt. SARAl\"A (Lwc.,-,:rlent : do co n:•ellw) diz 

esse meio nfio pódc dat· resultado. Todos 
!'; ~ ::;, I. . ... 

apenas s e obLcl'i'ío 1:J ou 1:2.000:000$, e isto 
coru demora.. N;io ha operação desta natureza. 
qne pos.;;a ser feita. sem :~ coadjuvação Jo.> 
b:wcos e c:tpiwlistas. 

O. Srt. SoARJ::s: -Li:ni te a..: cauc:üe;; do The-
~out·o a apoliec.: c terá dinheiro. • o 

O Sn.. SARAIY.\. (jm~s !rlcnu rla conselho) diz 
que o governo con~i lcrar-;;;e-ia muito feliz si 
pude.~~e obter () que o nobre deputado a:O;~e-:-
gurou . 

.":'o o 
Iruw:;; govr)rno :. NiiO ha duvi h'!. qu(). si o~ 
go,·cl'nos livc~:.:c:n procedido co::: crit-·J·io. t·Onl 
p1·ovidenci··, co1n c::ono:n ia, o c ,t;tdo do The
~ouro seria outro. Serão ~Ó:1~Cnl8 o.; aove:·no~ 
q U'~ d )Vúlll pagai.· pelo~ erro., d;.;..: c;;,roJ.:o;·a ·: ·~ 
A 1naioL· rli!Ii-:t:ld :de do< go,·erno< e :• diilleul· 
cLde Jo g-o-.· ·rno actn.:l é p;u·:u· nrt..: ol;r.:~ que 
nil:o ,.;ej~~~~~ n··ee.:,;: 1 ria-: . A l•laiot· íiiJUc~::dade 
l[U:;ndo ,.;c qner e;1d:l'eiL~1· a.: íinauç:,-: de !:oüdo 
dcfin i ti v o é !'azo;· J:-u·::t.t' 1:o:n CC i': :~ . .: o!H·:,..:. p ._,, 
con.:oq:Jcnci·•. n:Io ,~o diga co:.< :-::;prc:;J:J i:lju:'
tiça que -os ": in:,.;tel'Ío<: s:Io c:~c!'<l. :lo :: :au ,~ ;tudo 
fin:~ne!•it·o. Pódc-sc co:n ja,tiç:>.. dL:cr f:ue 'J" 

• • • • • • • - l 

... , '" ~L J. ~ • r.. •-· t ""<- , u 

i1n previ.clenc!a' ch ou tru o;·de:::. , : ·~ ouLJ' il. natn
t' t•z;J.; 1113.' u::t g-ei'al o~ dc-:p•:rd:·::iuo.; foit·)..:, a'-' 
ei!ti•t'.·za . ..: :• ;al rlit·i.,rid.:-: cone .. : •)o;· ~: onta de 
t 1cl.::;.:, g-overno e Cii.!Jlar::t-:, oppo.<icioni~tao:: o 
g'OV•!l"lÜ..:t:J...:. 

Portil.nto,Jei:(em-3e Je bd:J csla ~ qu-stiJcs •r:e 
nada :1diaHL'ún : n. qnestüoprincipal ú üsb : o 
gov<~rno prc ·i !ia vir :i pt·aç:l tom:;:· di n h·,i1·o 
::tnt·~s q uc l':;çn. e:npre;;;timo:: m:•is on mon: s 
Yantajosos. Pó-1 ·1 ::.praça fornec :J r- lhe es~e di
nheiro ·? Po l·~ ri:t fm·nncer peo11:~uas ou :ntias 

, .. • l 

ae que o go\r!}rno pude:>:'!C prects r: :·; mas o ~o-
v:_r·no ncce.ssitn. tle grD~~es CJU~t~t~:::s , e:nrrunto 

:-) ' . 
finançn.s em estndo re:gnbr. 

Si o g-ovcmo for· pedi1· ao B:1n::o do Brazil 
1C rui.l s ·1oder;i o 1-lanc~ f,)"·ne-

cet·-lh'o.s '? • 
Poderia, prejuclic1n lo o cvn:mc:·cio, m;<S o 

goYcrno, qnr: nii:o q•:er que c B~nc·J do B:-at.i l, 
porquo; 6 o l! ~t !lCO do Br:tzil ciu :; c ssr~v:•: ... e : . :u~;~. . 
o qual <Í qnnsi ,[•' stin:1.do es l '1 recurso, s·) Yeja. 
en1 difl1culdad ' s :::érias, mune-s'_' de~ tn. ::turori
zação, q~:e não cmprc:;t<.r:i s:nr.o no caso à~ 
que o Bane.) necc.<,;;it':) d0 recurs:~s . -

i\ão é rrwrd:-:. de 0mprcstimo d-:, dinheiro aos 
bancos t'.omo alguns têm cnt.md:d•), é l'f\ :.: ut·::o 
para s ! l v:tr o.-. bancos (<~p uiatl u.<) ; e COlllO o 
Ban .. ~o do Br:.-.. zil c o que tr;m feito maiores s.:
crificios em f:vor do governo (C1jit•iarlus) . com 
esta meJida o governo podorà ti r:•l-o de diffi
culdaelcs sól'i :•s, em que se possa o.char. 

O Sn.. R\u.Ão DO GüAHY: -Pelo c11:nl vai 
):l<>'ar 4 1 2 o • 

O Sn.. S.UtAIYA (j:li'csidenic t!o co ;~ .,clh:.::
Tem-se dito que esta medida póde ser p •:·rma
nente, que é perigosa, mas ~questão ni'ío 6 
import:-:.nte po1· ess ':! lado. 

O governo usará delb, e:d stn ou nfío exista 
lei, e o Ol'a:!or vem pedil-a. an p:1.d~~Ü1ento l' Or
que o parlamento está fun ccionanrJo . 

N l~S casos pl'evistos, o gcverno deve sujeila:-
se ao que o p :rlamento ordenar; 1n.as nos C<1.SO':i 
imprev1 ..:tos, nos ca:.;os de s::ü...-~ çã.o publica, e 
em outros em que o p:~.rb.mento nem o goYerni) 
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1-lodem pre•:e.t·, para sal va.r a ~n.c;.iio d~~ gl':Wt:S 
preju izos, to:naria o ot·ador a . g-ra.ve re,.:ponsa
bilidadc do :t decrctaJ· por si. (Apuíw! o.~J. E' 
graw re--pon<abilidn.de, pot'llue o :nini:;;tro qae 
a totJJO.sse sobl'e si :ficar i t •!Xpo.~sto 3. S(!t' t·e~>pon.-
sa 1 1,.:a o P' o pM' :J.tJ•en to . 

Pode o parlattlento revogar~·. tueclid3., tna.s o 
governo usarà do recu:·s:; r1ua.ndo 1htt for in-
;. '• . ~ . . . . . 

' . ' 
de iudcillnicLde. Esü tlt•!dida se iuq:õe de vez 
em (,,tando, eOtfiO b·~ :11 den10nstr-ou. o noiJre de- · 
putàdo pot· ;\E nas, na falt • ue bancos de CtJJi'
são, e ,.; preciso que o govel'no possa us.u· 
della. 

~ O Sn.. B.u(\.o j):) Gu.\I!Y:-E· perigoso. 

O Su. SARAI\-A (JJ;·es/r/,:,fle do consdhoJ :
E. P '-~ri;;os:: qualquer Otni.,.s:io d" p::tpel-moc~b. 
(Apní' 1 (!_, . • ) Sen'1 pr•~ que puder sol Yer· ~•s ·iiffic ul-
a o;.;, . ispe1:sn.:~<.0 o pape -tnoe a, o ar:1. pe o 

horror· 'i ue cJ1,, lhe inspira, lll:iS esta emissão 
não ,. pt·oprbt!ienle ~ pn..1•el-~o€~D., pc:.rque e:i! 

responsabilidadê do goYer!10, quando r;ste !;C 
des~·j M dos seus dcYero.~ c nã:) rratar do bem 
publico ; JJ1:1S a bem do serviço do l)ajz ó pre
ciso que o governo tenha tal ou qual liberdade 
de acção. 

Quando o parlamento t0rnnr cifectiva a res
pon.~abilidade .· do5 ministros, nr::nhum ousará 
fazer o c1ue não d eve. 

O Sn.. EuFRAsro CürtREu.:-E' preci•o dar um 

0 Sn.. SARAIVA (preside;lte do CM~selho):
Comecnm a dar o exern_pto ; torne-se o par la-

v erno . 

O SR. F. BELlSARIO :- Pür ora, o que preva
lece ,·, que o podor é o poder. 

O Sn.. S.\RA.I\"A (p1'C." i,fenle ~7o (linselho) :
E ' urna gr~mde desgra<; fl. dar~m os bancos ao 
gon~rno dous terços de seus dep•JSitos, dize m. 
O g-nverno. porém. não tem culpa ele que os 
bancos confiem mais noHc~ do que em outros 
devedores. 

Porque o publico nito tem confiança na" em
pt·ez~s '1 Pot·que tem sido mal succedido nellas, 
porr1ue dã-~e .constantem•·nte o facto de em
prf'za;; d'.1 grande utilidade publi(:.:l serdrem 
;;.penas de m·~io de se fazer fortuna. (Apoiatlo .'·) 
Como os exploradores d·~s~as r- mprezas ficam 

: . . 
iicio que fazem, os quo nr.lbs cwvoh·ero os s.~us 
capitat!S pouco ou nenh11ffi pr()vf: ito tiram. Re
correm então a todos os titules da divida pu
blica. 

A crise qu~ r.~sultoll da guerra do Paraguay 
já !';C . r~solveu l)Or orçamentos que deix.a.ram 
s:üilõs·e a ais(~ oc('a.<>ion:~da peb sel·ca do Ceará 
foi tamhem resolvid:;\ por ,s:1ldos nos orçamentos, 
a ~>t.ar de s•.· t' isto cont~stado ·,elo honrado de-
patado pe o ( 10 ,te uneit·o. 

Mas. por(iUe ó possi\·d uma. crise? Pdas 
obt·a;; em andamento, p·~hs estradas ele fC!rro, . - . . 
.:ia de renda...; no 11ltirn~ ~xet·cicio. 

O nobre ex-minístt·o d.:. ftZenda, em um tr:J.
blllho q-ue pa"s::>u ao oraclor ,assign·.1la com frall· 
t1uezaas cau~a;; Llesta criso, que na. sua opinião 
silo as :oeg11intes : -.. ~ B:dxa Jos preços dos ge
nero:S de export:1ção e dirnim;içã.o de sua 'luan
tidade, n:io reso[uçilo da q 11estão servil )) . 

E, com efroi to, emqltanto a solt:ção J··sta 
questão pê·~ar sobre o paiz, emquanto estiver 
p >J e , ar pro n men e as t·en-
da.s publicn.s. 

O nobre 'dr~plltaclo e ::1..ssignalou 

cr:ss~m que a st~l;:ç.i!o "~ll dada. E'cst,-.; o m:ü~ 
é V. Ex. ::;ó tt· :1Ut) ;;ilJiza!· os b.vr;1dorr s . 

O Sn.. S.\.RAlYA (íJ ;·esideilte do co;,selho) 
quer tr:mquilli:o:;ar ~ la.vourn.; é o nobre depu
tado cem as suas idêas, cr uc não tr:mquilli1.aria 
~L ninguem. 

O Sn.. ANDRADE FrGUEIRIA:-Eu t l'aUctuilllizo 
perfeitam~nte a lavoura mantendo o st(1tu IJ.HO. 

' fundos brazilciros na Europa subiram só com a 
noticí_a de que haveria__ iudernnização . 

·, ·\ .. :ir.i,. " tl ul:-

E podem baixar si a questão não for resolvida, 
porque um paiz, que tem pendente uma quc;,tão 
de nature~:a tão grave e não a s:tbe ou não 
pód~ r esolver, é. p:;iz quo n:To tem ,:;o\·eJ·no 
regular. 

O Sr: . .:1:-.-or{ADE Frmn~mA : - Não hão de 
l,)aixar, <ledc q no se di;; ser que a solnção est:i 
dada ha 14 :1nnos p ·la lei 28 do Set~mbro. 

O Sa. SAn.AtVA (presidcr1-!e do con~elh ,):
Por maiores '1'lO sejam o talento e a illu:" tração 
de V. E:c, n:1o pode eonvenc~r ~ ning-ue:n de 
t!llA. a. soluçã o .está dada pela lei Z8 de Se
tembro. 

O Su. A~DRADE FrGüJ~IRA : - Tanto o p1iz 
está convencido dis to, q ufl elegeu esb Ca
ms.ra. 1ara votar contr•:t um ro· ecto menos 
adiantado d,) que o de V. E:I . 

O Su. SARAIVA il)í'esidente da co;lselho) : -
Foi vara achar uma solução qn~, apressa:: r1o a 
extincção do elemento ser-vil~ de a tran• tui.Hi
da.de à lavoura e a Lodos nós. O SR. F. BELlSAnlO :-Porque o governo tem 

sampre à sua disposição pl:lpel-moeda , e assim O Sn. ANDRADE Fí&uEIRA : -Eu invoco em 
sempre a lg uma causa se hr.. de rec0ber. contrario as circulares com que os candidatos 

O Sn. S.uurY.\. (;j ,·esidente do coa.,·ellio) diz se aprcsen taram. 
que de tcdos os desvios do dinheiro do B razíl,de O SR. FELICIO DOs SANTOS :- Diziam. que 
todos os_ desperdicios esta ct·ise é a mais jus- 1 que::ia.m ·outra solução que não' a do proJecto 
tificada: I Dantas ; mas queriam solução. 
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O Sr,. SARAIVA (p1·esidentc elo consellto) acre- dem ser aJJplicadas as regras naturaes, as rc· 
dita que com estas ligeii·as eonsiderações tem goras boa~, . mas c) S meios excepciona~?s que po
tC$1nndido em globo às ob>:ervuções que foram: Jem ser coml.~:l.tidos por muitas ra zõc..:, mae 
fei tas ú proposta do governo. Pass:trà a consi .- qno se impoem nas circumstancia~ t:xtraror,Jina
derar algurua~ proposições q ue a ella não se rias e graves. 

spon en o a u una o .Js~n·aç::lo c o no rc 
Diss~ o ::obre deputado pela Bahia: « re- deputado pela B::thia, diz o or~dor que s·.>nte o 

j ütasl•:s liffi crelito de 3 mil contos, causa estado affii<.:tiv0 da provincia da. Bahia, bem 
nova e nunca vista. » . como o da provi ncii:'l uc Pern·.w:jbuco, q H e nstà 

Não l'•'.ieitou o orador credito algum. Eslalle- nas me::mas drcumstancins. Isto impõe a ne
lecc u ::~penas um principio :-0 governo actual, ~r::-sidàd'3 de uma medida c.:;tudada. u.a o~ca;::ião 
emqn:mto persistirem· as difficuldades finan- Cal qu: tiver rle ser de c.~retada . .Agora, não po· 
ceiras, r0sistirá de arma ao ho:ub:·o a toda a àerâ tt·atar di; to, portlue occupa.-:~· : co1n di
despeza que não for evidr~nt:)mento util e para versas c1 u0stões. cada qu::l ma.is ~o:nvles::t, mais 
a qu<d a Ca.mari:l. não votar recul·sos, augmen- grave. 1Ias, logo que estaf; questões tollnem ao 
tan lo a !'t"!'-'.ctta. Nnste seut!do. ~ Camara põlo s ·u termo, o g oveTao proporà a ll()meação d·~ 
mandar \·ir ate 50.000 ou 100.000 immigrantes, uma commi,-são,~olllpo.:h do me-rub!'us de ambas 
cOIIltanto que augmcntc o, impostos pãra este as Canm~·as, qnc estude esta qne,,tã.; que ó 
cffeito. gravíssima. 

da agricultura 
cred~to para o 

O SR. S.\l~AIVA (presidente (lo conselho) 
Em que paiz do mundo as cdscs bancaria;; re
solveram-s'~ por outra fórma? 

Quando h:t bancos d~ circulação com ba~e 
metallica, o auxilio tem sido. como na Ingla
terra e em outros paizes, decretar-se o cur.;;o 
forçado ou permittir-s1 <~missão aupplemenLar 
de notas. Não ha. outro meio. Ao C3.SG não po-

O Sa. liL\:s-oEL Por:.TF.T.LA:- Aceito com sa
tisfação. esta declat·:;çi'io de V. E:s:. 

O S!t. SARAlVA ' i'i'tJsidcHle d o co;~s~ll o J:-
0.;; 1m po:::tos pi'ovincÍ;l•'s o g·mles tôm :,;ido es
tudaJo.s, o governo tum trabalhos feitos, m:\s 
ei" tes trabtühos não podem ser c~uminados nas 

molar projecto. -
Por cons"qu ':ncia o que partlce melhor. e 

desde já o diz i Camara, é a nomea~ão de 
uma cominis3ão composta de senad~)res e de
put<\ los, que trabalhem no inte!'Yallo das ses
sões e proponham ~s medida~ necessarias a 
e~te estado difficil e anarchico .... 

O SR. !\L\.:soEL PoRTELLA.:- E que não pode 
conlinuar. 

degas, cobt·an lo os mesmos direitos por diver
sas formas, o que é um horror. ( Apoittdo~S.) 

O SR. F. BEus.mro:- Poden1 haver ta:Ias 
addicionaes. 

O Sr:.. S.uurvA (p;-esicleille do consel1to):
Mas é isso mesmo o c1ue a commissão tem de 
estudar. 

P:trece que o estudo de qua.lr1uer projecto a 
s.prcsentn.r-se, s-:lja. tle divisão de renda, seju. 
de outro meio pat·a fazer com que :Js provín
cias t'ntrem no seu estado normal, deve se1· 
feito prJr uma commi<isão das duas Camaras, 
porqne este trabalho já virá com a autoridade 
das mesmas commissõ~s e ser:i por ellas defen
dido no p ... rla mento. 

Não sabe o orador até que po n t? . as Assem-

factos. 
, Q1tizera.m fazer estradas dl) ferro e outros 
melhoramentos, p:tra os quaes nã') chegavam 
os seus orçamentos. 

A da Bahia fez por sua conta utna estrada 
de ferro, em que gastou dous mil e tantos 
contos; auxiliou a outra com subvenção kilo
metrica, no que despendeu mil e tantos contos; 
fez melhoramentos urbanos no valor drj mil e 
tantos a dous mil contos : não podia decidida
mente fazer esta despezs.. (Apoiados.) 
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Fazendo obl':t::l desta natm·eza e dcspendcndo 
tlnto, !1. B:lhiu rê-,:e hoje r:-m apci"tos. 

O g-overno ge1·:.d, a Camara, deve proviso
ri::uuente 1:- em auxilio dessas provincia.;;? E' 
outra questão. 

os ·~ . .A~D!l.\D;: Fwt;Eiru :-:\ao póde. 
O Srt. ~AR.\1\'.\ (prc:side;lte do c:;nscM.o :

J:\i'io J)ôdc. di1. o no!jre d·~nut:tdo ... 

C Sr .. So";.r~r:~ :-Não póJe e nrro de,·e. 
O :::n .. S.·.:; .. \lY.\ (Jli't'Si(lt';lle r/(J conselho):

• •• 0. n:e~mo i;.ro sel'i:t um :\Coroço!lmento a no-
,·os •lisp·' rdil·ios. (.-i1Joiadljs .) · 

Poi' Cülli'(~quct~.r·i~~; o 11~eio que pnr;;co regu
l::tr ::to orador e o liuc lembra: o padam0ntc e 
o goYeru.~· e::t;·:n·ão no e;::t1alo destas (1ue;;tõ~s 
com vont:.vle de :-~cet·t:u• c fn ' r com qu•; o fu
tu:-,. r1~t:!\! lin··.' de uo·;o.:; píwig·os . (.lfi,i!o bc~m .) 

O Sr. Jl:.l::t.l.~ro,... Cobr:.'l.. (.~ig;wcs de 
l!ltc;:ç(i• ;_l -Sr. presidc nt~~, qu:\ndo p::di ~ 
, .. E:l::. que S0 dignas~~ 1nscr;~vcr-n1c p c<!'::t ~ 
prescnr<~ m:;::,,,..;,.ao . c;,;ra\':1 JGn _s"ê UC) C!SpeJ·ar 
que t•:·ria de sr:cceder na tribuna, assim ao 
nobre •ieput:ul•) p·cla Bahia, riue com tanta pro-
fi~ii'Tll"in ~TI~"·• 1 <)P :l l11'.>lli'l;:,t·~ r],-. ,-..,~;<=<;?Í.O nA 

1 'l. . l. ,, 1 .l 
p~•pc -moec ·t :·, ,,/ (Jt ~u os) , como ao nonra·_Jo SI". 
p.-c·si : l.~ nt :· do t:o::solho, CJõP acab.l cb <hr á 
Csm~u·.1. r.::cb ;•ecinli.'!nros, que con-;i ler:t ~~;fi1-
cicntes F•ra ll t·~·rmin·t r ~l sua ueli bcraçrto, ia
depen lento J, ~ m~1is detido c~:>.me. 

Esta s ci1 ·tum t:tnc ias, St·. presidente, :-: gg:ra-
J......... ... 1 _. 

n>m ::s m!llc:: l :at:es e os cmiJar:1ços (1uc exnG-
riment·:·. occup:1.ndo-mc de lllater-i:l. qne, l)or
sua impo:· tct n ei~ e cspcc i:-.litln.de, é supet•:or :\s 
minhas habilit~~ç\Jcs (tt<To ((l íOi.trclos) . c cuj~ 
eluctdoç;1o d..:;verl::t s :'r rcscnado. aos ma:s corn
p ~ tentcs c ao;; tn~\is capa%e:s. 

O Sr:.. ?II.\~OEL Poan.:LI .. \: - E' muito com-
pc to nle . 

O Srt. B.mr-.··s Co::ru: - Tenho, porém. ne
(:"ssid ~ de d{~ pi"walec·~ !'-!i!C tb. htitHde tjUO o 
I'CQirner.t•) c o;:; cs!ylos ti i'io :10 nrcsente deb:l.tn • ._ . . . , .. 
p::\ \'a. c: nnn..:1r.:·-:nc :1. rr·R['ICl~') da mar ca L polt-
t ie:' th ;;;·ovr' rno, c, ta nto •1u:tnto f~ ;r l o.ssiw'l, 
S'.:·~11 :tbu·<'-1' il<1. l;cncrolen,· i~1. da Cu :n:lt':l, Cl: i i t
Li :· d(.':•.d•.' j:'t n m cn juizo soht·e a g-r:tnd~ 
qne.-: :io cl CJ <· lrmenlo :"ervil, elljn. dbcus;;:[ío 
t:tmbem ha •!i:ts se iniciotl n e,t·.t cn.s:1. 

Co:J:;.Jr·r :dnt• de principio;; e convicção pro· 
Cuncla. mcwbro o mais hurui!do da opposição 
radic;, t JJO s~: 1.1 des u C:mJal':t ( m ui to:> íiil cl 
c.jlo iadoi ), n1o pnlCÍ!;O djzc1· qu:e n:io posso 
prcs t:!r :to g·.1bi!leto G d ! llb.io o meu L·aco 
o. poic. 

~~tio pcd·• rin J) r.~s t(l.~-J di~n;~.tlrtntc, nem o rni-
n tiile:·io pGdcria di.::nltmcnte acci.t:ü-o. 

f' ·:·c;o ao hon t'~\do presid·~nte do conselho. 
com .. :\ todof-\ sens ill osti'<~S collcg-.~s , e nt1·o cs 
qua(ls vejo cor:• pr :t 'l.Cl' 11m men d·Í:.ü ncto corl.!
IWO\'iuciano. n. q1: om volo particu la r r·stim:;.. e 
n.iUit ·'· con -:itlcraçiío }lClos se1 1S m erccimnnlo:; , 
qne 1110. consido:·cm u m dos mais com·cncidos c 
mcno ~ t ra nsigentes de !'•: us ~<h·er.-; ::t rios :10 ter
reno pdili •:o. 

. 'Mas, S" nhores. ~~nJ. 1 ant0s d0 ent rnt• pnr.1 a 
Vlt.la pn1Jlica, e:u habi tn~i-mc á. pr(•s tar :lo nome 
do couselh·::iro Jo')Ó Antonio S:lrai,·a o tributo 

de respeito e vencraçit'l a qu() te:n direi lo dn. 
parte de todo;;: os br:tzileiros amantes de s'.m 
paiz. rM~titos cr.poiado~.) E', pOI"t.anto. co111 
o maior jubilo, que apó:o; t:mtos annos decorri
dos, posso protestar pessoalmente a S. Ex. a 
.1ust~• homenagem que sempre trí0ute1 ao seu 
distinc.to nome. 

Assim. ta:ubem com o maior jH·:1zer. acom-
,.,,..1-\ ..... ., ,...,.,,..., . .,;,,;;,.."'"'r-'" • .,A,...'" •~~ .,,1·· ~~n rl" 

I d -·r: l:' ·vi • ' 1 1' ·~ 
1uo :!r:\Ç<W c to e1':tncw. que:~ pe o urg-ão de sen 
di:-:tincto chefe, o nobi"e depatado pelo :tto di.~
tricto do Rio de Janeiro. prom•~tteu ao gabinete 
ti de Maio, des.~mpenbando nesta casa o papal 
que lho ó indi,:ado pelo m:üs entranhado senti
mento do patt·ioLisrno (alJoiados), ~ela mai_, 
profunda. comprehcnsito d;.~s cireumst:mcias do 
p&iz (apoiados), e Lamb:~m pelos principies e 
norlllas governamcnu1es e padarnentat·es, que 
profess:uuos. (.~•n:cdos .) · 

Sr . pt·esidenLe, estou inclinado :1. vot:w pola 
medid~L quo se discute, isto é, ~~ ~utorktção 
11o.l.ida. píl lo !.;overno , p:wa. emissão de .... 
i-.- ;1\o'õ. o'\~'1/\ . '· - 1 

-·- . vvv.vvv .. uc .P•'! '"'~-a,u ~.:_. ... , u'""' enr 1n"·n es -
pirito, upeza1· dos esclar t' cimento { jâ iorucci-1os 
p ·,·lo nobre SI' . pre:<iJe:lle do conselho, sub
sistem duvidas ouG dcseiara. ver <1is-;ioa-
das. 

O hanr:tdo Sr. pr~siàent0 tlo conselho aca.b1 
de dec1::tr.'u·-nos qne, quae;:quc;:- que sc;j:tm a ·; 
caus~s que o Lvas5em ao e:\.t:· r~mo do propü;:
csta 1ued:d:1.; quaesquc,· que sej~m o;; moti vos 
Jr.·t· ~rminantes da cdso que se tr:·tt:t _do re
meJi:tr, quet· seja cst:1. crise do Th,_soaro, c1uer 
sónl.eut·3 commo!·~i::l. .. 

? Sr.. S A::.\IYA ( p,·asiden!tJ d :J can se,'hfJ):
Crl::-0 a reccHtr . 

O s·n. Ru:.i:os Cor:n.\ : -Sim, senhor. Diz. 
porém~ S . Ex .-clll:tesqner •1ue sej:un ttS 
caus:ts d"stc r- :;;tado d: Cltus~s. quer ;1, Cl'Ísc 
seja do Th.~J;.ouro, ([UG11 s (\j;\ sume11t·; t~om.mer
ci~l, a medida é indispGnswel como remeJio 
uni..::o c cxc1usiYo, c ÜúYC ser adopla•!:\. 

Si o nobre presidontc do coas.Jhq dccl:t ral' 
q:.c~ . c:mforruc cu supponho,o Thest)Hro l'í"c lan~!l. 
nrgen te:w.•ntc a mc:lich~ propo~ t:t, corno ot':I ~;Í
loi.ro ,.,, t:1 rei po1• •' lia. p ~:rquc niio po~~o negar
os eecu1·sos r cchtn:Ltloa p , c!'~l. ~ol nç:io <lc com . 
pro:ni;:sof' c1o F>: t:1do, ou p;• m sab·:~çiTo do ct·c
dito pu blicJ . 

O Sí't. SoAn 1~s:-H o i1-:cbt·ou. 
O Sn. H..\T l s!n~ .\ : -F!'anca•n<: ntc. 
O Sr. . lhcmoii c,,,m.\:- 'Nito ou\' I csstt cl~

d ar:\Ção, o os p:·oprios le n nos da priJ p"St.a ~li
:r.em qu•; a emissão (: destiu ttd:\ :\ A•1xilbt· Oi; 
iJO. llCOS. 

Aqui cst.í. (i -:;u/o): 

<< Arti g-o unico. O go\''~ t·no é au lori;.:ndn paro. 
êmii.!Ír até n qu:tmia de 25 .00ll:Uü0.5 em. 
w oeda COt'l'•\ l l t e , a;pf i co.vd a a >.t::dl i ttr o.~ 
Ú <<n~:i:; d e t/eJ10sito <la e•lrte , ~ob n g a.r:•nLi:l. de 
tÍtUlOS Cb cJ iYida puulic~ f undnt.b OU do biih::l · 
tes do Th•~sou1·o. ~~ 

Affigu ra-se-m" 1 cn tretsato, bh·cz pot·q u•) 
não lenha rlei"feí to conhecimento d 1s c•;usas 
publieas, ou pol'C[I t() o meu espírito cxag~re o 
cs ta~lo d'~ nossas ti:Jnnças, qnc o proprto Thc-
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souro, e não o::; bancos, é que ncceiisita dcsto c;ões que partem dcst:1. bancada. : ellas não se 
recurso extremo de emissão de papel-moeda, impiram elll preconceitos partidario.~. antes 
que, com .;usta razão, o nobre pl'eside~te do tr;m em vista,po!';SO as~egura,-o, uuxiliar patt·io
conselho consider·a perigos.~ e decbr:\. ql.1e lhe ticamel!tc á S. Ex. 
ins i L'a. honcr. · Nu a arte com ue acaba de honr:~r-me. 

)la.~, si rcalnv:mte :1. medida proposta se des- advertiu-me S. Ex. de que a proposta em 
tio:\ a au:!ili[t!' os bancos, na previsão .:I e diffi- discu;:;são não é a questü.o fin::m·c.:eir~, mas 
cnUa<i.es em qn0 e~t.:>s pc'de.m rir a achar:..sc, I simples incidr·nte desta questão. D•'VO notar 

para o:.~s"r\·ar •1ue a sua apprel{en~ão não tem te111:Se occupado da prorog-:1 tira d~ or•;atr:ento, 
razã:) <b sêr·, c para is;;o fundo-me em motivos s~m a qual o nobre prc~:idente tlo cvn=-elho 
de oruem política. e dQ ordo::m economicn, coja. ach!.lr-se-ia d~;s rm~:do para :urecadar a ren:la 
proe,~dor.cin. não s~ pódc contest~1·. e satisfazet· a de;.:p·;za. publica nos primeiros 

Alguns dias de1jois de ha,·cr as;;;urui,:o a :';U- rnezes du proximo C:!ercicio. Tudo i~to veio 
p~em:.t. dit·e<~ção dÔs negocies publicas, por occa-~ p:-ova: _que razão tiuh.:~. o distin(·to clle_f; da 
l"lão de apre~entm· nest.a Camara o p:·ogt·amma oppo•nçao conscrv:tdora , quando con.ncta\·a 
do s, ~ n t,ünistario, o honl'ado presidente d:) S. E=-:. -para attondcr de prcf0rencia as tplcstões 
consdho, respondendo ao meu illustre chef..; c finance11·ns. . . 

• ,. . l ' • ' o lo r." . Fatalmcntt> sem U'3 lSSO ur )~n r!GE=Se da 
Rio c:c .Janeiro. dr;clarou que a quesÚio finan- yont:11!c do go\'erno ou da nossn., tin~mo,:; dr> 
ceira n:'to :,of!ia ser :u:te: ost:1. !i do el·~mento pt·cteriL· por alguns dias o ffi!l.gno, o inadhYel 
í:CL"Yil, ;:.oi:s·q,:e ~:S liOSS<l.S maior~~ dif1iculrl:ldcs problr'Illn_, seç;undo a li~1gU:l.g'(·ffi Oflicin.J, para . . . . .. 
p roY:ü 1am (e permanece1· sem so uç:ao o gr:lu
de pt·ob!ew;\ :-:oci::d e oconomico (b aboli~J-:io da 
escravatt:J•a. S. Ex. dis•e-a ineet·toza om que 

1 ° " 
0 

) ; • 

0 

I 

1 • . 

t;nb:üho (I, conseg-uintc·mente, a producçiio; 
esta. quesLão .-! evo ser· t.r:ü:oda ant•~s do tudo, ji 
C j:\, C :l fiW'StãO finsnceira lliiO rolo ler pre· 
ferenci;~, pOi'<]tW de[endo dell::1. 

o Sn. s,\U,\iYA (pre .. >ideate do con.~cllwj:
Eu dis~·~ ll u o ucvi :l.Lll se L' lL':: tn<.ins paralle la
mente. 

The>ouro. 
ObscrYon ha nouco. o hon:·ado pr~sidontc 

ns lho nã haver di to c ri e :: ·is•' 
fosse do Thesouro. ou dos bancos. :\Ias, penuit
ta-me S. Ex. que llu:l ponder~,-na expusiç-ão cic 
11:oti\·os quo prece:le a sua. propo,ra ct: leio 
proposiçüP.s, que ;,:criam c0ntr:: dictorias, si niio 
ns intel';:rct:~.~s) no ;.;entido de que tod'. a tliifi
cu1r:la :o, tnda a urg-encia é do The,.;:om·a. 

Des;.:;, e:s:posiç:"io de motivos dedLlZ-s·~ esta 
conclusão: não são O!:! b:mcos os neccs~itaJos 

O Sr.. D.1.nnos Comu: - Dis;;e ainda S. E::s::. de auxilies. m:1.s o Th0souro ach:-..·s-J em ta"S cir
- si pot· ventura uma d"SSas questões dBvo cumstancia·s, qne c~trece de fic:a· !ulbilitado. lF>r 

~1·. utc: cia, , , , < i. ·lll . - crua.qu ·r Ol' ,, . •, • • • i. i t 

vil, por·,ine cl::l iniluo r:a marcha tla:.: nc·ssas semestre. occo:·t·er oo ragamcnlo do,: juros da 
finalH;a.-<. divi la puhlic:t interna, sem COl~tinÜ:lr · t1. recor-

clm·eci.:lo i~ prnd0ntc,co:uo o ào nobre presidc~t<:> 
do consdho, fiz·'sse 0sta dccl:J.ração ::dguns dias 
depois d·~ :tssnmir a administração pubiica, s r~ m 
que tivcss·-~ estudado detida o profuntl:rmontc 
!.1. situa·:i'::•J financeira. o por isso s•)t·prendeu
r!'le, n~'to só a a;-rescntn.ção dest t pr·oposta, 111::1. ~ 
tamlJ:. ~m a n•_,,·a e contr·adiclorh dcclat·ac;~~o feit.1 
h:l. pouco:> 1ii:' s pu r· S. Ex., quando con!irmou 
em r.p~t·to n. cunjccttr:':t a,·ent~da pelo m·~,:mo 
uvhre •lCi•UtadLl a quem me referi, eLe que o pro
j;_,cLo l'•3l:tti·,'t' :10 clr•mento servil não podcri:~. 
Yolla:· :t di.~ct:s:-; :'Io , c:nqn:mto não fo;.;sem rcsol
v idas as .:•nes! ües ot·c~nmenta.rias q uc se :.lchuvam 
mL l éL:. d~ dc-hai.e. ' 

O Stl. S.\i : ,\!V,\ (pl'(:sirle nte elo conscli11~ :
Isto não é n c!ncstão !inaneeirn, é um incidente 

i' P. " 

O Sn. S.\UAJY.\ (p,·c~i~tcnte 1lo conselho) :-
0 .!.:'OV•~r·nu n<iO tern t:m to t·::c•!io de não obter 
os S on 0 wil cont0,: tle qur. precisa. como de 
que lhe venham pedir O •.linheÍl'O dos uilhetGS 
do Th(lsouro. 

O Sn. B.\lmos Comu :-Ent:io v c:jo CJIIC tra
duzi pcrfc:tamcntc o;; fundamentos d:~ !·!'('po~t:l 
dn <piO nos occup·1mos. O que '' g-o\·cr·nq ro
cei.~~ ó que o Thl).o;o•tro, l''·con·endo 1i Jtl':u;a. 
ou !lO'; bancos. como incl'it:wclnH' nlc t~t·i:\ dt~ 
s•rCC0•1er, si uii'o S" ha.bilitnsse com est:1 pr·o,·i
dencia, ou onlm d<' ig-ual e prompt:t effi<":tein, 
possa cn t:ío tletenninar uma cl'is~, dad:~. a '!1!:11; 
tei"ia lambem n.-)c0ss:ninment~ de auxiliar os 
cstabelecimenio:;; bancarias. 

O Sr •. lhrmo: Comu:- Poço ao nob1·e pre- gt·nndcs mini~tros ; e nonh.t.:m minis!ro uc.~te 
sidentc do · cons ~'Iho qne não intm·pr-::to md as J pair. tem excedido no l10nrado pre;.:itl"nl•' do 
:~1inha:-: olJserva~.õ:}:';. l'\ão estou far.cndo uma conselho em bo:t fc c s inceri.1a.d t> . (Jw, iat!os.) 
censur.-~ :10 proc0dimcnto de S. Ex., csto;r CP.r to "\,t·e•lito r1uc o J•atriot:smo de S. Ex:. 1'3ll'•}
di! ou•c~ cs~· · pt·ocodimento é o mais confomlú ao meco:1 :mLo a reYr!bção d:t vet·dadc núa c crua; 
s0u • r;)conheci :o p:1lriotismo c ·o mais cõÕ.·;c- m~,; S . Ex. cnm p:"oh,,nd'J perfeit::ttneJlt·• tam
ni~lÜC p:1ra o r1cse1npeuho do melindrosJ cnc::w- bem que o V:'rtl delro e real p:üriotis:uo écve 
go qun. tomou sobt·~ si. As minhas c- bscrvaçõcs ,·onsist:ir em dizer ao paiz :1. verJ:~dr. inteir~, 
tên1 pl·eci.:arucntc pot• fim convencer a S. Ex. po;· mais peno•a que s r:ja; c isto é t.nnto m:Ü:;; 
de (]ll'! nf\o tem r·nzão de receber coin um:t os- neccssar:o quanto ' cumpre que o parl:l.mr~nto, 
pccic <l~ dcsconfi~n~a ou suspci.tr.. as con.:idera- sobrrtndo a opposiçiio, se convença das neccs-
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sid.:··de~-para que h:1ja. d·~ votar as recursos gue 
o goYerno e~ige. 

Pot·tatlto, p:u·a prestar o m"n voto ao pro
jeclo em discass:1o, pl'edso s tber si c·om em:ito 
'-' at:~:ilio pro osto sr·r:i dado não ;'l.o-; bancos 
por.ttn uão acred:to que o :>ejt, mas sim ao 
Thesour0. CJ!l'~ c~ o unico nec•)ssit~do d"sse :Ju
:dliú no mom'1n lo a,~tual. 

cos dias, c ·111 as-~"nso do nobre presid•mte do 
Conselh", 'lu e uma me lida d'·~sta ordem poss 1 

te1· \~a racter pcrmanen te. 
Si cst:t. fl1t:dida é destinada. a :nu.ili :l r os 

bancos elll um mom~>nt: l dado •' de verdadeiro 
:~put·o. C!•mo t.rnn,form:n· em ord!nario o c1uo é 
extr,.;j;·dinario? 

:\c:ts') l:.he~amos ao t:·i;:;tissilllO cst·tdo rlc uma 
ct·i~: . peron;eULe, para qu \ u g-overno precise 
esta:· ,;c1npre a1·m:1 •J e ll1eJO;; c esta nr em; 

(l S :. S,\IL\.ILI. ( p;·esidcntc (z ., Conselho):-
• 1-:í cste,·e arm:vio. · 

O Sr •. So.\P,E:S: -Na falta de bancos de eir
culaç:'io. 

O Sn. B.\l'..rt(:.s CoB!u:- O nobre de utad 
por ;..linas inquiriu si est:t m:~dida tinha ca
ract ·r pr·rmanentr), c ouv-indo resposta affir
mabva do honrado pt·eside11le do con.;;elbo, 
dücbrou s •:r este mai~ utu motiv.J para pres
tar·-llte o seu apoiu. 

O Srt. S üAP..ES:- E 5Í a medida. não ti\·cssc o 
car.:ctcr que eu lhe as.:ignatd, não teria ra;:iio 
de ser. 

O Sn. Rumos ConRA : - Pelo. minha parte, 
ni'io daria rocn voto jl. um;l. n · • , 

Si estudarmos as t 1 bellRs annexas ao rola to
rio d}1 faz~uda e rec0rrcrmos aos balanços _pu
blic·•dos pelos b·• ncos da p1·aç:. do Rio dé Ja
neiro. reconh•·t:t.•r.,wos que ellcs tinham ern 
caixa. 1 • • : · · • 

1:!. llOO: oou;:, e não sômente .<i. :i2Z : OC:O$, como 
SUPJ-'õe a pro, o::<t:t, e no fin1 de Ivfai<J, seg1:ndo 
os ultimvs b:tlallcete: pul.~licados, " que ac1ui 

,.:· , <.JS c ·\ caixa a1n a c'ra.:n supe-
r ÍOI'es a 10 _ '24 •Ü : 0002;000. 

O que se llOla de it·rcgular, de au:Jr·mal, é 
qu'3 no actÍ\'1.) à<Js bancos figu1·a. uma somma 
n:lo inf~rior :1 :\O.fiC10:000:-:; em letra;;, IJilh-: tes 
c cont:l cOITC:tle do Th:~s'ouro; Õ realm0nte, 
segundo nos diz o r• ·lator·io d::t faz••nd .t, a im
porlauci.L d.L di\'itia fluctuante , consis·cnte em 
bilhetes om cit·cul:.t~,"ão. c'm :H de nbt·ço do 
co:-rcntc anno, :tttingia a 50.075:500$. q~te, 

. -~~· .. . . . 
mente, em virt~.le da. lei n. :32?.0 ele >~ de Se· 
t ·mu•o de I SS.t, p ·rfazem a s0rnma de se:-::se:nta 
e tantos rnil conto;; . 

Ora~ si :tddici.nnarmos :t este alg-arism0 a 
irnpot·tanc ia. de oilhet•.•s in fallivelmentc cmit
ti ios dltr·ante os mP.zes de Abt·il e 1\Iaic). n:1o 

Não sei, senhor•!5, ;,i alg-uma vez. em cir
cumstancias not'ulae . .:. a nos:;a divida fl•1ctu:mtc 
attingiu a somma t:io avulta.da. 

O Sn.. ~bmn.\DE FrGtJErnA:- Nunca, em cir
cumst:mci::t!" nor·maes; ~ôrrienle uma vez ll11rante 
a guerra do Par.tguay, nos ultimos mt1zcs. 

COiit C.J. racter per·mancnte, :tin,Ja que f•)SSC so- já. chegou uma vez . 
licitada pc-lo !.!OVcrno o mai:; amic-o. 0 s B C E t t d ~ ~ n. An.r.os onnA:-. ~s o cs a o, se• 

P t n " . , 
selho uma suspei ta ou opposic;ão acintosa ncs- erros c do descalabro da .administração finan· 
tas p:davt·a;; . ceir.L do Impc~rio. 

Si eu tiwssc C·"rteza de 'luc S. Ex. pet·ma- O Sn.. SOA!<ES :-Erros do lodo-; nós l>razi-
n•:c-: ria á frent·~ da administração, ao menos leiros. 
l)Or muitos ::mnoS,J)Cl~ contbnça c1ue me inspi- 0 s 13 c "'1 · !L A.l:llOS OBUA : - l l as, Sl OS tres 
ra ~~ :1. todo o paiz, ta;Jt,ia,los), poderi-t votar bancos, do Brazil, Rural c Hypolh~cario c 
pm· essa medida com c:u·act·•r permanente ; Commerl!ial, têm no seu activo bilhetc:oo, letra5 
mas. !<Í S. El:. póde ser "'nbstituido amanhã, e e conta corrente do Thesouro em importancia 
tAr por sucl!essor um :;abí:t ·ti') esbanjador e superior :'t GO mil contos, pod~rão talvez n•!ees
p••uC•I r•scr·u ;.ulos-) no dispen li11 dos dinheiros sitar do sea p:Lg:1mento, -mas nunca do prt:ten
pu!Jlicos, como concednr-s•·-ll:e, com cara.ctr~r dido auxilio 00 seu devcdo1·. Bem sei ,1ue parte 
perman~ílte, uma auto1·ização r.losta ordem, dessa duvitla não ,~,tar:i v~ncida, mao.; g-r:-~.nde 
par,~ emissão di') papel-woe la, que é a chag:1 pa1·b della 0 C!>l:Í, é t!xigivel, c. po1· come
d~s no..:sas finanç:as '! guin tc, quando o' bancos, tod.:>s ou algum 

O Sn.. S.\RAI\"A (p;·esir!t·nte do conselho):- dolles, se viss'!m e1n circumst'lncias ur·g-cntcs, 
E n:io hn tão cedo remedio senão acceital-a.. reclauJariarn do Thesouro o seu pagnrn,~ nto. 

oBRA:- Não acredito na O Sn.. SARAIYA (LmJsider~te rlo co,~. ... elho):-
neces~:idad~ desta medida como auxilio· aos E" para evitar isso. 
bancos. ou como rcmedio a uma crise moM- o Sr... BAn.n.os CoBr.A:- E 11 vou ter 1~. 
taria. porque par·ecl!-me ttue. I)Studada a. situa
ção comrnercial da praça do Rio d~ Janeiro, 
niio h.a falta de numeraria. 

OS::. SoAREs:-Peço a palavra . 
O Sn.. BAn.n.os CormA :-Não ha fa.lta d~ meio 

cir•:uhnte nr!8t~ momento, nem os bancos es
tão em situal_(ão tal, riu'l possa faz~r suo;p~itar 
q u'l precieam deste recnrso. 

O que pôde d·1r-se é que o Tb~s(Juro se ache, 
em um raornento, se1n meios dG S:Ltísf~z~r a 
divida coutrahida. Logo, a urg-encia é do Tbe-
souro. 

Mas, eu disse ha pouco, r~ mereci então a 
honra dri urn não apoiado do meu dístincto com
provinciano e · ami:;o que n~str~ momento se 
senta á minha dil·eita, que não acredito na erise 
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monetaria., porque nada. intlica a falta ou es
cassl3:r. do meio circula ntc. 

O Sr.. SoAn.J<;s :- Não foi neste ponto que 
dei o niio apoiado. . 

ouvi p(dir a palavra ... 
O Sn. SoAnEs :- Foi quanto á t:et·m:mr>ncia 

O SR. B.\RRO;; CoBRA:- Mas, dizia eu, si 
estudo a actGa.l situação da praça, não posso 
convoncer-liic da supposta falta ou escass~z de 
numm·at·ir). 

St·. Presidente, par:L n.va.liar ;;i ha esea;;scz 
ou a!•u,·dancia de num•.!rario, posso toma1· •'m 
a.bsolr.no o alg-arismo repr·e,;;cntado pela somma 
de papel rno•'da Clll cir.:ulaç:l:o. Essa somma 
altinge a ~10 mil r.ontos, U!Jproxir!ladarnente, 
entre a emis~ão fiel :ci- !'ia 
dos l.Ja ucu.-;. 

Não comprchendo que haja falta de meio 
cir.·ulante. att~I:gindo •:sto à indicada. somma 

.~, mars prus-
pet·o.s, de 111, ior acli vidaJ.e co.nruercial, ch 
mai~ av11ltado movimento nas transacçü•·s. :•. 
circula ·à er · · · · · 
entre 1.t)0 e i!JU.OOU:OOO.)' ;QO. 

O SR. :\XTO:\IO uE SIQUEiiL\. :- Nenhum 
paiz c; vilis do tom tão pouc:• .. 

O Sn.. Rut::os Comu : -Alüm disto, si a 
tax;L t1o jur;o é o ther·momett·o pelo qual po
demos avalJ:w a. escass,)z ou a abunclancia do 
meio ~·ircubnte, do numei·ado em ciL·culação, o 
qne v0mo,; é lJUe a taxa do juro para os dopo
sitos em ~linheiro, e precisamente_n_(~ssr:ls banco~ 

. ' 
tão lxLix:a. ~.~omo scLu •lment~.-o qUI.~ demonstra 
ab11ndancia de capital. B:L~tn. dizer quo esses 
bancos fazew. coneurrencia cfrlcaz ao Thcsout·o, 
com a mesma ou 1g-ua L::t.:s:a c JUt·os. 

O honrado St·. presidente do conselho, dizia. 
ha pouco :-« o ;;o\·cr·no não tem culpa de que 
os banco..: confio lU mais nello du que em outros 
dcvedor·rs. >)Pôde ser que assim ::;cja em reh
~:ilo aos b:t n:·os, m:~s em t·cl:v,::1o "-OS parlicu!.a
rcs, par•!ce <p1e n:'Io podemos tor e8sn. s:üisfa.çiio 
ou es~c d•!svauecimcn to, P'Jl"rt nc h a talvr'z par
ticularr:s •pc hoje :letl()~it ·1n mais (·onfian•.:·'l. 
om cet·tos IJ:.ncos do que no pro;•rio Thcsour·o, 
tal ó o receio que inspir:. o · ~ stauiJ actual o:le 
inccr·Lc%:L .• 

O Sn. So.\ln:~:- N:'Io apoiado . .Jamais. 

O Sn.. BARilos Co urrA:- Como explica: então 
V. E:s:. que os bancos, co1u taxa d•! G "{o pnr';L 
d•'posiLos por htrn.s, com prazo ·lo '1~ mezcs, 
su'oito:lindaode ·,o.ita.nt•ád , . r s 

tcnh;.m em deposito uma sornmn. tão conside
ravol, quando o The;;ouro pr1.ga jul'o igual ·~ 

O Sn .AxmtADI': Fr•nmmA: -O The,.;ouro não 
recebe; !:Ó ·qul3t" ncgociat· colll os bancos. 

O Sn. BAr:n.os Coiau:- Ma..<.:, pl'oscguindo na 
ordem principal das minha-; (:onsidcrações, per-

1 guntarci-,;i a ta:s:a do juro ú. tão baixa, si o ' 
cambio tambem b:ti xa, si • • pr·cço das apoliccs 
se el~\'.:1, trzdo isto u:io será indióo Je CfU0 ha 
e:tcr.•sso d<: capital que procu~a cr,llocação '~ E• 
um indicio seguro. 

O fL1lO determina a alta ou baixa do cambio, 
da taxa dos juros, do preço d,os fundos pr1blicos, 
e aLÓd•JS de cou1panllias, é a maior ou m·)uor 
abundancia da<;; re;;;"rvas de _:apitai q~e de

r> 
assim, encarada a q nestão por c.:.: ta face. wjo 
ainda que não ha f11ndamento para , , rec:•io <le 
'iue possa dar-se e~cass ·z de nurnera.rio. 

o ouro ;~o, veJO que o 1esouro evc aos 
bancos. e, co1uo ~cved•lr q w, é, não l :óde ter a 
pretcnção de presta1·-lhe;; au:s:ilio. Bem póúe 
r'lle L~' r !JCCes.sidade d · pagar ;~ di vida em um 
momento dado, tnas entiio, o nobre pt·csi•-l··nte 
do conselho fa!ll) cb.ro. e eu não duvidarei dar~ 
lh•: ato m;lior•!s rccui·sos, ouvindo sómento a 
voz do patriotismo. _ 

:Não se !JÓdc fazer qu··stão política de 'J.ma 
rneditl3; de.'b or.Jew, rJU:Jndo se trata de salv:11· 

empr~nha1', libe:·a.cs, cons0n·ador•:s, e nte re
publicanos. l\bs 'em que :;e dissipem ~•s m:
nhas duYi<l::t.s, não p•:>-so V•.)tar Ulll:t wedida r tle 

me nat·ece nao er un(amen·o a :.:·um na n .. ces
sid ~h qLw se afigul'a ao hom·adoSr. pro..:id·~ntc 
llo cons ·lho. 

';), q'.l0 se 
prewnde restabdeC·)l", teve por motin' e por 
fitn rua! auxiliar· os bancos. pUl'·[ll ·a crise ..• 

O Sn.. SARAIVA (ptesidente do ._~ (· n~;c"i h'J) : 
-Estava Hl::lllifestad;t. 

O Su. B.\rtRos CoBRA .:.... ... já se tinha m::mi
fest:vlo, estava, por ns~im di.z;or, no sett pcriodo 
agudo; e quanto S. Ex. a ·sr. Viscon·le elo 
Rio Branco, veiu ao parb.mento pcdit· aquella 
autoriz:1 .úo, arte d ·. s;es auxilias ':t kwia sido 
pi·e ·ta.· ia d·: m•,du q 110 a lei não f,.z scn:"'io le
galisal' :tquillo que S. Ex. já havia feito. 

O S::. R\.TISBOXA :- Em parto. 

O Sn. So.uu:s :-Felizmente a sc;::unda pa1·te 
d:L lei não foi (~xccutada, e é co•-rigitb actu::l.l
mente. 

O Sr... BAt~ r..os Conn.\ :-Oro., senhorr!", nc 
m•.rne1.to pres·'nle não só não V•'jo •JU6 h :tj 1 a 
fi.;.rnradn. cri,,., como pelas r::tzi.i •· s rru·' ::tc;.~.uo de 
ex:por, nã•l receio que cll:t !"e de. Portant•>, r3ra 
auxili:•I' os bancos de dcpo~ito, jnlg-o (jt~•· C:"t:J. 
rncdida ú inulil. d<~sueccssa!"Ía c nãu dG\' ~ s•·r 
a[•provada, p01'r1uo, note o nobre pr·esi•len LC do 
conselho, só n. pass;>;;r:m dc,ta lei lr;ulc J':~zer· 
nos gr::urdo mal. 

E·[UCtn ~abQsi S. Ex., cmb .. ra b"m int ·ll
cionad,., n•io vai taz•·~· i pl"aça m:~io1· mal do r[IIC 
aqudlc que prucur.~ rl'mr.·diar, •· que 1110 pnrec~ ~ 
imaginario ? -

~ . . . ' 
dida.s mal pensadas [H'O\'OCam. as vezes crbes. 

O Sr .. I3An.r..os COBRA :- Ora., senh0re ... , si o 
nobre pres idente do conselho, como no,.; diz:a 
ha pouco com tanta ro~-zão, tem até horror ao 
papd-·t:oeda, como S. E:~. lembrot!-so ,1,~ uma 
wedid:t que outra co usa niro é se~6o o :•ugm~Jnto 
da massa dr~ papr!l-mo~da em cit·cular;ão ·~ 

Não vin S. gX.flne bastotr a npt'esentaçfi•.J desta 
proposta na Carnal'a,para. que o cambio baixasse 
imm~>diatamr!nto? E si no logat· de S. E:s:. se 
achasse um ministro; que não inspiras:o;e a 
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me~ma. con~anç:~ ao p::t~z c ao com~ne::-cio, 111aicr- j nhum. govern.) de systcm::t financeiro reg~lai' 
ter1a stdo p a acprcs:ao do c:m;bw. _ m~1ntcm em a.bet·to, pot· longos at;nos c em 

o Sn.. ~.\R:Xe:mo ;A CuxHA: _E quanto púde I p:og:e:são :~ct;t~dc.:lt~, :1 ti_i~ida fluctu:1.n~·:! q.u·: 
ai.nda ua1xa1• ·~ nao ~~~"c CX!Stu s .IMO ale ao momento ue se, 

O Sn.. B.-umos Conrr.\:- Pois b:Jm ~ si esta 
lei fot· vot:-Lh e si ficttE :·inda sujoita ao~ abu.sos 

' ~ :-.;._.. .. , 
pm· mais que façamo..; vot:)s par:t que o scj:t, 
est:i cl 1ro que, cru logar de b:ms, não produzirá 
se!Jà:> wales :1. medida quo S. Ex. ex.ige como 
um rec.urs•J s;-:.1 vador. 

O Sa. RutAI\'A (pr·t·si·lentc do consdhr;,):
!\l:ts jà houve ullla que c·stevc em execução por· 
muitos :•nnos. 

O :-::n.. "'.:xn:~ADE F':Gu EIR.\.:- Ess:~ f.Ji pro
mlllgaJ:-.. em occ:\sião em c uc havi~~ criso real. 

O ~n. SoArtEs : - O que (:, for~oso confess:1r 
e Clll1 ft·,m -ruez::t, e quo a dei'!'Og';v;-:J:o ela loi foi 
um t:l"J'O; <bviam tel-a corrigido, mas nuilCa 
l'C\'O!:;a lO. 

(li:, o t'li·as apai'tes.) 

. • u '0 n e. e ocos cevemos c cse.Jar, 
é n li<Flidaçiio d :t diYid:J. fluetuante, sobretudo 
nas : •I"O porçües em que ur.t !'C a c· h a. 

Diss ~ ha. pouco, e fui hon:·ado com uma con
firma•:ào qne reputo rnuito valios~. qu•: nunea. 
cw ciJ·curnstanci:ts nonrül.es.:t dividn. íluct•;n.nte 
do LH[ICrio attingiu ao actual algat·i.::lllo. 

O Sr.. S.uui\'A ([Ji"Csid~n: c elo co il scllL'i);
Creio que sim. 

O Sr.. B.nmus ConR.\.: -Pre\·e ·o a.incla uc e1b 
v:u ser a.ngm'3ntada dentro de poucos diAs, no 
começo do exorcicio finauceiro frue ,·ai abrit·-s·J; 
e j ul:;o imprLt~h!ntc a progressiva elevação ,. . . . . . . . • . 

.. .... , ' • • • t..l. t.: 

publico c a outt·os iutercssl;!.:; econo:nicos do 
paiz. 

A di\'ida í1uctu,1.nte. em todas as atlministra
çües rc•gtd •res. é um -recurso pr"viso:-io. rlr:sti
naào a supprir os r0cur.->Os qu ,J ;t rec·:.! ita 
ordinal'ia não pôde fornec:er, e d ·v e ser mantida 
sôment•! ate que a arrecaJa~ão J::ts rendas pcr
miva resgatal-a, ou sej 1 possivd con~oli(lal-a 
por meiu de um em pr•:sti mo. 

Enu·e nós, por.jm, tem-sa convertido este 
provi;;orio om recurso pc:!·mancn te ("fJOiaclos) ; 
porque, ~i e~tud:unos as tal;ellas do r!latorio d:t 
Fazenda, vemos que a LJ uantia am8rtizn.da em 
um dia é no db s•:guintl'l novam0nte tornada por 
empr.:stimo, emittindo-se lo.:;o letr:1s ou bilhe
tes 0.n importancia igual á do pagamento 
feito. 

Isto não é pa~amento, ó apenas a sub;;titui
c;ão .r1e um·t di \'ida por outra ; o alg-ari;;mo 
subs1 st~ eempre o mr:smo o os cxe!'ckios se 
liquidam, comq vemos liguidat·-se o n.clu:ü, com 
Uiüa divida. na importancia de 70,1.100: OOO::;;OOU. 

o SR. s .\Il..\IVA (pn~sid.:nte llO f'Otl,''ellto):-
0 exr~rcicio, não: a divida rcprCS')lll.a rlc(icits 
de di vcr;;os exercicios. · _ 

O Sn.. BARROS Conr:.A: -S0m du\·ida, mas 
a~s~m o algari:n~o cr,~scerá sem J'I'C de cxcr
CIClO eu1 exerc1c1o. Ora, como já disse, ru~-

' 
ti mo. 

orçamento, ou por meio de empres-

lJ fll:t d :vith íluctuantc tão a vnltl<tb. al~m 
.:; a sorver capilaes que podiam circulat· • no 

commercio e nas industrbs particulare-;, man
tóm a pr.:ça ,-otJ a ameaça p ~'r:nanentc de um 
novo cmprestimo. _ 

São ob~et·\•a,;ões estas do um àistinclo f:.nun
cciro. o St·. Léon S:-..y, cujas pabrras vou 
refet·it· (lê): 

<<A existonei~t de uma divida J1uctu:~nt': ~vul
tada s .:1·á sempre considerad ~ corao o pr.)
nuncio d·~ un~ ~~mprestimo, ,.!, si a s.itua9ão do 

sob a ::tmcat; l d·) 11m emprcstimo: :l:ne:·r·a nue. 
no dit.e:· do mesmo fin:~.nccir ~. ·p0 _lt~ p~r $i sti 
ori!{inat· um:t crise, si csb j:í. niio oxi!'tc, 

D.;vo t:.<.ml;e::l •liz··r :10 ho;1r::ido p:·c-idenLo d:1 
conselho qu·: uilo pos..;o eonforznar.:.n:e com :t 
o1Jsf3r•:a.ção f•!Üa na exposiçiio d·.; motiYos (1ne 
l"un,[nmenta a :':U:.\ 1H'vposta, I'ChtiYttl!l<:lltO ll 
impossiu :lidada ott inconyeniencia d'J um ea1-
pt·estimo interno (lê): 

~~ Um em Hestimo interno diz ;, <•>:Dos i c~ii:o 
cotlsolidat·ia a. di \"ida 111 nctnant·), e, rec :·bcn
cio-sc bilheles do Thesout·o em trocl do ~tno
liee ~ •. não se cr·3n:ia~1 ~·a.cnl':<;OS p~r,~ o c:)r!1-

' do gov•' rno. )) 
Este p.:riodo f..1i um um dl)s qu0 mais desper

taram ::t,.; nrinh:1.,;; s :tsp ··ilas a r .:spnitc do c<tado 
anlictivo da The;;,JUro, patente:1.ndo :1. n1·~encia. 
de recursos ~.~om que possa f, Z(•l' ü ,::: ;;.. des
peza,; imprc.:cin .-lh·eis c ir11me:lbt:-o.s. 

M:1.s, si na \•er.1::1.de o u ni.~o obstaculo q u·~ 
no cspir·ito tl ~ S. ~:-;:. ::cLuou paa n1í•1 !:•·nbr nm 
empt·estimo inl (!t·no foi o 11ue se acl;r. c:!llsi
g-nttdo n:1. pt·oposta, pcç.o licença a S. E:,. para. 
pond•: rar-lh ·! que esse enq,restimo par0cc-m'~ 
sei' cxactamente o m· ~io mais acerttclo tlr:J re
solvet· as di!iic u:tla,les. ( A{I'Jiado ' c n ''"; ·:r:s .) 

Não cr·cio. como se havia dito ~qui, e o no
bt·e presidente do conselho contestou pcl'f·:ita
mentc ha pouco, qne seja possi,·el emittir [tpo-
lices da di d cl:L mblica do - " -l c ' 
Basta atl:cnder-S·' ;lo prc~o da colação n.ct ~1 al 
àas apolices do ú "{o, para não adtuittir-so a 
possibilidade do uma emis::ão dc:;tes tilulos d,~ 
juro menor ; 1. ~!6. 

Act·edito! pot•ém, que S. Ex. podrJ ria fazer 
uma emissão, si n[o do 70.noo: ooo;;ooo ou 
8U.0!J0:1JOO.-:, ao menos de 5U.OOO:OOO$ em apo
lices do G 0 / , •• ao par, ou ent[o do G ofo aVO, o 
c1u(~ seria ainda opcr~1ção vantajosa. 

N•!m ~·oll!pro.lhcndo a r:tzão por quf' esb re-

l cut".•o t•cpug-n;l :w nohro presidente do ·~onsdho, 
ttUa.ndo o The..:"uro "''! acha. com uma. divida 
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fluttuante tão avultada. pagando juros de 4 i/:2. 
c 5 °/(1• c q uanclo ncc•·ssi:ladc~ indeclinaveis c 
já previ"tas o hao de levar infaliivelment0. a 
aug-lllent::tr a mesma tli,·ida, pois que será obri
g-auo a omitür novas letras e l;illiéles, colllo - ., . 

l';;1o Lem questão que ó pr0cisu consolidar a 
div:da ilucluante.; runs c u:-gente fazer-'~e :tlgn
m:l. co~:sa. antes di~,;o, e est::• medid,, é t9.mbc:n 
urgen e. 

O Sn. BAnRos ConnA :-Peço aS . Ex., 
S"lU titulos à sua bcncvolencia, mas como 
ropr·cscnt::mtc do paiz c era nome dos grandes 
inLere<:ses desta pittria, quo é nossa, que se 
tlolonh:t no caminho percort·ido pelos seus antc
ees.-.ot·cs, na :l.dmiuistt'a<;ão liberal, cnja. his
toria financeira. ci!ra.-Re em duas pt~bvras
empro:stimos e papel-mo2da.. 

ç~ào r.onscrvador:l tamberu. 

O Sn. !3.\Rrtos ConnA :-Não t·;;.nto :ti'sim. O 
nobre de tlt •do nit•) 10derá ::; ustentu o eu 

_em s~~1s dfeitm; proximos e remotos. CGmo o 
ilokc dr~puLado SI) animou a ccrnip:\rat· uma si
tuação com outra ? ! 

O Srr . .lh;or, mE Fmu:r:r::'.A : - A secca do 
Ceari custou GO mil contos em 5 cx~:rcicios. 

a. OUII'OS 01Jai'tCS. 

O S::. BAR ~os CeB:u. : - Não sou da
qnelles qu? ~ó tó~ p:1lanas de louvor pura os 

.. .: :") an s e c c cen-;ur:t para os seus 
adv.;r;;ar·ios: façiJ ju:-:tiç<l. a todos 0 entendo 
qne um dos maiores dcf•ÚLos do;; no.~sos parti
dos C procurat• deprimir O merecimento d:JS 

tdvers:trios. Somos todns b!'azileiros, como bem 
diz o nour·e deputado, e po1·tanto d·}v~mos todos 
pl'czat• o yaioi' d~Js no~sos ho:nens, sem a.ccepção 
de p:>.rtidvs. 

Por con:-;eg uintc o nobre deputado fa:·-mc-á 
:\ jusliç:! de crer que, fa.llando da m.à. adminis-

:w • - ~ :'i • 

- . 
rb o direito de sermos severos comvosco, da 
ter-se i niciad J e>: ta. situação, procur·ando lançar 
a diffamação, a calumnia, o odioso sobre :1. situa
ção cons.!l'>adora que terminava. 

O Sn.. FELicro DJs S.DiTos : - A~sim como 
os conservadores hão ll•) lançar sobro os li
bcraes. 

O Sn . BARROS COBRA:- Não hn. na historia. 
:Jos governos conservadore~ mn doc_u.nenlo da. 

"'·oi 
to:!os os minis tros do gabiMte de 5 de Ja-
n ·~ iro de 187cl, ao tomn· as redea.s da adminis~ 

aparte, porg u; a. !';ltLta~ã~ comervndora I'e~or- O Srr . CoELHO DE Ar.:\IEIDA:- Havemos de es~ 
r eu ao ~redtto c :lS erms;;oe.s de pap~l, q uanc~o tu1ar isto á luz dos ai "'at·ismos. 
urgcnc1as sagr~:bs para nos todos :.11sso a olJil- · ·· · , 0 · · · • 

g :u·a m; e a ~ituaç:1o liberal, cmbor·a come- O Sn. b :rrcro nos S.\:'-TOS : - Deus nos ltrre. 
~:assQ a IJ:·aços eom a:·socc:L do Ce:mi. não t·~ve O p:.t. i;: não h a. de govemar-se com essas q ues
de lutat• com onlr:;:s di liicul·lados extraor.lina- tõ:~ s. 
rias q ne j ; tstifirrt~cm o.: ~cus d•:spcr·dici,).~ o a O Srt. 13.\n.r,os CoBlU:- Senhoras, pQt•tcuç·o 
doso•d••m fut::tncetrn. em rrue nos acl~n.:no-.:. :to nomet·o daqu rlt('s que saudaram o ad,•cnto 

O uoi.Jru d··puta.•lo comp:u·c as dtlhculdad0s a.) poder do g .LbincLc de ii de Maio. como um 
tJ.ue t.to ;; Lt·ouxo o dcpl: H'.l\'e I lit g-cllo da SI)CC:1 du grande tl'ium pho para o regime u pad amenbr 
l t::H\t com :u; da g-uct•:·a t1o P:ll'agu~•y .(_. \p:u ' t•.'·'·.) uo :L" paiz. 

O Srt. F1-:u cw 110S ~.\:-iT11,.;: - l'i:~o a~:t·•; - <J g~tlJiun.~ de i i Juull!) bavi•1. recúrt·ido o. 
ditü nesta. d istiucção do l il.h~r·aes c conservado- todos os m•;lo:-; pat·~vprolongu. r· a ~ua ·\-ida, h a.via 
l'Cs. lo:los ::ão br:.tr.ileiros. crcn.do ll•)Yas doutrinas eonstitucionaes, co,jo 

· menor ma! e r·a inutiEt.:tr a Con~ tituic:1o (O)_Joia-0 Srt. B.\nr..o:> CollttA : -O n,_,br·~ d•'r>ttlndo • · do .~) ; h :wia lançad'-' 111ão de s ublcrfuzlos !l'tc n:io fJÔJ,~ co nLc,;; tal-o ; c note-s0. ()uc fL ~ue r;•a v 
, _ . • • • ' l . ~ .. l'C m g nam ao 'arti cubr no trato commum c 

dnr:\~,· ~ Íi:I'l de j)': roi t:t':Jl' aindn. r>or ; 1111
1
1(

0
: ordtn:ll' to . O pair i.:.tisn10 o a propria d igni

dade, :-;H~c .~p ti\-.:-1 eomo de\··~ sor·. p r incipnl-:Jnnos, l1c 1ro u ·~ os f.l;te t•i!1eios a 11tn no::; olti·ig-on · 
1 

l 
:vluella im'mcns:t lucLl~ n{io se ror, r·osc nt::un'-Hi- mente n os goY f3 t·nos, Hll [l t; n ~;u,l :1qucl c ga

I.Jincto a obrig-a1;:io do não c0ns :~ r.\·ar-s · ! no 
monte pe las s:)mm:ts r! IJ'! euston a o Th~souro, poder um só d ia, dc:':clu gne foi conheciJo 0 
ou pelos algarismos da di ·.:iua pul.olic:1. .. . • t•r sult:1do d~ clei\~:1o do 1. de Dezemi.Jro. 

O Sn. R\.TISB I X.\ : - Som dttvida. (.!puiados .) 
O Sn .. TLumos Comu : _ :Mu i to mais imp r·r- . A lHJ.çã~ h :wi:t si lo consult:tdn.. sob re o pro

tn.n tes c avul.btdas foram ns ["~ r:las do paiz in- JCClo ~c i ;J de Julho, o. a.te r~o pl'OJecto, segull-
tcit·o, de vhrus, cl :~ s::mg-ue c rh lJcm cst~u·. A I do a lto.guagem do ai.Johc!Olllsmo. . 
seeca dL• Ccar.i <lev•) es t:tt• liquidada ú r·~i•tu•atltt O SH. So.\Rt:S :-Fune~to digo en. 

V, I.- t1!J 
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O Síl. BAnnos ConnA :-Foi esse projecto 1 gi<'io do:s mortos, ~~discutir mais a. politica. do 
que determinou o conl1icto que deu Jogar i gabinete G d·~ Junho do que a do a.ctual, como 
di,-soluç:i:o da Cama1·a, e ú conscquento consul- advertia no ultimo discurso que proferia hn. 
ta ao paiz. poucos dias. 

Como respondeu o ai z a. ess::t consulta~ 
.:. iio está patvnto nesta C;\Sa. que o resulta

do foi inteiramente infen'!o ao ptoj<:cto daq uel
le gabinete ? (.-lpoiados .) 

ll. 'ELICIO DOS ::,_\C\TOS :- ~ :tO 

ao proj•!cto, mas q11:mto ao nwdo. 
(lú~ out,·os a11u i"tCS·) 

O Sr.. R\.RnGs CoLmA:- Pois o projecto é 
o modo .~e solução. A noss~~ presenç<l e ~t de 
tantos dos nossos adversarics que niio podem 
prestrar o seu apoio :10 projecto, u:'lo fo1·am 
out;os tanto~ protestos er;;uid•.1s pelo paiz con
tra a. tl"31l~1ori:HlÇão do mesmo pr(ljecto em 
lai? 

O Sn. AxonADE Fir.UF.rr..\ :- Projacto q nc 
até foi r•ctil·ado d l discus•i'ío. 

St·. B n.n s Conn :- ~-
ti,·esse a intenção re:serv:1da 
vet·ific;tçi'io de poderes o voto nacional, ter
se-ia retir~:clo_ no dia em que se ~puro:.! a sua 

c 1 

O SR. CoELHO D::: AL)IEID.\. :- .\ppellou para 
o 3° cscru tinio. 

O Su.. JosÉ l\Li.Ruxxo : -E nenhum Tin
gou! 

O Sr,. FELrcro nos S.I.XTO~:-E nenhum vin
gou. 

O Sr.. SoAREs :- Quct·ia infundir tcrrot· . 

os. 
nação assim pronuncia la pebs urnas, o ainda 
depoi" da inetilc:,cia dos re:: ursos cxtt•::toi·din~
rios empt·eg:dos n·c,~ ta C:.uu;tr:t para o chamado 
:_, . . • : . rio •) • UUJ10 ('0Utt
llll0l1 :~ m:ulLer-se no poder, achandn·s~ em 
ft·ente de uma maioria 1•:\I'lamontrtr resultant" 
tla opposi\.iiO t•ndie~ll c da ft·:~cção di,:sid·~nlc do 
partido liu3ral. 

O pa.iz foi tc ; ter~.nmha do;: rccms·Js dcscs
pet·adus e c•_.n.!emna.vcis que Ci!S'} miiiistet·io 
empregou pn.t·a prolongar a sua existcncia. até 
CjltC , desengann.do, t'1vc .!c ceder tlianto da ,·ot.a
('ão manifestada p••la Camarn, rcsknando o lia
der, qtt(! em IJo t~ hora passou :i.s n;·nos elo nol~r·! 
presidente do cousclho. 

O SP,. Jon~ !II.uaAx:.;o : - I-I::t de chegar ~ 
vez de conta r-se deste o c;ue està contando a 
respeito do antro. • 

O Sr~. So,\I:.r.::s : -'-~Nilo, que~ ~dual prüsi-
~ l .. 

qnl) só tere a de desorg;mi:wr o paiz, e na phru~ 
s·~ de u:n r-cnadot·. u:'"ío tendo mais cru qnc 
apoiar-se, ~poün-a·:-;c no.-s parallelepipcdcs das 
ruas. 

O ~n. lhnnos Cowu:-A r1Gsord.-·m, n an!1r
chb, as arrua(;as fot•;un el.:wadas á altm·a. de 
:mstcn1a:!orcs do goYcrno dé~le l':dz (nlio 
upoi;,clo s.) 

.l'\iio prolong:u·ci csla discus~•1o · : não c1uero 
r1ue o 111eu nobre ~omprovincil:l.no,cs-ulinistro da. 
guerra, po;,sa r\rguir-mc de não rospeitar a reli-

hi13toria como elle mesmo de~eja. . . 
O Sn . Rmu.os ConnA: -i\1as saudei · e 

)}a u di o ~dvcn to d hon <1 

conselho ao poder, não sómonta como um l'C

sultado Ja vicloria d" regimr~n parlamentar, 
llH1S rorq ue. acreditando ainda quo existissem 
enLr·e nós alg·u ns 1estos do systn,rua. represen
ta:ivo, e conhecendoos precedentes de S. Ex., 
que mu in:;;piravam to !a confiauça,e, 1:or assiut 
t!i:t.er, me alcntayam de c,;:pcr.ln)~as, persuadi
me de qu·! tudo ia mudar, que para este paiz: se 
abria uma no\·a éra ... 

O Sn. LoUREC\r. " • ·- ç: • 
thealt·o é 'inu as scl?na~ se mudam assim tão ra
pidamente. 

O Sn.. B .1.nnos ConuA:-... embora não de 
prosperlC ;: e, csb·ngado como se achava o paiz; 
porque a roparac;ão do;; mtth.:, causados pHlo 
g-abinete anteriot·, seria obra de muitos annos 

r .,...· ~: 

·::;, 
Esp,;rava que o nobt·· ~ presid,~n te do conselho, 

subst t'1indo um gabinete que se rcti1·ava 
clin.tile do voto d:< nação, que não aceitava o 
seu pt·qj c;cto sobre o elemento serYil, fizesse 
cousa ,tiversa, menos prejudicial aos interesses 
publicos, fo!'mulassc emfirn um projccto de 
accõt·do com a 1nanife ·t~ção nacional. (~\1im·te.-:.) 

Pouco durar<nn porém, as minhas illusüe;;:, as 
tuinhas CSiJeranças, c o nobr·o pre:::iclent•J do 
con,:;clho vciu causar-m•J :: mais · · -
copç:io. 

Com cii'ei to,S . Ex. trouxe n.o parl:l.mento nm 
pr~jecto, que, no s0u propl'io juii o, é mais 

S·~nhores, o que val•} o projecto do nobt·c 
presidcn te do con;;:elho, po.:to em confi'Oilto 
cem. o de :-:cu antcces;;;m·! foi ha poucos di:1s 
completa e brilhanLCt!lentc demonstrado pelo 
nolJt'e deputado polo :3o dis Lricto dn S. Paulo, c 
por conf'eguintr, eu cntrn.ria inutihnl}ntc c com 
grtndc d· ·S\'ant ~l.gem, ne::se confronto. 

Limi tando-m•', pois. {is iücias ger·a"s, a té 
porque niio é (lsta occas ião propri:t parn. um 
exame dt~tiuo c rniuncio"o .;o p1·ojccto de 12 de 
1\h-tio, n~1o v~jo em tJllG esto projeclo melhot·ou 
ilS disposições do antol'ior. Na verda le, em quo 
S. Ex p1·opiciou ao paiz essa. tran(l Llillid:tdo 
de quo nos Lem fall:do '1 

O Stt. SAn .H YA (p;·e.-:identcdo comelltri) :
Eu não tenho falla .- lo nis~o. 

O Sn.. Rmnos Corm.\: -.\inda ha. poucos dias_ 
V. Ex. di~ia q11 c, co.u o seu proj~ cto, procu~.E 
rava soct·g·at· :t laYout·a e o paiz. · 

Acr edite S. Ex. quo a tal ou qual tra.nf1ui
li:lad0, q11C so mani festa, é porque S. E x . fe z: 
ao m0nos o q11e in~:s:actamentc so diz qm: 
fize1·a o Sr. Dantas, isto c, t rouxe a qucstiio 
das r11as pam o se io do parlamr~n to ; c a. n·~~·ão 
coufia nos ~en f'J representant(•s, princip:::llllcntc 
' luau<b, em , ra:..:ão dus circu rll stanci :~ s espc
ciae . .,; em quo .fomos t!leilos, cada · utn de nós 
tem mandato, senão imperativo, pelo menos 
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espccin.lissimo, em rebçfio a esta qnestão. N~io 
se engane S. E::t. : a cau;;:1 do:>se phenomcno 
a.nim>tdor, dessa tal ou qual tran-1uilid tde que 
se manifesta no paiz, está no facto de não 
apoiar-se S. E:s:. em elementos anarchicos. e 
de apresenlar o seu. pt'OJOcto como quest1o 
abc1•ta.. 

A pre.5entando e~:>e projocto, S. Ex:. declar• •u: . . -
di~to qnestão politica, muito menos c;uostão de 
vartido ; em ~nda.i-o, é uma q•;està.o aberta ; 
acceitaroi o concurso de todos. 

O paiz. confiando l)m seus representantes, 
espera que o hotw~td-J p~·osident0 ,!o conselho 
acceita:-á as ctn::m1as, as a.ltet·a.ções que forem 
oil'erccidas r) tivnrcm o votiJ <lo parla:nonto. 

1\Ias, porveur.ur:.l o p~ti7. most!'a.-sc iufen:so à 
cmandpação do;; es '·ravos '1 

Seo-uramrmte nüo · o conceito contrario é 
urua grave injn,:;tiça. e procede de qu·', nas 
questões importantes e opiniõ·'s extrema.~, cada 
um julg;l dos out;o~ com e01·ta pr!J \'ct:çrro , (J ue 

' 
cousas. Eu proprio tenho d:sto um exemplo 
pessoal. · 

illust1·n.do S1·. conselheiro Ru Barbo;;a 
;<utor do pt·ojecto de 15r1~ J11lho . . . 

O Srt. So.utES : - O projecto t"ve muitos 
autores :o Sr .. José elo Patro..:inio, o St·. Clapp. 

O SR. B.uutos ColmA .•.. e ruembt·o na com
missão desta Cam::~.ra. que c::s:aruinou o refr·rido 
projecto, em seu importante parecer refere-se 
por mais de uma vez i minha humilde indivi
dualidn.:lc, como o typo do escrav;,gismo. 

O Srr. AND!UDE FrGU.t:!RA : - Mas o paiz 
condemnou suas o liniões. não rcelo•"enlo-o, 
nem pela Bahi:1, nem por 1oynz. 

O S!t. BARrto.:; CoBrrA : -F· ~z-me hom·.~. não 
desconheço, citando a mim. obscuro pi'ovin-
cwno, S3m a.uc ort ' , ::o llll\c ,!';e pos na po-
liLica do paiz, no :':CU m·Jnun.1ental pa1·acer ·I 
I\Ias nem por isso, nGm pot·quc me fizcs ;;e a 
honra de reforir-~e à mizn em tnibalhu t:b no
taYel, po5sO cu dcsculp:u· á S. Ex. que me qui
zesse atlribttir intuito;; que não tiyc , e opi
niões que nunca profcs-:ci. 

Convenho, senhores, r:m que n :1o tenho o 
habito da t1·ibuna. Nas pouc::s vezes em que :1 

ella. venho, fac;o-o ~emprc Yencendo enormes 
difficuldades, com grande acanhtJ.meiito, sem 
outra mira :t não ser o cumpt·imento do mei1 
de\· e r. 

Pode ser que no dospi'.:tnncios:1 discurso que 
ac1ui proferi em 188t, por occ:lsião de d~.~cuti;.·
se a lei de 23 de Setamuro, ernittissc alguma 
pt·oposiçiio rtue Jess'~ log·m· à intCI'JH'et:tçã.o ::trll· . ..., . ';""' 

o . . ' 
;·cceiasse abusar ela p::cten,~ w. dn. C:.ttn:1l\l, r ode-
ria. ler al.~uns tt·echo:;; para demonstrar <}l1e. im
pugnando e1ubor.'l a oppo1·t·,niclade àe certas 
disposi1;õ :s da r r~spectiva p:·oposta, manifestei 
s r.ntimentos c idéa.ó) que não podiam ser de um 
escravoct•ata. 

0 Sn.. JosÉ M.mu=--~o : - Est1. é a vanta
gem da propaganlla : ningu~m m tis quer ser 
escravocrata. 

O Su.. A:NmtADE FrGUEH\A ;-Tal é ojuL~o 
que fa~o dessa propaganda, que não tenho 

duvida r:m d ·clar.:r-me osc1·~vocrata.. Ninguem, 
nunca., nestfJ rniz foi e:cravocrata; mas, se 
S. Ex. ,julga que é isso uma conquista do abo
licionistnc, ou me d!3Claro escravocrata. (lia 
o'~>a r os a[Jat'tes .) 

O Sn.. Pr,EsiDE~n; :-Peço aos nobres d~
putados q11c não intr]rrompam o Ol'ador. 

O S,:. So.uu:s : - Os serviçrH do Sr. Ru 
aruos:~. a. CGLusa. a o ic:omsta ni!o se podom 

comparat· aos do Sr. José do Pa.t.rocinio. 
O Stl. Ihrmos CornA :-Não entrarei nessa 

discussão. 
Disse e t•cpíto, fJUG S. Ex:. o Sr. consolheiro 

Ruy Ba1·bosa, fa:r.endo-me g-rande honr~L com 
as referenci ,g ao meu humilde discurso no !';Cu 
im pot·tan t8 l'at·ecer .~obre o projecto de 15 Je 
Julho, D:Ji, toda.vía, injusto nas apreciaçlies que 
f·,· :r., de ph rJ.s•:s trunc.\das ou íncom pletas, e de 
•1u:o i. ca ·i vos iso a os, parü. c 1eg-a.r ao resu a
do de quo cu era o ma.is empet·t·ado e atrasado 
lias escravocratas. Se isto fosse vord:tde, eu 

·"": . -
achada em bôa e gt·ande companhia, e em todo 
caso estaria mais appt·c•ximado dos g-randes in
teresses do paiz, do que ayu~llr:s que querem 
::l tan ar 'em:l.sra a e 1mpruf en ·~m'.'n e uma 
questão, que n1io pôJe set• resolvid:~. p elos seu~ 
timentos e pelo enthusiasmo. 

E' pt·~c~ciso qu~. haja wais tol-:lr·ancia para 
todas a;; opiniões, por,1 uc as questões d·:sta 
naturezl'!. perdem antes do r11tn g:mham com a 
ex.aget•:tção e a intole1·n.nc:a, e Cllmpro que se
jamos just•)S c•Jm a nossa patri~\ e os nossos 
concid~~ lãos. Em pai:r.es, m~is adbntados como, 
o :los Estados-Unidos; todos sab:~m quão porfiada 

. . ' . ' 
g-uerra civil: alli a imprensa e a tribuna, a po-
litit.:a e a religião~ sustentaram longo e renhido 

leito a favor c contra a condcmnada. institui-
ção. 

No B1·nzil, ninguem jàmais prctenden legi
tima!' a escl."avidão em sua origem, question::m
do-se apenao; da opportunidale, e dos meios 
mais prulentes dH ex.tingt~il-a. 

Qllanto a mim, repito, e s t:u·ei sempre. (pelo 
menos é esta a minha intenção) ao lado dos 
verdadeiros ·~ rcaes interesses do paiz ... 

O Sa. AxoRADE FJGUEm.-.. :-.A.llOiado. 
O Sn.. B.mn.cs CouP..\... como supponho que 

estou ainda nr~sta OCt'a,;ião. (.I;Joiarlos.) 
_Senhot'e!'l. a gt•ande c g-0nerosa provincia. de 

Mmas~ que eu tenho a ltülll':t d•1 rapre.;;entar 
nesta cr.s~'l., em Yit•tuJf3 do n:w.nd~üo.q ':e im:üel'e
cid:\mente conferiu-me o 12.) disti'iclo ... (Nci.o 
apoiadas) . .• 

quo muiLo met·cce. 
O Sn.. B.umos Ctmr~.\ ... nunca foi, nem é cs

cravoct·ata • 
O SR .. FEr.rcro ncs S.\:<>Tos: -Apoiado . 
E' Yet·d:de rruc elb, mais do qu•J algum:iS de 

su:1-s irmãs, é e.;:sencialmcatc :tgricola : os seus 
pri ncip ~to'S interesses, o S!lll prog-resso, a su:l. 
p1•osperidade, o s~u bem os ta r, tudo d "pende 
da lavout•,t, que é sGrvi !:t em g'l'audc parte pot· 
braço:> escravos. Eutl'ct:l.llto, nlli a. escravatura 
está mais disseminada. do que em outras provin-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:53- PÃjgina 26 de 30 

4.68 Sessno ern 17 de Junho de ·1883 

cias : não temos os g i·andes cstabe:lecimcntos 
a.gri0ol~s de 200, :~00 escravos, ncr!l sei mesmo· 
si algum h:.1. que empregue mais d0 100. 

O Sn. A:-:n:UJ?F: Fmtnmu :-Arrui na mntt::l. 

O Sn. BAnnos ConnA : - E' Yerdad·~, tem 
r:<zão o mCtl nobre nm i g-o; mns, :i cxc••pçã•:, dP.s~n 
· ot I!Lt, e nr!e !le e nlti w. o Cilfé em mnim · -
cala, não h:-. fa.zcndas com grande nmllC!'O de 
escravos. 

Não obstante, partlcipanclo da. infelici.Jadc 
geral do paiz, a provincia. do Minas tem parte 
d lL :::na fortuna em cscrayos. e o son tr.-.balho 
até o pr;>scnte funda-se pl'incipalmentJ no ele
mento set'\·il. Po~ consequencb. eomprenen
de-sr:l c1ne e:la. m1tito sotl'rerin, como todo o paiz, 
si o problemn. ~la em~ncipação fosse impruden-

.. 
?II:~s. Sr·s.~ cn conh0\0 o sentimento e a 0pi

niao dos m0us nobres e g-enerosos comprovin-
~ - . , -

tinctos companheiros d·~ rcp~escntaçiio ncst:1. 
Camar:1.. 

d·m1..,nto embo.ra.ços :i pass!'l.gcm cl·; uma refot·
ma. do elemcnt•) sen·il (a poi t!rl os);- m~~s. si o 
pi'ojecto de i2 de M:tio, np;·e~·:n!ado pelo hon
rado presidente do Comelbo.n:io ftir pr(Jfnn
dam•mte modific:Ldo Gm alguma:: do Selas dis
posi~lües capitacs .. o 

O Sn .. JosE' MAn.L-I.:c\0 :- P:~ra meihot·? 
Sn. B.mn.os Comu ..... _ pela minha pa.t·te 

ftc_~rci in?ihido d} prestar-lhe apoio, co1no 

Entt:~ndo que o projcclo precis:~. elo rnodifi
~.o.ções profundas, c o p1·oprio Sr o JH'csiucntl! 

I ' -
~ . ~ 

tua.l, tem f.~itn declarações CJUC r.onftt·m:Htl o 
juizo que a. t:d l' •"spcito fot·:.nci tlcs:lc os l•ri
m.~iros din.s, isto t··, que o seu p1·njecto nfio 
passa Je uma copia. mai::; ou menos dist~1.rçacb, 
do projecto do Sr. C;)nselhciro Dantas. 

Ot·a. eu r1ue fui elc:ito rom \'irtudiJ Oi' minh:ts 
opiniõc::; contraria::; a') projccto dr~ Fi ~ :c Julho. 
n•1o poderei 1'-fJOÍl\r um outro, qnc S. Ex. 
mcs:no confcs~a ser mais adiantado, c eu v1~jo 
qae é igu:•l na c::sencia, (' na ftjrma, fltt:tsi co
piado do de 13 tl :~ .Julho. (.A1;w·tcs.) 

Senhores, e~te paiz, dig.1 m o qne quiz"rC~, 
tqm feito m:lis peb emancipaçiio do ~1ue todos 
os governos. 

: O Sn. AxmuEE Frr.uEinA:- ApoinJo. 

O Stt. Ruts ••. - , 
licioni.stas. 

O Sn. R\.nr,os ComtA :- Não é ao elemento 
official que se cl.;vem os prog·r~~sos da cma~ci
pação, e que tem levado n. questão ao est:.:~do em 
<lue felizmente se acha, com a l'l'doc•;ã·) de 
quasi mt:-tade da esc1·n.vat!:I'a em 13 annos . 
Todos fomos t~str-munhas do procedimeuto1 j:"t. 
da. C:tmar.l do., Srs. Dcputatios, rt do p:•~z. 
q nanrlo pela p!-imei t•a. yez i:iC agi t.ou no rarl.1-
m~:lto es la. gr ~we q ucstilo. 

O partido consc't.\'ador a.qui clh·idin-sc , c cu 

ti·.· ·~ a honra de ali-star-me nas fileiras da pa
tdotica. opposição q a n, impugn:m lo s. proposta. 
Llo governo, con,cgaiu mdho1·al-a. em ~i..lg'lltiS 
pont?s; ma" não hou\'e o :Lclo a.lgnm de rr.sis-

, •• ! 1- ._,· ~ 

a ordem pnbli.~a. Desde que a lei f,Ji promnl
g-~dno ca.da um d0 nó~ foi, não somente um 
cidn.rl:1o olJccli<~nlo no:; seus Jt'o:·cilos. mn.s um 
auxuuto s1ncct·o de i:lun. cxccnç;'i:o. 

O Sr .. _\:~-:nnAnE Frr;t;Eilt1:- Sem duvida.. 

O Sno R\Itr.ns Con;:u:- A liberalidade pnr
ticolar. a phibntropin do:>; bra~ileiros tern f.~ ito 
muito msis cio que a lei em relaçfb ás Lb::rl:l.
\·Õe .~. contando-se est :s por 10U 0000, emc1uanto 
as do fund•) .-le cm~~oncip:~ção não p:1ssnm de 
20.000. (otpa;·tcs). 

A( !_li não h~ cscr:t\'OCrala u · ' r ·1 
apa 1·tes): o ' [liGO p:dz n;"io quer,~~ não púde 
querer, é vet·-!!e priva do inopi nad::~. o brn;;ca
mcnte do elemento do trn.bolho ; si ello tivesse 
, et tez,c de poder sub~titnir, de umr~ hora 
para ontr:t. o tr:lb::;lho csct•:wo pelo ttoal.Jalho 
livl'C, não fique a ning-uom a. duvida d·) que as 
liberta ~õ~s \'Olttt!ta.r:"s · - o· ,. 
c:.:cnla. (Apoit:tdo.~ e (/,h;e;-sr;s arJ!!rtc.~ .) 

Hoje a. propried:1.de servil, além Jo mais, é 
umo. [1roprie.!:dc ínc:muno.Ju. tJue mnntem in
quietos o:; iufeli1.es q::c :1 lH .. Hsn•:m: <l sit•::lção 
:i1;.~i" dign~~ de bstima, hoje, é t:th·e;~ n dos 
;;enbot··.:-:'5, não a dos e.:(:r:wos. (Apo iados 13 

t;·ocam-su rli !;<J1'sos apcu·tcs.) 

O Sr,. P:tES!DE~TE:-Pcço aos nobres depu
tado::; 'l uc não intcrron1pam o oradut·, e ao 

I 

:\iío é, p··rt:lnto, da <::n:•nc! par:ão do~ ro ~
cr.n·os p:·opriamen Lc IJ u·~ f::s zt~:uo.,: que..;lão, mas 
dn. ot·ganizaç:"io ,Jo lt-ah:·dit•\ de mo:to a n1io so 
sacrific:l.r•~m os gt·a ndes in tc.n·•:-ssc;; soe ia os c 
cconomicos que a cila se lig:Hn. 

0 :;:It •• TüSJ~ 1\L\ltL\:-:=';o J:i :~p:it·Los. 

Peço ao nolll'c :lüput·do c1nc sej:L b·:ncn·olo. 
n. miulta \'Oz, ft•lqnis·:in\n, n:"i·) pod•! t!umina.t• 
n. su·t, a ho:·a est.:i. finr!a (! c~I pt•eciso conduir, 
me;;:no porque o ltonr;ulo pt'l1sidenLc do conselho 
não podo prolon~;-ar a su:::. ·csln.da nesta casa. 

?\Tas cliz13, C'l, não fazomos ~tnestão da eman
cipaç:"io d ·s c:-:c:-~.vos , a u >ss:i. questão ó que o 
l.r;'Lhalho.-pão se de.~org·an isc,c 'lu ' ~ não se s:1cri
~~lu?ruo .<?: grandes in lGt'(!SSe:; ligados a esta 

Ora, o prcô~eto do 1tont•ado ]:l·~.sidente do con
selho, em algumas di~posiçõe~. o inc:fficaz, 
n·outras n:to resp•;ita, corno S. Ex. tem affit·
ruado, o direito de pi·opriedude. 

Não pr.Jtcndo. n~;,;te rnomr!nto. 0ntt·ar na 
questão da legalidad~ J:\ pr(•pt·iedade escrava. 
Pal'a mim ella é leg-al c, por s~t· lega.l, social
m~nte fallando, é legitima, por<!tl'.~ niio ha .i
reito al;:;m, adquirido c o:o;:et·ci io em virtudr;. 
de lei. que n:i:o aejr. legitimo pCi'<'..ntc a so
cicd:l.dl). 
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Não estamos em 111XJ:.t. escola ou acadcmi:l, 
nem :"C tt·ata. de uma discus.:;üo rheorica., intei
ramente inulH e superll1hl. pe1·:mto o facto, pe
rante um:L OJ.'d: ~m rt•J cousas DbÍS c1ue secula.r; 
sendo tamucm impos•Í\'Ci contr:,;;ta.r a. existcn-
ela essa proprreda c, tSo ega. co::w outra 
quftlqurH, e rcco~h0cida. pela con:;tituição c por 
muil:is outras leis posto!'iot·es c anteriores. 

-o;· conscqt1enc1a nao e poss1v0 ataco.r-se 
esse dil·cito sem indemnização, ainda mais por
que :>os actuaes proprictal'ios não cabe a me
nor culpa d:~f;s:t instituiçã0; a cllcs niir> se pód0 
imputar o q nc !>C t')rft chamado urn l'Oubo, um. 
acto de pirata1•ia, e não sei que mais. 

P:ml. o~ ::t<:tuacs ~enho:·n;.; o cse1·avo repre
senta o s<:m capital, o producto do seu tr:-•balho, 
uma propriedJdc tão sagracb. co:::o qualq uet· 
outra. 

Ora, o pt-ojccto !tlac:l c vioh r:'SSO direito r·m 
mais de um ponto, c entre outros, qu~wdo Ji
berta,_ sem i.ndf)ronização real, os escravos se:s:::a-
~ • • 1 r 1 _ a v: t• pot• ca cgot•ta.s (e 
idade, e r1uando (•st:tiJdccc depreciaç:io grad:l
tiva. annu::ü d·~s;;evnlor, crue assim v·:m a. e::t-

porque é iilusoría esta indemniza\:ão, ao mesmo 
tempo quo é offensiva ao11 s&ntimento;; humani
tal'ios dos senhm·e.:; ele escr·av-os. 

Est_ou C'>t·to de que neste c em outros pontns, . . . .,_ 
cus sito que o lt::t. r! c melhorar, c e:u tal caso 
tl)rr~i !!um mo prazer em concorrct· com o mnu 
voto pat·:t esta l'efot·ma. !>em sl.::rificio de 
e mt~1·esses que se devem respeitar c salva
guardai.". 

Fique, porém., ~onsigna.:Jo, como conseq uen
cia da~ ligeii·us obserYaçües ·que acabo de fa:r: Jr, 
qu0 t ·mho sempre tondenci::~ pun oppõr-m~ ás 
teut:üivas de ema.n:; ipação que se fazem por 
parte du governo, porque o governo não tem 
feiLo mais do 11u8 perturh.1.r cjst~ meli nd ro;:;a 
questão, j<i pela forma pot·quc tem procur.tdo 
resolvel-a, 'i elos meios de solu .ão im::1 rri-

i n (r - • ;:, , 

Em reLçfra :i lil.Jcr·inç;To 1J..;,:; scxng-0 uarios. a po:-c~ue quando se procura~ t•csoh:c• quc~tõfls 
110,5., 11ucst:1o ,:: sa 1 v ar (J pl'i nci pio. poriiU ~~ de3- I des t.L orú.em, CL~ t~prc ante~ _~ttrahn· tod;L a boa 
elo que se podem liUI.'rlat· cscmvo;; dJ ciu:dq::et·l Yon~':tl~ _(: couc1hat· todos os mt•}ress~s. em vez 
id:vle. s0m indrm1!1Í7.::tçiro, sem ac:tt:n o din3ilo • dr) 1' ntal-os. 
de [lfO[!I'i;:dil.'.!O. dCI'CnlOS Jogic:uncute con- - Deru:ds, p:wcce ha.vcr o proposito de fazer
cc-der tndo quanto preten:1e! o nboiicioni=-rt~o cr.~ ,. á Enrop:~. o ao m:m.lo, que só o gover
cxalt:<do. isto ó, a emancipação imrnediab', no. só os espiritr·s que pairam nas nuvens. siro 
obrigat01·ia e sem indemniz:Jçfio. os deposita!'iose pt•omoto:es ela idéa emancipa 

O SI'. FEr.Tc:o 00,~ SANTOS:_ Não se dor·:\ neste paiz, quando a nn.ção, unt('s o mais \ nega o ; rr • • 

O Sit. BARROS Co1:IU. ::-1~n fallo p<lt':mtc a 
C~tmni·a, ~!UC SfthÍu rlo sCÍO {h paiz I) po:·a~tte O 

• '·· c n · · conscll'l que con ecc pct·-
feitamont') :1s nos:.:o.s ciL·cumst:mC'.ia.s. Pergun
tarei, pois, a t• :dos, si os j•ropriet::!rios ú1z0m 
questão clG indcmnização de vel11os. pela. m:ÜOl' 
pm·Lc il~vahdos c ilvltilisftdos par.\ qu:•h11:er 
l!erviço ~ 

Seg-uramente n:To é cst:1 a qncstito, c po• isso 
o mcn patriotismo não púdc so!l't·cr que o 
Sr. prcsid::ntc t!IJ cons·~lho. insistindo, como o 
!':·') 11 ant,•ccsso:-, llt\ id6a <b libcrtaçiTo dos sexn.
gcnarios, que p:11·ece ser l'onto princi pn.l oln·i
gado de todo;:; o~ pro.hctos de orig-em oírichtl, 
imagin:u:se os proprietario" ti!o dcsprovidt)s do 
sentimentos g-.~ noroso~, que queiram indemni
zar-sc d•J valor de escravos velhos por· tLons ou 
tl'cs annos de scwvic;.o. qun.nclo ali:í.:-: é sabido 
que nenhtH!l sonhor obriga n.o trabalho os cs-

- : i o ; o c ocnça ou pf: a 1 a :~ . 

Si o intuito da l :~ i é a <:scg-ut·ar o repouso ao' 
esc1·avos velho~. n ns ultimo~ dia::; de uma lon~n. 
vida de escravidão, não soi como so cstabelc'ce 
ll!'l.I'fl. elles a obrig·ação de sP.rvü· por m:1.:s al
guns annos, qm1.ndo os J)roprios senhores não os 
obrigam a Lrabalhn desde qu•) não o possnm 
f:<zct·. ~ 

O Sn. SAnA TVA (pl·c .~idc í1 tc dtJ conselho) :
P r,is vote contt'D- isto. 

O Sn. DAUROS Con:'..A : -De certo votarei, 

nhat· o problcrua pn.rn. a SUll soli!Ção m<ti;:; na
tor::tl e conv·~nient~. Nesta emprczn., si h:L ou 
pod•) ha-.·et• g-ioria.s. ost::s n:Iu cabem a. uem 
qaC't' c1ne s<•.Ja, i-'O:HLO a naçao razt e1ra. A 
postet·idadc. que jnlg·a sem pÜ"Iões. é o ti·ibu
lUll'evisor c.losjnizos contempo•aneos. e a his
iot·in., qt:e é o juiz•> da posteridau•), ha de con
finnat· esta. vc:·chd•) . No l3J·at.il, a 0rnancipaç:'io 
tem sido uma ~,iJra nacional, generosa e paci
ficamente rcn.liz:1da. (JI 1!itrJ bem, mui to bem. 
O orado;- d j'elicit(c(l(}.) 

A discnss!Lo fica arliadn.1)ela hora. 

O SR. Pm:swENTE dú pr1r.'l .nmanb:! à se
g-uinte urdem d•) dia; 

Continuação ·h 2:l discussã.) do projccto n. 
:=:-188:-J, sobt·e a emissão de 25. UOO:UOOS;OOO. 
- fa discussão do projed•) n. ·14-1885, sobre a 
licença üO juiz d~ dil·o! ito c~'" comat·cn. do Bt·cjo, 

3:. discussão do projec to n. 4-1884, fixando 
a:; forç,-..s Jo mar para. o exerdcio de 1885- , 
1885. ( 

(.4.'., :; lto:·as ou antes) 

2(\ cliscm;~ii:o do pl'o.;eclo n. 1 A de ·18_85 
sobr~ a cxtincç:to gTadual do el01llcnto servil. 

LC\'Jnta-sc a ses,ão ás 4 hora!?. 
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SES910 E:l! 18 DE .TUXHO DE 188) 

A"s 1 t ho!·as,acham-se prcsont"sos Srs. Fra.n
klin Doria. :\ffollsO Celso .Junior, Costa Rodt·í
gqes. Jof(o Dnntas Filho, Ma~c[l.renhas. D~ntas . ~ ... .. 

'.. . ~ .. ..... • " et 

Jnnior. Bento Ramos, João Pcuido. Adt•i:mo 
Pitnent,,l. Lonrenço d~ :\lbnquerque. Josó Pom-
1en, Antonio di"\ Si ucüra.. Soares, Juvencio 
Alv,.s, i\ ont~nflon. l\ :.v'tim r r!i.ncisco. B:tr·ros 
Cobl"a. Rs.ti. ,:;bon~ , Pr1tcl 'nto de ~·Iorncs, Almeida 
OUvcira, C:trlos Pei:\.oto, Duarte de \zevPdo. . .. 

"' ~ ~ 

Branco. Ildn.fonso de .\raujo, Diogo d~ Vascon
cellos, B3t·ii'o d!t L"opoldin:t, G•> 11CS de Castro, 
Cr1tz Gouvea., 2\Iaci~l. Vhnn·1. Vnz. Bulhões, 
Al\rar.1 Botelho. Antonio P1•:•.do, Rib~iro d:l tuz, 
Carneil'o da. Rocha, Coelho de Almeida, e B;;z·\
nul.t. 

Comparecem dcp~is da cham:l.da • os S1·s. 
l!1yss<Js Vianna, Pt·isco Par:1izn, 13ernardn de 
M~ndonçr~. Sobrinho: Olympin Campos. Ita'J_:ri, 

~ ' 
Ribeiro de ~lenezes. França Car•·alho. lllort>ir·a. 
de B~rros. Schutel, Sih•a Mafm. Sigi!;mttn•fo, 
R odrirrues Ah·es. Aristii(\s Suinola, l\hnoel 
Portella, ~ ntonio Carlos. Salga i o, B q·ão do 

_Goa hy, Araujo Gôeo; .T unior·. C·1 mpos S3.lles. 
A·~eioli FJ·anco. Co9lho d '1 R"zl'nde. Urz•'l'l'a de 
Mene'l.O ·• Cunht~. L<=~itão. Castrioto, Josó 2\Ia
rianno e Padua Fl~ury. 

O Sn. PnE~IDEXTE abre a se,~ão~ 
Cororarecem d(\pois oc abert~ a. Mssã0, os 

S:·s. : Felicio do::; Sant•1s, Satyro Di:ts, Eu
frasio Corr(\i:l, Cruz, LaMrd:l. \Vcrnec.l\, Val
d(\ t:wo,AndradG Figun1r·•.Ga..:J}:l.l" do Dr•nnmond, 
Di::ts C::\rnniro. Candido ele Oliveil·a. Honriques, 
Fernan les de Olivdra. Alves d~~ Arat1jo, Alvaro 
C~ minha C: r rn ~>il•o l:l Ctmhn. Diana, Franci;;co 
H(\ lisario: Delfino Cintra, Rodrig·o Sihr::~., ·M •res 
Guia, A1·aujo P · nho. B"Z<:>rrn. Caval~anti. Carlos 
Attonso e Sinimbu Junior. 

•a tr1. m com ca usa par !Crpa( a, os 81·.~.: ~ -
cofo1·ado Junior, An1onio Bezerra, Chagas, De
motrio Bezerra . Francisco Sodl'é, Gon~alve;; 
Ferreir~ •. Joa,tnim Tn.ntres, Leanàt·o 1\lncir.-l , 
Leopoldo Cunha, Miguel Castl'o, Vaz de 1\Iello, 
Valhda res e Zama . · 

F <l l tam sem ca usa pa rticipada, os Srs.: An
tonio Pinto. Bfl. l'ão de An:1dia. Coelho e Cam pol'l, 
Correia !e Arauj o, H0n1'ique Ma rques, .Mac
Dowr·ll ~ Silv:1 !\laia . 

E' li:la <;) approvnda a acto. do. sesstio de 
h.ontem. 

O Sr Sigi~In.un.do. obtondo a p:lla.
yr,• sol>re a acra, diz que pP.diu a p:th\•ra. para 
r~>mdter ~i mes·• uma reclamação que fn. a um 
aparte mal tomado no discur.;;o pr.~fCJ·ido -p!'!lo 
o...; • • :.. 

te. A sua reclan:.ação está, nos termos do ra
~iment.o, feít:L por escripto, c pedo ao Sr. 
\r,'síclcnte ue q m:1nde buscar- ara se1· lidn. 
na mesa. Trntwa-se de uru distincto cid ·dão 
dP. Cyreniln. o Sr. cot·onel Fr·;,.ncisco Mnnoel d·~ 
Souza. OliYeira. e :.1.ttl'ibul'\-~a l.l.O or~dor a res
peito de S _ ·E:!. o segu intr~ a.part3 : « E' 
verdade, é meu amigo, m:Lil é (li-rergentc. :1) 

N:'to s~ndo esta a verdade, o or3.dor não po:le 
deixar de protesota.r. 

A sua reclamação est~i. feita. como disse, por 
escripto, e pedo ao Sr. president~ c1ue :>. mand~ 
inserir na acta. 

S:1o remettida~ :i mesa. as seguintes. 

f.ECTIFICAÇÜBS 

No discarso pronunci:~do pelo Sr. deputarlo 
Gasp:1r de Dntmrnond n. ii do co:orente,e publicado 
no Dia,·io Official de hoje, me ó attribuido 

<< E' verd!1de; é meu amigo, m.as d clivel·
ocnte. 1> 

O que cu disli~ foi: (<: E' verc1a1c; <il meu ami
go e muito distincto . ., 

Sala das sessõc;;, 18 de Junho de 1885.
Sigis,;w,ldo. 

No di~curso do S:·. Eufrasio Cort·eia., publica.. 
do no D a rio O fficial de hoje, ha um aparte 
meu no qua se e a p:t avra acal w tco em. vez 
d~ cntholico. Eu di ~sc qne o projecto do St'. 
:i\'Iaciel torn:tvn. ob!'ig-atot·io o casamento <'ivil 

tando o r e g-istt·o c i vil. 
No discurso rlo SI". Carneiro da Rochn lê -se 

em otJt1·o aparte meu-1:u :•ia duzia-em logar 
dr~ meln.de. 

Sab das s~'ssües, 18 de Junho do 1885.
Fdicio d os Santos. 

O Sn.. 1° SECLtETA.Rlo dá. conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Ministerio da.l\1arinh:<, de 10 do corr::mte, 
r<Hnetten ·1o o requerimento em que Joartuirn 
Marcollino Lobo d' A vila, ajudante do porteiro 
•lo mrJsmo At·senal. p 'ldo ser el evado á cate
gol'i:t de por teit·o, per·cebendo os venciweotos 
e vantag,~ n,;; m1er·entr:s a esse emprego.-A' 
comruissfio de pensões e ordenados. 

Do :!\líni,;;tcrio •la Guerra, do 17 desle me·r., 
em resposta ao de n, 208, cnvi:.ndo as infor
m:tções p0d ~ das sobre a tt•ansfereocia da parada 
do :3. 0 batalhão de at·tilharia da provincia. do 
Amazonas para Pernambuco . - A quem f1~z a 
rerp1iziçiio. (O Sr. CaucUdo di'\ Oliveira.) 

Do presi>len to da. -provincin. do Ceará, de 5 
deste mcz. remettendo dous exr~mplares do re
latorio com que lhe foi entregue a ads.ninis
traçã:o daquella. provi ncia.-A archiv~r . 
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Requerimentos: · pr,·sentação é a seguinte, c peço a V. Ex. 
De Eduardo José de Moura, juiz de direi.to que lhe de o destino marcado no regimento 

da. comarca de Caçapava na província do Rio (lê)~ -
Grande do Sul, edin1o um anno d li Augustos c dignissimo.;; Srs . represen. 
para tr<:ttar ele sua saude.- A' commissiio de . an es o. naça·.l raz1 :n·a:- omquanto e"te
pensõ,,s e ordrm::~dos. Jamos com·ent:tdos da 1nutllid:ade das rcp1·esen-

. D_e _Fcliciano Frnnc_isco Martins, engenheiro ;_:ções. sob.1·e, ~ quc·slão d~ (;lemento se~~il, jul-
• I:) ~ ' -

nis~v;ão, pedindo um anno de licenç:t p:tra 
tratar de sua sanrlo.- A· commissão de pen. 
sões e ordenados. 

E' lido, apoiado e approvado o seguinte 

Reque1·imento 

Requeiro quG pelo Ministerio da Gnerr~ me 
sejam fürnecidas ns seguintes informaçõe" : 

1. a. Quan~ os medicas militares ue e~ercem 
empregos c1v1s. g~raes ou prorinciaes, em qne 
província.~ e desde quando ·~ 

2. • Quaes os m0dicos militares mandados . . . 
\.' ', ~ , (. -

além do necessario ao serviço militar dessas 
províncias·~ 

3.:o. Quando foram mandados lara f\ ,' n 
vmcias esses wedicr)s '~ 
. 4.a. Si houve rrqu:sição e quando, dos pre

Sldentc:)s,_ command:mtes J'armas, cirurgião-mor 
do exerclto ou delegado dest0, p:1ra mandtu··se 
para as provincias cb Parahyba m:ds um 

·medico, Ceará um, St.•rgipo t1·es, Bahia sete, 
além dos preci~os ao se t'Viço da guarnição 
dessas províncias 1 

5.a Quantos medicos civis estão coutr~•ctarlos 
pelo ~1inisterio da. Guen·a, dr,sde qu · ndo, que 

e '.1 o e se a '' m : 
6. ~ Si na côrte o numero de medicos m~li

tares cst:í. em relação com o numero de que se 
om•1Õt> "' · ,.-o 
Salas das sessões, 18 de Junho de 1885.

..tll frecl o Cha-,es. 

dever ató ao fim,dando prova, embora insigntfi
cante, por p:.H'tir de obscuros hvradore..; de um 
logar d!'Sconhecido e CJitaliii sem im:,ortancia, de 
quo a l::tvoura não !<e oppõ8 á Cll.lancipação como 
ella. póde e deve •e r feita . 

Por isso ainda OllSamos importunar-vos com 
as nossaiS supplicas àfim de qu•) em8ndeis o 
pro,jecto de au1ancip:•ção aprescntalo a esta 
augu~>ta Camara em 12 de Maio findo, e ada
ptado pelo min.istel'io actual do Exm. Sr. con-
se 1euo anuva. 

F'olgamus de dar publi~·o testemunho de quo 
este ministerio nos inspjra sympat~ia, e mais 

' . ' 
não só pot· trat.ar de q uestito snrvil como aberta, 
mu.>; tam bem po;· ser pres:idi1lo por um à os 
nossos raros estadistas. si não o u nico ue tem 
a ·ot"tuna. de ser considerado homem indGlJCn
dento, energico c r.;o rnesu1o tempo prudente, e 
guc, por seu co.rncter honesto e patriotismo 
sincero, 6 reputado cnpaz, mesmo por seus 
adversarios, dn efi'eetuar a emancipação como a 
n:1 <:ão a dcsr.>ja, transformando o traba!h:J.dor 
servil em livre, sem a ruina do paiz, de seu 
commercio, d~\s suas nasccmtes industrias, e 
sem a queda dn. producçiio sgl'icola. cuja s:\l
Yaç~:1o deve s~1· o DI•SSO principal filll ao soher-

Quet·emo;; tambem, aug1:stos o dignissimo.-. 
senhore-, tah·ez mai$ do 'lue a:r.afamauos abo
licionistas c ue o sol da n.o:-:sa atri:, bri h"' -
dianle sern a mancha Mg1·a, que hoje o!l'usc:1. 
seus mios ~0:5 olh s do estntngcirn,ma~ q uc esta. 
mancha não seja sulJstituida por outr<lS ainda 

O Sr. Co:-:' ta P·ercirrt:- St·. prc- m~ds te1·riveis, quacs ai' da :marchiu. da ruina 
sidcnte, cnc:1rrcgado pela (<Liga d:1 LaYoUL'UJ' e misr 1·ia ger.:l dos cid~:dàos hon .. stol'l, c do 
1.l:t p:wochia. de ltallapoa.na. na província do descr.:dito p11l>fico, 'luc podew, talvr•:t. par;1 sem· 
Espirito Santo. de tr·azer a esta augusta Ca- prE\, esmo1·~cer o bdlh.o e a força vivificanto 
mara uma r0prc's~nta~~ib sourc o pl'ojecto do daquelie sol l>r:lh:lllt•·. 
elam<>nto servil que ora. se dii'1:ute, com tanta O que a naç:1o I'J com clh nós de>:ejamos é 
melhol' vontade me dt.' sempenho do m:,nda.to, tran!Sforrilal· U.ircctamr~nt~. com a menor inter
quanto, conhecendo os signatarios dessa re- vent;fio pos:-ivel do:il poderes publicos, o tr;LballlO 
presentaçilo. que se contam cnt1·c os mai,.; servil em livre, de modo graduai, que mantenha 
conspícuos cidadãos cb referida. pt·ovincia, sei e nfio occasione o decahimcnto 1h producção 
que proccd0m com e ~pontanco sentimento e agricola c do valor da propriedade territorial; 
&incer::~s convicçõeli. por isso,pa.rrcc-no;;; que aos poderes pnblicos só 

Ac.ej.tando ao; idéas capit~0s elo referido pro- compete regular essa desr.jacla tmnsform:1ção, 
jecto, a ~Liga d~ Lavoum» de Ita_l.mpc<~.na, que apenas f<WOl'Ccendo-a som pr~cipitação, e dei-

, ~ r, s :-tan ropt·· e a1 io <o emen o servi , o 
os credos poiitieo>:, sug-gere as medidas que lh~ m:ds possircl, temp.o e liberdade para a rea
parec,~m mai.;.: convenientes pm·a t[Ue, devida· liza1·em por si mef:mo. 
mente emendado o mesmo projecto possa me- E' no intuito d0 concorre1· pa1·a tiio elevado 
lhor satisfaznt· os fins a que se destim~. Este fim, que revP.rontementP. nos lembramos a 
documrmto é mais uma. irrer.11save! l•rova de a :opç:Io Jas seguintes emendas ao projecto do 
que á nobre cl~~se dos agricultores não cabe emancipaç~1'o, p11blic:J.do no Jorn aí do Com
a censura de re(ract:l.riu e hostil a razoavcis merc;o de 13 de 1\f::io do corrento u.nno: 
providencias com que !'iC consiga pruclent.n e Emendas.-1.a. No fim do§ todo m·t. i•> acres
gradual c:s:tinc-;ão do elemento servil no Im- cent0-so: sendo tambem considr radas certidões 
perio, e pelo contr:.trio tom ella incontest<1.vcl as not<•s de averb:•ção de matricula, e as escri
direito a que a consideren1 generosamente clis- \)toras de compr:•s de escravos post~riores :i 
posta a re,Llizàr GSsc pratiotico intento. A rc·, primeira matricub. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 3 de 24 

472 Scssüo em 18 de JuniJO de 188G 

art. 2°. 
4.a. O titulo-das alforrius po1· ind~mni;;ação 

8eja substituído por este : Ih~: a.lfo:rin.s e su,•s 
in·lcmni:t.ação. 

5.:-. O art . 3." seja mbstiluido pot· cstn:
Dcpoi.:.; do cac~rramcnto da noya. rn:•tricu!a. c 
sempre a 25 de Ue:r.cmbt•u de cada nnno , os pt·o
prietarios de escravos, qnn nüo p;·cferirem 
libertar todos os sou;;; pelo funU.o de om:~.nci
pa.•;ão, e do mo< i o jlrcscri 1•to no § 3°, ns. 1, 2 e 
.) uo ar . ;y . desta 01. Sl}l'aO o )rigaao;; a a .or
rbt• um por dezcn:1, e:colhendo dirccta c liHc
mcnt~, a~sitJ?- como poder:io cstn.belc~cr, pa~a 

gatorio, c não :·cm1111ei'ado sóruent0 pot· c ' n~o 
annos ou por :'\ele annos remunerando o :"C!'

Yiço, que será sempt'r\ o!;rigatorio, com um ;;:a-
ar10 nunc:1. m~nor e o:-; mcnsan:'. osconLc ·:s, 

porém, em ambas ns hypoth~ses, ·as fulta ;;; pro
venientes de m·Jlo<;tias e de fu ,:ras, que set·í'io 
indcmni;:::ubs pelos libertos com um augmento 
de seu t r mpo de pre :ta~~ão de se::-viço orluiva
lentc ao del!as, sem que Yençam salarios no 
periodo da indemnização das fu gas, mos vcn
Mndo-o n:t ind~mni z:1ção das f:dt l:o; por· moles
tia, r1uando houver sido e ~tabclcd.lo salar·io. 

As f:• ltac; d,~ trabalho dos lib~x·trn s :Jr:!Q pro-
vnc as, no caso c e ser 1-: o pr•.' Ct.<;o. r·om 'lu :: -
quer a.ttest:J.do do medico, do p;~rocho, dn ju;z 
tle pa:t., de qualquú. outm :l.t.' toyi chtd0 do l0g:1r, 

N. :t Torú log::r n. alforria por indemnizaçiío 
peCllll;~u·i:t nos casos est:::~belecidos pela lei 
n. 20,10 de 2S de Set··ruuru de 1871, nu:s, desde 
quo S'l ei;cenar :\ novo\ mutJ·i•.::t~la, :~~s;.:ar:i. a 

cont;t do Est:~ lo, l'):t!v,> unicacilento' a cstafx~lc
cid·, no § 3', n.;;. 1, 2 c :3 do art. 5° da pre
S·)nte lei. 

<La. O§ J·• do art. :)o s·'.ia substituído por 
cste:-Do valot· pt·imitivo com que o es~r::wo 
flt' m:1.tri:..:ulado s':l deduúd, pa1·a ter logar a 
'in:Jenmização r,e,~Ulliaria, sGja (~ll::J. feita pelo 
flmrlo de rmancipn.çin ou pot· outra fôrm:L legal, 
uma porc,'nl:n.g,~tfl :~nrinal, r~onform0 a s ·.;uinte 
tabella. contnn,lo-sc, porém, pa1·a :. re lu;·ção, 
como armo inteiro. qn:<lquer prazo decorrido 
depois da presente lei. 

Tabcll::l. subs i 1 • • ., 

l':l{~Tnpho: 

A l'Cducrão se fi.!r:l. no fo anno. na raz:1o de 
2 °1, no 2: elo ;) " ·no :Jo do -1 ·t · , n n 
5 ",'.,, nos 5 •, G ·~ 7° I) 8' anno'> nn de íi "/ .. , no~}' 
de 7 'I, no 10° de 8 °/0 • no 11" de U "/o. 11~) 12•1 

de lO "/0 , no U ·de 12 t•fo e no Uo tlc 10 "/u. - . -. . . . 
:s l 

p:~.rte d·~scle ss pab. vras- « sen;lo os seus c~
senhot·e~. ct~ .. )} 

.s .:~. No n. 2 do art. -1' diga-se:-taxa de 
:·~ ·J,~- em vez de-5°/,.; e no n. :J do dito ar
tigo dig·a-se:-até r1uatro mil contos-em vez 
tle-sr:is mil contos. 

0." O § 1° do art. ;in scj<l. suustituillO pot· 
este:- A pl'imcit·a parte, que C!'a applicada 
de co:rfortnitlade com o d :snosto no al't. ' 27 rlo 
re rrula mcnt ' :- . -
•1•\ 1:3 de Novoml.Jro rle 1872, sod. dist1·ibuida. 
~i~ camar·ns municipacs, dus municipios em 
'1 U• • pre :o;uine a. i ndustt·in. agricoln., em parte 

o ,: , ~i maior p!1pu a.çao esc1·ava. a uu 
te,-lemunhas. tlc s: ~r pot· clbs exclusivamente ompré;ad:.1, 

~. i. Para o computo da lib ·1·La ç~o po1· de- nomo melhor conde r, n:~ dilfusilo da instt·ucção 
zena sP. l'•'speitat·ão as seguintes r·';;t·as: par.l pl'Ítn:lria . 
os po~suidores dé! m:1is rio 10 c.:cr·Aros s o.> repu- 10. '~ O li; 2 • do art. 5o s·~ja subst.ill:ido pot• 
tat·ú completa. a d:'zeua que ti\'CI' n1:.is dr! ··inco, este:- A 2aparle, qn ·~ c :t resu!Lant•! da taxa. 
do modo 'lU" o projtt•icta!'io de J(l a 1:-> libr· r- nddid on::l, sed :•pplica.d:t :i f ,llld;lção I) mann
lad. um, d'! 1G a 20dous, ele 21i a ::::; lt' •'l:l, de :: .. i tcnçã 1 d r~ r·oloni~1s a,::;ri ~nl:ts nos municípios 
a -1:J <[fl:tll',), r' :.~.'5Sl:ll JlOI' diante, l1llll . ..:':L doi- •lC 111:\ÍOI' pltJlll lul;:io c.:CI'a\ ':.1. de C:tda )Jl'Orincin.; 
xaudo d·~ liuot•tf•l' ao nreno~ t llll pC•l' nuuo, u ·tn conw Hrt pa.g:unento dos j u ros dos títulos 
r1uando sü lhe rc.;t:•;o frac ç:io •lc dezena ; ma~; ülllit tidos em virtn..tc cl<\;.: La lei. 
os pt·opriclat·ios drJ JHr!UOS Jq 10 cs.·raY03 os 11." E111 vc:~ cl•: d ~ zcr-ee: 4(r1c JH'•Jf"l!t'enci:t 
lib· ~ rtan'io doutro de 11 ra dcccn n i o, S:'l !ll pt·o na :i. Jil1et· lu<;ilo>}, coa;o c~t:i. no § :-)•J do :n·t. 5 •, 
r;.~ ziio ch uru por anuo, ~om• ·çando no ann0 , dig-n.·sc:- unieatw~nte ú liuertação. :\o u. :; 
corro,:;po:ldente ao numot·o po~suido, elo ma - do~::) · do al'l. 5o, snppt·iuu-sc a. nllimn pMl~ 
nei ra r1ue o ul timo c:scra.vo se lib,~ t· te H O fim do df)sdo--<< s.dv:l. :1. di:-:pos \ ::10)•. 
dcc:nnio. . 12.:L O§ ,[•> do art . 5·, p::sse a set· o :.1l't . li•>, o 1'i 2 ~ . ( . . 
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colaH X.((vie;· .Monteiro .:.Vogt'eira da Gama. 
- ~vominato Fe;·l·c,:ra da Silva.- 1.ll anoel 
A.ntwws Ramalho Jwtic.r .- l(Jnacio Ribeir-o 
da Silvrt Ca,t;·o.- Cicc;·o Ba·tos.-Sc:-ce;-ino 
Jo:'d de Souza .-~Lr!;ttslo Cesm·iú d<J F·iguci-

" . . . 
~~ .. -r 

Figueil'cdo.- Auguslo Eugenio Jlattf,.~·. 

A I_'Cpl'c~en taçã0 é remettida á com missão 

O Sr. Bcn:to CeciHa:no : - S1·. 
presidente, por encommodo cl·~ saude n;io pode 
comparecei' à sessão na 5"- f•3ira ultima, pr)lO 
que d·lixei de ouYir o aparte c.ue o nobre depu
ta.rlo pelo 7 I :i!it-ricto ele minha p:·ovincia p!'O
fol·iu, quando or.>va o meu illustru ~1.mi::;·o, o Sr. 
Dr. Gaspar do Drununond-

o nobre clcpnt::tdo pelo 7° dislr!cto qualificou 
dcjuiz parcial, o .tento de sr.ng·uo c l)a:oteiro 
ao meu presa w anngo, o r. escm J~rga o r 
Lucena, e sómrmtG ti\'e s~·i•~ncb d r·ss l ap:t!·te, 
•1u~ndo no dia "cg-uinte ettvi o noLre deput:~do 

muito distincto c ornado do 
des. (:lpuüulos.) 

Es::e aparto causon-mo profnnda sorpreza 
por· ter pa1·ti(lo d'l um magistrado intr:>lligente 
e illnstrado, que c.')uhece p:•rfeit:tmcntc o prin
cipio de direito de que tanto rnais g·rt1ve é a 
accus:lf;.:i:o,quanto muis robusta deve s~r a prov:L 
em que e lia se basea. (.41,ui(ll/o.,.) 

S. Ex. co~hece est_e pr:nc~ipio, q•1e ú n.hsolu~; 

g-rave contra cltlCin quer q~e :sej;. som e~hibir 
pt·ova ::;ufficienLe para confir1uar o allr~ .!.:'!ldo. 
Entretanto o nobt·c àc mLa lo lanc~on contra o 
:::eu collt~ga palavr :s injul'ios:ts c atlriu~t:n-lhc 
ncções cri tu i no;:a~, cont·~n Lanrlo-sc a pcnus em 
fazer menção e documento:;:, '1 nc o nobr•· depu
tado pr:lo ::i I di;;lriclo de mint1a 1•1'0\'incia quo.
lificoll de provas r·idicula-:. 

E.;,:cs docl!mentos, st•grwdo o:n·i o nobre 
deputado pelo ;)v 1li,;lri ·Lo ele I 'crna11 ,buc:o. 0 '1 uo 
formll wo~:rados pelo cl"pulaclo c1ne dert u ap:tl'l · 
a alg11us c• •llc.~us 'lll0 se acha \'atu pr•1xiruu:!. 
foram tJ•o-: listas eleitür:-.e-: csct·iplas pele> ~1·. 
desCIIIb:u·gador· L: Ice na rwr occ:•sião Ja ulLi ma 
elciç:to e Ulll:l certidã.o de cltJ'~ ·~11" hwia t'C c~ellido 
uma in lcmnis·[ção, concedila pela csLI·ad:t de 
fcrt·o do Recife a CaL·uat·ú, pelo fado de Lc1· pao.;
sado por dantr·o do sn a chac:\I'a a me,;;u1a cstr.• da. 
O nolJr'c deputado pretendeu que o fac:: to de icr o 
des1J•:uar~•ador Lucena cscri ll0 tres li:'tas )lll':t 

a. eleição, er:t uma pt·ova de su::o. paJ·d•~1ic L::ll1e 
como juiz. Mas V. Ex . s:lbc, Sr. prcsic.lenlc, 
r1ue a pat•cialidnde do juit. é nm crime, c um 
cri111C d·Jfinido, sogundo a no:..:sa Jcgisbção pc
n:tl 11•1 art. 129 do Cud., o ao qual f':C dii. o nome 
de p!'evaricação • 

Para r1ue o m:1gistracb pof;S:t commctt~r o 
Cl·ime de prevaric:u;.:"io. é prec; so qne ellr1 haja 
praticado o ac to no exercicio das funcçties do 
seu cargo. E' esta unu das condições indispcn
~avci~ para que se d•:: o crimo. 

v. x.-60 

Pcrgunt0: pelo fa.cto elo juiz escre1•er li->tas 
para a. eleição, poder-se-i dizer que esse juiz 
é parcial? • 

O SP •. SIGrs:-.ru:mo:- Eu dis5e paL·tidario. 

~. '·l -
tado tives;;;c J~to part1dario, cu não faria con
t·~stação alguma.. por11U0 reconheço que o St·. 
de;;embar"'-Ador Lucen:~ ó 1olitico. c m L l s 
nó; t~·mos o direito de o ser. 

O Su. Sr(;r":~rü:-;no: -Eu ac·~ito mesmo a 
respcn;;abilid<ldC U<L allega~1b de p~rciali
dade. 

O Sn. BJ~:n-o CEcir.u:-.;o:- .Mar.; o nobre' de
pu ta. rio n:1o ha de perm it tiL· crto cu del'cntht um 
amigo au:~cntc. 

n Sn.. Swis:.-.ru:--;oo:·- Eu não estou coatos
ta:~do :i V. Ex. este direito. 

E~tou ~penas corriginJo um enganorltJ V.Ex.; 
ma.,:; acerto mesmo a t•csponsauililade da ex:-
prc;;;;:lo parcial. · 

L\"SSE> ' IAXSA a l.llll. aparte. 

:Kisto ó nobre deputado não c jnsto; o Sr. de
sembargador Lucena não é chefe do partido 
conservndor cl1) Jaboatão, roas um dos conser
vadot·es prestimoso~ dnqnclh Io,~alidadc; nii1 
figura. pois, como c hof~ . Si V. Ex. con~idera 
como chefes políticos os ciJadãos pt·esti ll10SOS 

de nmn local id:\de, neste caso V. Ex. tem 
r:tzão, powp1C1 o Sr. dese11,1Ja.rg:vior Lucena ó 
um dos c h eles mais prestimo;::o: da c::mnr<:a dJ 
. a JO<\Ia~). co:no c. a p•o,·mcn e erna111 Juco. 

1\ho:. dil.ia. eu. Sr. pt·.:sidcn.te, não c: l•l'O\':t 

d·~ parcialidallc . ~o Ulujuiz. c) J'aclo_d_! c.;;.:~I·evcr 

diz.ct· qno existem duas pe:.so:ts: Ó c:idli.Jão o o 
j11i:r.. Q·Jando o ciua•liío tem um di1·eito a exer
cer, ]H.H : ~ r tZ··l-o lllllil') livr:•mcntc. Si eom
m · ·tl~i' qu:dt!UI"!l' :d.Ju)lo, allc pr:lltca um cri111C 
COHJI•ttllll, um ct·inw que do,·c ... ·t· ,iulga ·lo )•Cios 
tt·il.luuac~ c011111111ns. l':u·.t ,•omwctt: t". porém, 
l:lll CI'ÍILIC de I' :S!' •ll~id.liliJ: l ic. ,·, ['i'OCiii'J l.{l!C.: 

···li o haj:L p:-aLic:~tlo o :teto c !'i tU i a•;su, CCJiliO ~tu
pt•C'g•tdo pul•lieo. 

O Sr. uc .~(·tniJ:q·;;a·IOt' Lucena. pot·tanL•J. pelo 
f:cc:o f!•) t '! t' csct•iplo duas ou tres li:stas par:t ~ 
cl--içã'J, u:'lo pótlc ser con ... idor:ttb um jni~ pat·
ei:d, por\1uc não praticou o acto como l.'mprc
g-ado ?ublic:o. 

Eu suppunhn., Sr. pt·csiden te, que o nobre.. 
clcpubdo pelo 7' distr·icto da minha província, . -

( (~ • • ~ I. ., • • 

gtvlor Lncona p:tra.' 11111:1 c:)!narc(l. lon,;ir1 tl:l, 
hom·eEsc fi~ac1o sati~feito. 

Nos não imp;•gnamos :<•)Ui css:1. rr·moç:io; 
cu nada diss e contra ella. \'. Ex .• •1n0 pó.lc 
Lu lo, podi:t con;;.')gnir is to. como cunscguin : 
não nos causou admirilçil:o. O que me admir011 
sômenLc foi quo o 5r. Lu~·cn;ln:"o fo::se remo
vido !)ara a comarca do H.io Neg-ro, no Amazo
u::.:s, sendo elevada Cí!S:l comarca :Í. ;}\ Ínlr•\UCÍa, 

O Stt. SH.as:-.w:-:oo tlà utn R;·urtl). 
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O SR. I3Exro CEcrLuso:-1\Ias o nobt·9 de- I 6:QOO~. c que css:1. indemnizaç1l>) ern., portanto, 
putndo desculpe-m·~ dizer-lhe: S. E:c part:ce I po1· .lemnis t:xcessiva~ porqu-:l ia müito ~tlém do 
que iev:\ o seu rancol' an;; :'.tlvC:r.sa.rios ào ponto y:.lor da chacara.. :. 
de, ainda d·~pois do dc~~'l.b:J.Lu·-;;o {1o modv pot·- M:~s, h:t. uma circurust:mcia de que V. Ex. 

uc S. Ex:. f e:-:, \'tl' in ;üriar. cham:1nno eomo n:"'io f..~z mcnr·ão. ,.-; verdade c ue o d0sembar""a-
c.i~:.mou, o desr.mbat·g-:l.dOt' Lucena d; parcb.l. dor Lucena permutou a chacara e nfio a com
vatoteiro c S0d:~uto de sangue. lst0 n:lo tem p~·ou. Eu torno log;·) saliento este ücto, por
qu:tlific:•çfio; de,:;culpe-mc V. Ex. diz-;r-lhc; q::e sei que V. Ex:. tirGu ccrtidües da collecto-

; l""' • ... • ..... 

.;. ( ; " .. ' ,..,. 
cena d;) juiz patuteiro. desembargador d.~ ter compt·ado um predio, seJU 

O Sn. PoRTEi.L.\. :-?.Ias ello j:i. r:tiroa csla te~· pago a rcspe,..!tiva siza. 
expressão. O Sr... S:GI:müxno: -V. Ex. está. eng~nado. 

O Sn. BE:\TO CzcrL!.\.:\i) :-Ah ! r c tit·ou ·~ 

0 Sn. SIGB~!üXDO : - A expressão rctircL 
mas ·l•Jixei o ftlCto. 

O Sr.. PoRTELLA :-:.Ias não o r1n:llificou. 
O Su .. SrGI:S)lU-"'.PO :-Não, não o c ualilic uci. 

O Srt. GLYSSEs VuxxA:-Depois de ier fal
lado o Sr. Corrd:l de Araujo, era inutil V. E::s:. 
c;,:tar reproduzindo. 

0 Sr .. BEXTO CECli .IA~o:-Niio e;;tou l'epro· 
duzindo. Qu:uúlo o nobre deput:vlo proferiu o 
aparte, OLl não estava no. cn.sa, si c;;th·esac, 
r spon cria ogo. 

O Sn. BE:.-;-ro CEcrr.uxo:- E' a informação 
que tenho; enlito fui mal iufol'luado. 

O Sn.. S:Gr:muxoo chí. um aparto. 
O SR. 13ExTo CECI Luxo: -Heconheço qae fui 

m:ll iufor·mado, o não f~llal·ei mais nisto. 

O SR. S!Grs:.-.uxDo: -0 meu intLÜto era mesmo 
conhecer da. indu tlliÜzaç:to. 

0 SR. 13!t::\'l'.) CECILIAXO :-Pois bem ; foi n. 
c 1aca:·a. pc;•tunta a pc a. qunntn. e G: Or)O:) 00. 
?\Ias. V. E._x. s~1be que, q::an,l•; o Sr. desembar
g-~d or Lt1é.cn:l. fez c~sa trans:lcç&:o, a ~:t.';a. de 

mente incultos, c qnc cllc fez muitas bemfeito-
No dia em quo o Sr. Correo. do "\raujo en- rias nas c1uaes g-astou muitos cuntos de rúi-=, 

carregou-se da. defezn' eu qui;: immcclintamen Lo tendo hojr~ a cbacar~• gt·ande nu m!•ro de cafeei
faz~: tamb;m . nlgu:~1:~s cr~n;;1~lerações, apeza1· ros 0 muitas arvores fructit'cras. 
de Julgar n. deteza Je:ta mtemun.;nte pl'occ- n . .. . . , . ~ 
dente, c de l'cconhceci· que nada mn.-is : e:-b a__ -...:unn.lo. a em p, czn. pr .. lcnJen q ne a o,trnch 
accrcst:ent:u, m:-ts, uc:ssa occas:no 0 nobre dcpu::t=p~tssasse vor tr~• z d:l. chacara, elle oppoz-~e ~om 
tado nnt~cipaudo-sc-me, pedtu a pal:l.n-:\ p:u·a l.o~:~ as f~r~_as., I~l<\_~· .. '~~da r~ndo c"~scg~Ido, 
uma exphcnção pcssüal c gnsloa todo o tempo CXl_, t.lt. um .. ~ llllkrl.lm: .. r:·ll) ~ fJU . ~r;l. r.l:-,oa\ el, o 
que f::tlt:1.\'a para enLr:tr·so na orr1,-·nl d._, 1Ji:t. c1n·• íot : rlnlr::da. na ' !nantt:t de fJ:OOO:::;dOO • 

...., . ... .. 
" mc•.1iatatw~ lllé 0 que S. Ex. h:,,·h nito, pot•cm 

n:s ··:·v:~.nlo-mc f' :: ra. f:1.zcl-o n: • l':•it,lcit·a oppor·
tnuit!al". 

I-b dias q::c p:·r-tc:1do t';l7.íd-r,; ma:; trnho 
~'lh.:onlt·ado dilllculdud ··s, f)I)Ü,:tt·ar:o'>, c súm ui.c 
hoje foi quo o St·. pt·c::;!dcnto püJc cou~eg,tir 
dar-mo a pr.hvra. 

Julgo r1uo ns1ou no n:cu pct-f·ito tlircit•l clc
f~ndcurlo lllll amig-o au-:cn10 (•'JI'•iarloi, c pt·i u
cipalmcntc r.lo 11111a acc:,.~ :•·fir> t:'L•J injit•ta cuwo 
a 'luc \'. Ex . t'c::r.. ~i v.' Ex. r··~LiÍ·ou a cx
pt·es.~ i'io - patolciro, -- como d:s:3J jJ'IC rc
tir"n •. . 

( l Sn. ~t,_;J:--~lt: :"t,u . - i\•:li1·d a cxj,l'l.!e~iio, 
ruas Jeixo tJ t'~t~:lu. 

... , '-
zct·cm-sc ,'crt·:s olJt'as de ar·tc, como mur·us, 
p:u· ·:de;; o on tras, q 110 nhrignssdra n. c:~sa, por·
("'~ ·~scwa ·üc..; fvmru f,:iL:ts IIHtilo >l'oximns 
tl':llh, n. emi,rcz:l. lotuou a si cs·;o tr:dxdho, I) ue 
não lc\'ou :1. ctl'eito, P"lv qn•1 rcccucu o Sr. dc
scullJ~Il'(;:Hlot· Lnccu:t 1tt:Oll0.:, dr) cont'orrnidarlc 
com o qu0 so havi:1. l.·ontr:tctado. 

l'oróm c·•Lr· ti o caso de 1li1.t~1·-. ..:o que ellc rc
ccb.::u '"'1 IJcuctido, si é quo isto se po.lc chn
lll:tl' 1Jeucí1cio, int•·it':ltlli'IILO contr:t n. su~t \'On

t.vlc, pot''lnc e .~tou certo th lftlC l'rot' .. l'ia que:~ 
cha.c:wa PSÜ\'CS:,.C no antigo · sl:Hh, par:\ IJÕ:O tot· 
os cuJu!lr.• ~," '-'S IJUO hoje lh é~ app:u·cccm. 

Foi uma ju~ta iurlcmniz:u;Jo. que IJrío s·l 
pórlo consiolcr·a1' COIJII' IJcu•:licio, taulo mais qnc 
do l'actr' de pa~,.;~u· :~ e~lr:ul:L c• Ju sua chaCl.l.l'rl. 

O Sn. Poi~TEI.L.\ :- Dr!txou n t'.-do, IJil•J llatla p:j:le l't':;ullar a de~gt·aça. etc qu~llquct· filhinho, 
l.·~llt do prejudici :ll ao no;nc c ~i dig-niJ.,\dC desse "n p<:ssoa da fa!Jlilht cahir n\un <io;:penha:lciro 
digno mag-is lr:v.lo. c morrct·. (.- lpa;·tes.) N:"io hn, portanto. motivo 

O Sn. B.:·::\TO CEc iL!.\::\o:- EGü:io pe1·milta pl!ra ccnsurat·--:c no menos uo desembargador 
· • t·.:;:. quo eu l :: ç ~~ urna rcctt t ·~ nçiio a t·e ~ p i! tlo · · ::;t;J. i :t. 

;1o f:t e t.o, rlc 'J !I•! v. E~:. f,•'{. lllCl!•;ilo. o nr,bt•! d(!pnl::\tlO c1JS~() laml.'c_m '11le (I di'\-
\ ' .• Ex. fii '-' -c r1110" t] ?''crnb :1 r~·,t•kl.' Luc011:\ c r·:\ I ~r·~i:lctl'g":lrlo t· Lnc,:!na_ c lll11 Jll::r. sodcnLo de 

i?IC'·_I.e:ro. p·-,r(j ll f! h:-tv:;l. rc:.:obrdo .:a r•s lr:uh rk ~::t.,gnc. ~ 

1 ; I't'O do ltccifo :1. CJr; :at·l·t uma indrmmizac;:io da O S11. SIGiS\iUXno:-Isto n[ro dis,:;c. Eu disse 
'l ~:n.n tia de G: o:o::;, p::.r~t CJ 1HJ a mcstna estr:'·ia q uc ü ama fórn no ECntido da dizer-um parti
J1 :1ssassl'l p:ll' d~11tro de :-::iU\ chnc::•rrt, c w:us ::>. (brio f.~ 1·oz. 
quan lia.J·~ JO:UOU8 cornocomp :~nsn~~:To d 1) ccrt:i~ (' .. ,!l'. . .. _, .• . . . "~ 
obras, qne a ~ ~ rnm·r,za se compromr: tt~ ra a fazr!r, =- J S ... h .. _:no C~crr.u~o. .\ccl.O a ICCll ÍiC-
c qu 0 não fi. zc:·:{. çao que m:.11to esumo. 

V. Ex. affirmou tambcm (JII0 o desr~m.b3.rgador O S1:. Ur.YssEs VIAXNA: -V. E:s:. tamhcm 
Lucena compt'lli';t c~sa cbncna pela r1uautiu d(l accusou o juiz unmicipal1.~e Aguas Bcllafl , 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 6 de 24 

Scssi:ío cn1 18 de Junho de 188;) 475 

cmbara~o para a promoção do magistrado. 
( 1 pw·te.-. .) 

Vou terminar, Sr. presidente, porque, desu-3 
que o meu nobre collega o Sr. Dr. Sigismundo 
Gonr;alves não insi~te, o at~ d~c!at':l quo retit·a 

•:lS expressões otfensivas, eu doa-me l5o:- sati;;
fllito, e muito estimo ~i uo S. Ex. proceda per 
este mocto. E. si me fosse 'P~t·mittido dirigir
lhe um·l. supplica, dir-lho-ia qu3 f~tç::> votos 
):tra uede ora em diante S. Ex. se.'a mais 

justo pa•·a. eom seus aJver:;n.rro;;. A.p((rle ... . ) 

O Su.. Ur.Y;;SES Vusx.\. :-'l\h;; V . Ex. t.<tm
b~m ac~usou o 'uiz municip:ü de .Aguas Bcll:1.s. 

O Su.. BI~XTO CECILI.\NO :-Eu não fiz :tecu
sação alguma., apenas me limitei a apresentar 
umrt rept•esonbç:"io da Caruaru. Municipal; nada 
ncct•csccn c1. e 111 somcn e um 1nterpro.c. 
("tpa;·tcs .) Foi dü·igida ao governo por int0r
medio da mesa, mas eu não tinha outt·o m(•i:) 
do aprescnt:tl-a. 

O SR. SrGrs:>oruNDO pe•le c obtem moia hora 
de urg·encia, para na primeira sessão respondot· 
ao nobre deputado. 

O Sr. Ribeiro da Lu.z : - St·. 
pre""idente, occup:u·ei a nttenç:"io de V. E:c c 

r 

.sidr'nte, em cumprimento de um de,·cr, soli
cilar, por meio dn um rcqnet"imento, que tat·<ú 
a b.oura. de :1.presenbr, que o goYerno, pe1o 
.1 mtsLeno , a usnça, ll1 ot•m•1 qttai?'S as pron
dencias dadas pelo presidente d::t minha lWO
vin.cia sobre as occm•,·cncias relativaz :i ot·dom 
p'ubliéa.. h:widas ultimament·) 1u po•;•:>a.~il·J cl•) 
S. José do Pict1, pertencon.te ao itu U.i~triciO 
d:1. minha provin:ia., que tenho :L hom·., rlu ro
pres'}ntar. 

l~stas occnrronci:\s \'•~m narm1las em llma. 
ropr•'sn.n t·1~,:.1io. publicaria no J o•1w.l da Co;;~-
111/JI"cio de i O do corr~nt,~, de diverso!> cidadãos, 
dil'igid:1. ao Dr. chefe du policin. rh minha pl·o
vincia. o me furam communicatlas pol' c:tt•tns de 
dous distinct·os :\mig-os, re!>identcs na.quclla pa
rochia. os q ua0s mo n1er0cem inteiro crcdi lo. 
Diz•.:m-mc este:;; amigos que ha. poucos dins 
na.quelln. localidade, um grupo numerosíssimo, 
composto das pesso;1s mais g-radas do logar, di-
rigira-se a ea~a o ci a a u h 1 ... < 
Souza_. alli r~>sidente, e o intimara a que se mu
dasse da po,•onção, e qu~ em 1-:eg-nLla o m~smo 
gt·upJ fói'a :i cas L do SLtbd~l~gado e observara
lhe que a sua p0rmanr:mcia no e:ccrcicio do 
en.rgo jl uG occupav,t, er~ vista com summo de
s:tgra.uo. c qno, em consequencin, pedisse a sua 
demiss:'lo. 

Feitas esta,; doas intimações pelo grupo 
a que mo r !fot·i, foi dissoh•ida ll r.~uniãn, 
poréu1 <!~pois de muitos esfot·ços empr:~gados, 
par:l. esse fim, l)elo 1 o ,i ui~ de paz do Iogar '·que 

é 1)cssoa que g-osn Mllc ele lcgi ti ma infincncia 
o por inten•ençã:J do rr!spectiro vigat·io, vi;;to 
estarem os animas prof•.Indamo:'ltc irrit:dos 
conlt·a o; dous indivíduos já mencionados. 

Communicam-mc m::tis que Luciano Go:n'3~ 
c . ouza e o su r e og-;1 o uque a pnroc ua, 

e~tr-em;tmente de:;pei ts.dos com o desrorc;o to
mado pela J?Ol)ttlaç:Io. ompr;g-a.n: todos. es. meios 

o ... ~ • •• ... 

tantes ~distinctos do lagar, e, que nrm·1dos e 
cercados de 80 c;,panf-'1lS, contin;.i3.!U a p1aticar • 
'os mesmos 3-bus)s f'l desmandos, q uc deram la
gar it.o moviml'!n.to de que já ti·::ttei. Isto, dizem-
me os meus anngos, ;1or t';l moJo tem e::t::.cr~r
bado o::; ani.mo;; da populaçKo, qne se acham 
tão ag:tados, que é de re~cin.r-se que tinu de
monstração mais imponente e s:gnificativ:t to
nhn. lagar, com prejuizo da ordem a da tran-

uili<hde publicas, G de canse uQncias talvez 
lameat:tveis, C?mo e fac;lw1agmar-se. 

Urge, pois, para evitar-se que s~ dr3 alli um 
conllic~·,, par.L pt'C\'Cnil· demonstrações. d~s~a 

4 .; ~ c.• 

o mai~ grave, que prompt~s e acertndas provi
dencias sejam dadas pelo governo. :Kão me 
cons:n. ue n tó ho ·e o go·.-erno de minha provin-
cea tenha dado prov1 encw. a g-uma a este 
rc::;pcito. 

Enk'tant0, ::. gra:vid :de do movimento popu
b.l'. do q uc ac9 bo de trato. r, o estado de cxa
cet·b:t<;ão de animo:-: ns.loc::tlida,de, exigem que 
algumas providencia;; ~ejam dadas. 

O Sn.. SoAnEs :- Providenci~;; immc1iata>:, 
c daqui o governo pódt?> dal-a~ com muita faci
lidade. 

O Sn.. R r nEmo D.~ Lv7. :-Eu dechtro, Sr. pre
:-:idcntc, t"illC po.t'•'l. â l':l."O, ncnhumr~. pt·ovidcnci~\ 
me )arecc ma i..; etlic:l r. • •• 

0 Srr. A~:mAI>P. F!GUEIU.\:-Bm Pouso Alto 
ha um juir. de dit·cito rttt') do\'c tnr~rcccr :~ con· 
fianç;L do (;o\'crno. 

O Sn. Rf!:::n:o IH Ln::-E.;tà. com licançn. 
O Sn. C.\Itr.r,s P EI xo-ro:-Corno toJos os .i uizos 

d·' d!r.'ito c mait')~ do ... Gmbarg:Lo!ore~. 
O ~n .. l~tnl~tt:o tu Lu;~:- E dit·ci n.té •tuo a. 

conl'(!dcro wais sulliciente c indispen . ..;:;,·el, pat':L 
l'Cst.abclecimcnto da or.lcm publica, do qu·1 a 
tlOlllÍS-ÜI) do SuuJolcg;:dO de policia. pci:.l. faftn. 
Jc IJom senso 0 de ct·itor·io t111e tem revelado, 
prestando-se ccg:\met1t'~ ús mais absurdas sugo
gestões e aos capdcho-.: de Lüciano Gom('s de 
Souza. , 

E' preciso notar, S1;. prcsi<lente, qt1c este 
inclivi.dno tem-se achado em diversas locali-
ru , ~ 

sido alvo üc m:.tnifegtaçõos seror.:lhuntes, e de 
tod 1s tem si•.lo obt·ígaJo u. retirar-se a bem do 
socego pub1ico. 

H a do1:s ou tres annos, parec:)-me que em 
1882. es-;;c individuo, vindo for.1gido da provin
cia de S. Paulo, foi residit· na. f1·cguezia. de 
Pas~a Quatro. e em pouco tempo conseguiu 
cre:.u !l.lli t:~.~s in Jisposições, que di \'ersos cid:t-
d1i•)s importantes do legar t•euuit•am-se e com
binamm em negar-lhe casa de morada, para 
obrigal-o, assim~ a retirar-se. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 7 de 24 

.f7G ' Sessüo em 18 de Junho de 1885 

Neste intuito om dos c!d:vlãos~ em cuja casa. 
residia Luciano, entendeu-se com elle p<lra que 
:1. cas:~. fo~t~e de."occuoacb .. 

Comprehen(1endo 'Luciano o plano que cst:wa 
comlJinado p:tra faz(!t-o r~tirar do lGg-::r, foi ter 

, I . . . . . . 
.. o . ~ ~ 

ram dous telcgr:lmmas ao ministt'O da. jí:sLiça 
d~ cnt:'io, (1ue er:~ o Sr. COitselh·'iro Dantas. re
c uisít:1ndo uma grande forr.a )ara ac ucll:l. lo-
ca Hlu c. ~-b requtstçã.. 01 satisfeita. 

Xão sei crtaes os termos dos telegt·amm~lS di
rigido~ ~~o ministro da j t'stiçn.; ma~ com grand·:
pasmo, vi S. Ex. attendcr irnm"diatameme ú. 
re<,uisi<;ão, <= m que tiYesse, ao menos, p0dido 
infurmaçõ3s a r.~sp'Jit) ao juiz de direito d:1 co
marca e ao d·•legado do tern11, que no c::~o de
viam ser ou\•idos subre os motivos da ieqnisi~;ão 
~ . • czra. 

Fo~az~ en vi::~da~ 30 praças comm~ndad;1S por 

Ch<?gando a forç:•, Luciano e o subdelegad.-) 
fot·;l!11 se entender com o ollidal commandante 

)!'isã•) de dh·er.~os cidad:'Ios im-
port~nre>:. 

O offidaL homem de bom senso, compreheu
deu que aquclla exigencia eta inteiramente il-- . . -. 

ao logar para faz ':r J.c.sorJeus, m:l.s 
~~p~1siguar os ~tnimo . .-,:. 

Notando o mesmo official qne não h:wia mo
tivo p:,ra receiar .. se gunlque1· dc~ac::~.to á pessoa 
de Luciano, retirou-se com a fm·ça no dia 
s<:guinte. e o president~ da provinci:1, qu•' era 
então o Sr. conselheil'O ~1. de \':use ·nc~llos, 
oltit~iou commnnic~ndo qnc n~uhnnw. d(!i; !rdcm 
ha ,·ia no Jogat·. O Sr . l\í. do V :-.sconccllos, 
~;c' nt de odo I' orr!do imn , i:1 a 
clemittiu o subdelegado do log-ar. Uo:uittidn. 
• sta autOt·idadc, c \'~ndo Luciano que não coa
taxa a~li co~ ;1p0io netll~um para s.etisf;:7.~r 

~ ~ ' -~ 

na. paro chia. de S. Jose do Plcü. 
Alli. demot·on-se pou~·o, c, ao reti,·ar-se. a 

população sentiu-a0. tomn.da. de tão .;ra.ndo .i l!uilo 
que. segundo mo consta, m!lndou ate celei.Jl';'l.r 
um Te-JJeu; ;1. 

D'alli, dirigiu-se pn. 1·~\ Alag·ôa, na mesm::1. 
provincia. Dest::. localidade cxpellido, foi p:wa 
Santo Antonio do ~rachado, onde conseg-uilt em 
pouco tempo comllag-rar o n.nn.rchisar o Jogar a. 
tal ponto, que viu-se obr·igado o lJrosidcnte d:1. 
provincb a mandar p:1ra alli um delcgad J llli
liwr com força. para manter ~ ordem alterada. 
Chegando o delegado, e reconheceu lo c1ue n. 
causa de toda a perturbac,~ão (Wa Ludano. con
ferenciu.ndo com di\"ersos cid:ulãos llO bgu.r, 
resolveu-se a fazel-o sair. . ,. 
a, stta retirada restabeleceu-se 
ordem. 

De novo Luciano •eiu para S . .José e, en
contrando nesta localid,~de, na pessoa do sub
dcleg~do, um instrum<mto completo pat·a. sa
lisf:t~Cl' torTos os seus ~.·aprichos o vontades, 
cumcçon n. d••scn \·o! ver P"';·segn içõe ' c•,•ulra di
v~r~<Js cída.d;,os do lor.;at·, contra divor:soo.: nc~o
ennti\s itllianos, ll.cwbrus tle um:t i!t'Jpot•t:tutc 
colonb dcst;l n ,tcion:tl :da -lo n.lll ('Xi;otcntc, j j 
p:·omovcndo iJrOc·~s~o:-; por l'rÍmcs imag-i naríos, a 

torto e a dircito,j á n.m~açando de prisão às pes
soas mais g-radas do loga.r. Ta;~~ abusos, íinal
ruenle, praticaram este individuo e o subdele
;auo. que o po,•o de S • .Josr} do Picú. ordeiro 
0 p:tcitico, CIJI!lO não lw mais, c como, em geral, . - . . . 

' ' 
oorig;:do a. Se le\'3-Ut~u· contt':l esse est:J.dO de 
cousa:> e, com to:Ia a energia, declarar a La
CÍ;l.llC ue n~iocontinu:.tssc a H~rms.necer no 
ogar. 

o .Sn.. Pn.ESIDE~TE :- ObserYO llO nour(~ de
putado CJ. ue estão terminados os tres quartos de 
hora. 

O Sn . RmEIRO u.1 .. Lcz :-:'Jcstc ~~•so, peço a. 
V. E:.:. qae consulte a casa. si me cone de ur
gencia por cinco minuto:; pa1·a. concluir as 
minhüs o!.>servaç~;es. 

Vo~Es:- Cinco minutcs! :.\'ão precisa de ur-

, . ' 
vlnci~t. eu tive occ,1si:io ,Je ententler-:ne com 
S. E~. e poli-lhe a deruis~ão deste subdeleg-ado 
de S. José do Pieú 01· me :1re cr ue não 
dese:npenhnsa :.1.1li bem os s-eus devere,; e por 
cstn r certo de que o mesmo subdeleg·ado não 
s .} :-.ch2.,·a n,.,_ altura de oc·~upar o cargo para o 
qual fôt·:\. nome:ldo. ::\ão fui n.tt.mdido pelo St·. 
lJr. chefe .;o policia.. O.s Lct• :s. entretanto, 
,·ieram j11stiiicat aquellc mea p')cliclo; e neste 
rnotw,nto er1 appello P·• 1'!1. o ministro da justiça, 
em cuj:'l. a1miai . .;tra,;ão eu muito me confio, 
pt·inr:i:•almente ···m rabç;1o aos nc:.:-oc·os da 
minha.. p:-o\"Ín(!ia. par:L a qr~al_S. Ex. inter-

11 : , ll a g \ 13rll p:· \'In'~ c!l , COUS1;:,3. 

n. satisfac;:io desta minh:\ rer1uisiç :o, c1ue o ó 
UJ.rtlÚ '~IIl da p:•plll::tção ch ~. Josl! do Pi -:t'L 

• ~ 1" 

nida1\c e Jo ens~jo, (JUC se tne oíl'e1·ece. d1ama
roi a attCtH:-:'10 do SI'. ministro da. j11~tiç1 p:ua o 
."cguint•" fact(). rtnc julgo merecer de S. Ex. 
alguma provi lenci:t. 

;:o..· o an no llC 1882, ~111 1 i do F,·w~reiro, foi ac
l'OmmctLido 11:1. p:wochL~ do l':;t.ssa Q•1atro, da 
minha pt·ovincia, um :;ssass1 n;. to pot· tr·c ~S indi
viduo.- do nacion:iitdatlc it:di:ma. 

Est"s Íltdi,·iduo" :oram JÍrei3os e pt·occ;;;;ados 
por miat, qmtnlo c:s:ercia. o C::l.t'g'O di\ juiz muni
c i pü no termo do Pou;:o :\lto. Pronuncia.tlos, 
f>~t':ttu submettidos a julg:\mcnto do jnry co 
Pouso Alto. a que presidi, e coniemn:1dos a 22 
de Junho de 1882, pot· ckcisão do mesmo jury. 
a 12 nnnos d~ pt·isão (:Orn tt·aba.lho. 

De.sta decisão ae:~ellaram pa.r.t a reloç;io do 

Tr;ndo scicncia esses presos da que a. decisão 
t inha sido confirm.1da, interpuzcraut recurso de 
revista para v S1.1prcmo tribunal de justiça, e 
is~o em N•J\'Ctubro de 1882. 

P(tis l.>.;m ; ató est1~ dnta. r.sse recurso não foi 
decidid!i, c1uanJo completam-.,o qua.;;i trcs 
anno,; <[l'e f,.~ i iuterposto . 

Passado um a.nno, dcpoi~ d~ interposição 
clc!)::;c rcc:ti'SO, e!$s~s pobt·(ls preso'l . •. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 8 de 24 

Sess~o em 18 de Junho de 1885 477 

O SR. EuFRAsro Conar:IA :-Pois se mataram 
o homem, como são z'ob,·es pn::~os ·,1 

O SR. Rzm::mo DA. Luz:-.... escr.:vcl'am a.mna 
pessoa :1.qui da Côrte. pedindo-lhe que fosse::\. 
secretari:t do Supremo T!·ibunal de J uiitir;a in-
u.n.g-n.r Sl a ' tmh;;~ru c leg-a.:to o,; autos o pro
ce;.;so, q uc lhos era r c lati \'O Essa oessoa foi â 
cl~_ta s~crclaria, e soube alli que _o-: aula!': ai~da. 

mesmo. 
Ellos dirigit·am-se a. um procurador em-Ouro 

Preto. Esse pt•ocurador foi ao cal'tol'io, e veri
ficou que os. auros tinham s~gui<lo pelo correio, 
registrados parn. est:~ Côrt·•. Mandaram nO\'a.
mente inda.~ ar aqui si jti tinham ch~·gaJo os 
autos, e souberam de ,1ue ainda não. 

Ora, cru vi!'ita distr), fizeram uma represen
tação ao S1·. millistl'o ·!a justiça, que er.-1. o 
r. c nse r•it·o o ró, curumumcanÀo a 

todo o occot·t•ido e pedindo urna providGncia. 
O Sr. conselh~)iro Sod,·é. n 2 de Setembt·o de . ,. . 
de minha província, inforrn çõe;; a este res
peito, não .-.:ó do presidente da Relação de Ouro 
Preto, como r lo <ldministr·ador ·10 CO!'l'eio. 

A inf01·maç:1o do administra ·!ot· do con·eio 
Yeiu. e é a seguinte:- Declarou 'lue, em utfi
ci.o de lO de Outubt•o ultimo, se~uit•:"t. um m··sso, 
d~ l{elaçti.o de Out·o Pl'etl) par:t esta. cõrte, re
g·1strado sob n. (U1ii, mas que não podi:L ler 
certet.a si nesse massa dr~ p:Lpoi.- ~e continha o 
proeesso crimB, de qur~ se tl'ata.va. 

sobre as occurrencias relativas á ot·dem publ-ica. 
ha.vid:<s na po\•oação de S. José do Picú, no àia. 
31 do mez proximo passado. 

Sala das sessõe~, 18 de Junho de 1885.~.laa
. qttim Bento Ribeiro da Lu::. 

a~ l ,... ' 
e que são in<.iispensavci,; em a.ssuwpto tão graYc 
(Ap oiadas.) 

O St~. !llo:tErRA Br •. \NDio pede que o orador 
lh" ruostr·e o" telegt·anl!nas, porque não tem 
absolutamente noticia de r;eroelhante facto. 

ORDEM DO DIA 
A inrorma.\ão d:') prc~i:lente da Relação não 

foi rcmcttidtt ato hoje . - , coNTINUAçlo DA 2a. DISCUSSlO DO PROJECTO 
.1\. 5-1885 

cacluia de Pouso Alto, h::. quasi tres' annüs, ~i. 
espr:.rtl. da dcci~ão tle um racurso, que :~ . lei lbes 
fn.cnlta~ e cujo julgonmento;;;. me..;ma lei g :mmte 
em pt•n.zo bt'•}ve. Pa.1·ece-me que S. Ex. dcvh, 
cla t· algn ma pl'OYidencia em ord;:. m a virem 
e -sns int'onnaçü 'S, pMn, ~vet•ificado o extr.wio 
det;s ·•s :Lu tos, dar-so a providencia. que a lei 
rccomm.•' nda. 

O Sn. SoArtE-: : - Apoiado; e prO\' idoncias 
muito cu~1·g-icas, porflUO o f::t cto é muit ::1 grav·~ . 

O Sn. Rirn:mo DA Luz:- Eu tenho aq11i o 
momnl'iu.l d ' ~ todo.:; CSS::! ,; Tados, ue t.r)d:l.S essa s 
i nform · çües pedid:Ls e as que vieram ; podet·ei 
fot·necel-o a S. Ex., l'a•o pr0ci-:e. 

São e:;tas a -; observa<,~ões tluo ttnha a fazer. c 
espert) qne o nobt·e ministro d't justif;•l, em ct1jo 

viç u ic mui o 1 • se . t 

(Emisstro de ·25.000:000$ de papel-moeda) 
E . lida, apoia.dl~ e posta em disc ttssão con

·uuta.mcute com o ro"ecto. a seo-uinte 

Emenda 

Emenda ao art. unico da proposta: 

Snpprirnam-sc as palavras-on bilhetes do 
Thü S) Ul'O. 

Acci·cscente-s'}-pot• meio de conta corrente 
de movimento com juros. 

Suh das sessões, it) do Junho de -1883.
Soeti·e~. 

O Sr. Affons o Cel~o Junior 
( .11 u r: im,~ ;?. !O rle o. ttew;ao: silencio):- Co
moço cbndo à Camara a. ;;rata noticia de que 
não pretendo us ur[).lt'-lhc :i preciosa ;1tten c,~ão 
senão o tempo strictamente iudispensavel para 
s ubmelter-lhe al.~um:1s duviln.s suscitadas à 

-ver .no presentemen t0 em discussão . 
Instigou-me a usar d~t palavra o desejo de as 

ver dissip •das, e espero sel-o-ão cabalmente, 
E' enviado á mns ~ . a poiado e a discussão d1~ modo a que em metl animo hesitante pene

adiada,por ter pedido à palavm o Sr. Montando a. t re em jorr·os d·.~ luz triumphacs a superiori-
o seguint l · dadc desses projectos, incutindo-me a segurn.n-

sara a dar as providencias que entender conve
nientes. (.Lllu it o bem .: m uito bem,.) 

Rerp r c i'imc~! t o ç:1. de que :.los seus artigos e par"gt•aphos d:"lstil-
. la-se o Plixir magieo de que precisa a patria. 

Rcqneiro q11c inf"rme o g.werno, pelo !-.Iinis- :. aba. tid;! , par~ cobrar alento em meio ás angus
t erio u:l .1us :iça. quaes as providencias dadas l tias que J.~ toda a varte surgem 1)ara acabru-
pclo pt·erúdünte da província de Mina<> Geracs nhl•l-a. . 
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Não rn e tolh•), senhores, ncss:t manif~sta('.:io 
o fJcto de consiJcrar-mc amig-o do g-overÍ1o. 
H.epugna :i minha. iudependcncin. a.dmi Ltir que 
relações amistosas com individuo::; ou com ga
binr:tes devam implicar asscntimcnbJ c:!;;o,cbc-
die:1c1a passtva, a J. wa~.a.o comp~e ·1. c ::u uno
mia do pensamento c de acç:I '· Diverg·)UCÍ:J.S 
p~d.~m existir, con,;;i,tind':l a hombt·i·hd~ p~u·-.. 
unica arena pa.ra o <lcputado, afiro de que á lu~ 
publica poss:un ser aquilatadas. 

Assim parec~m havel-o comprehendiJo as 
vistas elevada~ <lo Sr. prcsident(l do c;)nselho, 
quando dccb.rou (!be1·tas- as q U''Stues primor
diaes do seu programma. 

Da magnanimidade da. Camar:J. csp:-;ro bene· 
volo acolhimento pat•a as timi<la;; observaçücs 
que passo a. fazer. 

Prevale .o-me da amplitude do dl")bate para, à 
imitação dos oradore~ quo me prece eram, o•> 
cupar-me do projedo sobre o elem~nto s~:-vil. 
Connexiio intima exist0 entre el!e e o actull . . . - ~ . ~ .... 

t::tndo ambos a divida pnblic:t. Impossível ó con
sid~rar o primdro sem attender :1.0 segundo. 

A uestão íiaanceira. c a servil elevem ser cn-
caradas parallebmente, repeti n-o houtem o 
Sr. presidente do conselho . A se;vil,~=:obt·etu,!o, 
enche por t:a.lma.neira o nosso hot·izonte poli
tico, que pa.ra qualquer ponto qne nos volte
mos, cncontramol-a sempre, terrível e ameaç:t
dor:~., exigindo como a sphingc. sob pena de 
mo1·te, se1· promptament-: resolvida: c; o que 
faz o minist~rio nesse intuito '? Anresenta o 
projccto n . 1 A, de 1885. que « no 'lim.itarlis
sim o espa~:o de c~nco di(t.~ ;l(~·J p;;rlc sc1· ·-~s tH-

I • 
fJUIJ o scu·;,ovo systema ,çu~cita. >) 

Em que consi~t"l esse~ no\•o sysl:em:l ? 
?\ii·) y,~·o. senhorc> no pro'oct'J sen:l\1 :-. 

1ib01'rlado gratuit:.l para os ü~cn.vüs maiores de 
63 annos, no que fica áquntd do dt~ ·15 de .lulho, 
q 11c :~. procl 'mav:t p:ú·a os-de ·6\Jé-!feT!l-i-ífdcn.1üi:.. 
z;;.ç:Lo. Alem dessa medida dit·ccta l'econstitnc 
o fundo do em,:ncipaçiio, provindo :1. sun. e1fi
cacia. dos elemento~ qu~~ pn.<>snm a formal-o. 

T:tes elemontos s:1o: 1°, as taxas actualm:mte 
a ollo destinadas; 2°, a addicion:1l tlc ;; "/o a to
dos os imro;;ro:;, '' xcepto os de oxport::çilo; :3 ', 
emissão de títulos rla. divid:t pnblica até o mi
nimo ch G.OOO:OO!)$ annuacs, su~ceptivol de 
augmt~n to nos limites do que a refe1·ida. tua. 
produzir . 

A' prim.3ira Yista parece que este mec·:mis:no 
~ssentado em triplice base :';r;ni realmente do 
granrle efficacin, j nstific:tndo c corresponJenJo 
á declaração mini,;Lerial de qa~ o g:\binete Je 
._ • ••• 1 ~L· • .. • -

z;<dn corno o elo seu !tntecess·)r. 
Com eifeito, o fnndo de r. mancip:1ção foi or

çalo na ultima lei de m~ios em 1 .200: OOU$;-os 
impostos ger:tes sobre\ que vai recahir a taxa 
a.ddicional de 5 "/a foram computadas em ... 
~15.000 :000s, c, portanto, devr~rão produzir mais 
4.800:000.); nxccdem este" em muito os juros 
dos (i. OOO:OOG$ em ti t1Jlos emitt.idos nn primeiro 
anno, o;; dos 7. 000: 000.~ a q U •J podem elevar-se, 
os dos \0 . OOCl:OOO;:.; do terceiro, os dos •• •. • 
14 . 000:008~ do fJUat·to, progrcssh•amontt?, chc;, 

Assim, emit:tidos no -Io ann::> 7.000:000:=; et~l 
títulos, r·~starão para a alfor:-ia dos velhos ..•. 
4 .450:0008; et:nittidos no 2° 8.000:000$, restarão 
p;ira. o H10"tn0 do-.;tino -L400:000.~; emittidos no 
0° 10.000:000$, sobrarão 4.:300:00.J8, p:tra o 
mesm:> fim, o d;t mesma sorte dahi por diante 
em p:.-oporção descendente. 

Ot·n. quem depois da on um~ração especb.
culos< de tantos milhares d~ contos considerar 

... , ~ ' 
ra.n~~a de que o projecto mat·ca para a e!.tincção 
da cscravid:1o pra.;:o n1uito mais curto do quo 
om ve1·dn.de pt'vlllettia o pt•ojecto Dantas. 

Corl'eS11onclerá,, porém, :i roa.lidade a scdu
ctora :::pparonda '? O estudo do pt•ojecto sob est~~ 
ponto do vista traz á rnemoria essas figuras de 
guerr.-.·iros conservadas nos musl'lus, cob:;rtas 
d·~ fert·o, do cata.dm·a fo1·mida.vel, mas que, em 
bJtida.-s, repercutem um som õ:o. Lembra 

As cõt·cs di\'ers.'<s do alg-uns cubos. (1ue se mis· 
turarn, cí·uz:un-s ·~, ~yram o rodam com ra.· 
p!dez, p:·ojcctnlll-S0 sob1·e a téla. tran:pru·cntc a 
stmu ar ll1t1n! as ormas c u·ta.çoes. ' LS as, 1 o
I' Ói!l, de perto! não p ;Lf::';!llll as VOZeS de meia 

-duúa as -cõt·es e -·os-cubos·;-0 ·-qu-e ha. de l'e:tl-·no-
projecto, é, alé111 do fundo de emanei pa•;:1o 
actual, c1uc tendo fatalmente a decrescer, :t 
addicional de 5 ''/o s•; b:-c impostos gcra.es, isto 
t;! n simples elevação desse fundo a ccr·ca de 
ü.OOO:OOO$. destinados em sua. J!Jaxi111a parto :i. 
lib '! rt.at,~i'io dos c;;cravos vcl:tos. A emissão dos 
tiLulo;;: qno tanto fa;:cm avultar· é pcr·fcitam .'nlc 
illusoria. Y('jl'lmol"o. 

Esses titulas t.cm ums. applic:~~ilo forçau:t c 
ex:clusiva: rcs ·~r·v:uu-se :'• libertação dos · escra
vos da. la.vom·a c da. mint:: ra1;ão (n. III do§ 3° do 
art. 3°), isto ó. dos pertencentes ás classes int~
rcssadas no sta.t u fjtto , que não se prestam :~ 
transigir c~m ?- transformação senão obtendo 

O ~a , c~r;1 primeiro logar, pa1·a que o lavrador 
ou o 0Xplo1·ador d0 minas receba a compensação 
imagin<1.da, é mistct· que liberte todos os es· 
cravos existentes no estabelecim~nto (c, pois, 
ainda. os que não se occup::m em lavoura ou em 
minas, o sem indemnisaçiro), obrigando-se a. 
não admittir outros, sob pena. de serem li:
bertos . 

E' mister, e:n seg undo logar~ que consen •e 
os lib~rtos a sou serviço pelo prazo de cinco 
:\nnos, alimont:mdo-os, tratando-os, vestintlo-os 
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dia.ria nrbitra.da pelo go-

nhor mais :1.1 . ..:;. Esta parte do projccto, portanto. 
não terã applicaç:ão. · 

Des:le que nada convida. o propl'ietario a 
acc1 n.r ~es 1 u os, e c aro quG cou muara a 
esp3t'ar que o s ::lu escravo entre om sorteio e 
lhe seja. pago em dinheiro. Alóm ~isso, . provo~-

(' 

tr:J.vcl. Dividir o fundo de emancip::~ção em tre' 
lotes, dando a cada um uma. applícação espe
cin.l, como pretendo o pro,iecto. é difficultar a 
execução da lei, angmentar o trabalho e conse
guintcmente a despeza, ahrinclo larga. porta. ~:o.~ 
abusos. A simplicidade ó TCt!uisito O"sencinl 
1mra. o fiel cumprimento cio qualquer !d e 
muito mais para U111a que cnw•lvc t:.truanhos in
teresses. Umn le~ complic:~.da leva jà c~1 i;i o 
fermento da sua inobsot'\':1ncia e desrespoi to. 

o que tca exposto rcsu :~ que os Ulncos 
e:kmentos efficicutes do projecto do govo,·no 
vara o fundo de cmaueipação s:1o as taxas :\ ollo . " . . . 
tenta crear. 

As primei_ras são de uma productiviun.de pre
ca:-in c1ue tendo a diminuir cluotidianamentc:
donativo~, cobra.nç.a dt divida acti\·a, imposto 
ele lo lerias, q ne por seu proprio n.bu,o j~t não 
encontram a. mesm:L aciJitn.c;ão de ouLt·os tem
po;:, pouco podem rcntlct·. 

As trans:rct;õe.: que tenham pot• objeeto es
cravo~ aind::1. tnr.•no;;,porqur~ jà niu~ucm os <1ucr 
comprar. 

Na ultima lei do ot·•;amcnto fot·:mt calcul:vlus 
essas taxa;.; em i.20U conto~, mas di!11cilmcut•) 
Mtin:;ir:i a arrecadação tal alg:triSllJO. 

As a(!dicio!laCs por esse mesu10 or~amento 
deverão preodut.ir mais 4 .810;130,.:;. Pódc-sc, 
pois, esperar r:tno, approvado o projec to, rliz
)Or:i. o fundo de omanci ):t iio do G a G mil 

CiJOLOS no i' :111no. 

Sct·:i, pnr óm, razcavcl contar com ::t conti
nuação desse subsidio d0 modo que pelo effcilo 
do seu empreg-o estcj::~. a escravidão oxlincta 
em 10 anncs 1 

E, admi ttindo a sogur::m ça do fac to, e.<:tarà 
o paiz ern circumstancias de rcscrvr. r uma t<l l 
somma, durante aquelle prazo~para scmelhantü 
fim ~ 

São questões estas r1ue impoem-sc a quem 
qúer que es tude o problema e infelizroe1lte só 

!'L: , () l 

per:od<J agudo '? 
~~cria insensato. 
O t'<1 ~a redu c~,:& o da p:roclucção llCi!es~ariamentc 

iniluirà !~a rcndu. publica, que nella tem sua 
foP.te unica ; tanto mais quanto simultanea
mente ar~tu~~:·a no mesmo sentido uma outra 
causa que não e;st:i. no poder \mmano remo
ver : - o de:'r'!citunento dus nossos principaés 
generos de exportação, a baixa c!o seu valo:· . 

J • 'll i -
constituído, dar-se-á o mesmo qnc occorreu com 
o 1)l'imitivamente orga.nis:~do pela lei ch~ 2S do 
Setembro de 1871 : - ha de decroscer mais 
tarcc o:un:us c co c n r 1 · 
assignalam ã omancipa<;~ão total, o que importa 
:ifa;;lar para. mais lon2:c e~~e limite. 

movidos todos os embaracos? Poderemos tran-
quiHamcntf! !\rrecadar é a1Jplicar 5 ou .. . . . . 
6.000:000.~ á libert:v;ão tle csc1·avos '~ 

Rtnpoudam a:> dc,.:lal'ações officitles. Ha um 
anno annnneiou o ministro da fazenda que n 
mêdin d4J dcfi.d' annual dos nosso;; orçamentos 
nos nltimo~ o~:crcicios em de i:J. 000:000$, 
yorb~ .. 'llio i' .... ;;;!n&u;üc teria. do ct·csccl:, exce
dendo n. ~:3.000: 000.). por força de compromis
so-: ,:a contrahiclos. Ha. um anno quo pal'<.l. 

o c ~r esse, e lt.' tl 01 conJuraco o corpo -
g-islativo a bnçar mão de medidas he1·oica..: 
sem demora, ne!ll ho~itação, com energia e te-

• • T ;-

dividn, red ucção das dcspczas, revisão dos 
uctuncs impostos para o íim d0 aggravar as 
sn::s quotas. Urgiam novos tribut?s . E então _ 
ainda. não se acc cntuat·a. a decadencia da re
ccib! 

O Sr. presidente do conselito tem e~terna :io 
iguaos dccl:lrat;Õ!~s. e na Fall:~. do Throno pro
fet'in o ehnl;~ do Estado cst:u~ palavras : -(<NO!:'SO 
a~tual est :do fin:~nccil'O :lggr:wado pelo no
l:l\'cl tlccr.'scimcnLo d~\ renda puLlica, no cot·
rcn te exerci cio, recl:uu:1 vcsm partit·ulat· 
att:~ nc;ão. Convém quo dccr•)t<'is medidas ctlica
zcs par:l. con.,og-uir o ()quilibrio •·.ntrc a. ronda 
o a t!CSilCZa do E.:tad•:>. Pendem da. vossa deci
são diversa::; pt·opostas do governo que exami
narei,;;, dando prcfcrcncia :is q a e !'atisfizorcm 
int<;t•csscs im )Ortn.n tcs d" Estado sem :!ccresc1-
mo d:t dc.<:pezn puo ic.a que c Impo;;~Jvc 10Je 
augrnentar. ~ 

Si a~si m t;, como se pema em augmentar 
a de~poza publica com 5 a G.üOO:OOO.) destina
dos à emD-ncip::tção '1 • •• 

Como cogitar de addicionacs a totlas as 
taxas, excepto uma, para uma despeza nova ·~ 
Como fnzet· face ao deflât, quando são insuffi
c ientcs para extinguil-o rcducçilo de dcspe zns 
at~ hoje f:~itns, rovisii:o de impostos, para 
~\gg\·av3.1-os, ~On\'c:rsão da d~vid:.\ e até novos 
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tributos? .. . Posteriormente :i apresentaç-ão do 
projecto vieram dous documentos import.ant:c:s 
corroborar e•ta apreciaçiio. O primeiro é :o 
relatori:l da faz !'!nda. in formando qne o ex e r-

- • J! d 1 ' 'I 18 ,- . c1c1o prestes a a~ ar :::s:::;-- ::;,_, nn cn·~crrn.:-

. ~ .., . . ~-

por isso q ne a dnspe:r.r1. .i à realizada · ou uutOI'Í
zada subira a l.5L76-~:0UO$, ao pa .. ~o que a 
receita não excedl'râ d -·: 1') · -. -. 

Nam se e:;pera m~lhor ro•ult·.do :lo e:s:ercicio 
que va,i come\·ar (1~85-1886), soh o reg-im ·>~t 
de uma r.:Jsolu<;:'io pror0gativa ào orçamento, 
visto como, ainda quan.·l o novas fontes da renda 
sejam ct·~adas na. nova lei e a d··spez<t se re
duza, só em um:·• 1)arte do pt·ox:imo anno finan
ceiro terão • ap~licn\-<1o. O orçt•mcuto pat·n o 
posteriur exet·cicio de !8')Li-18Si, n:lo se dese
nh:l. no relatorio com ·:ôres u1ais risonhas :
o de cit desde .'á )re,•ísto ahi se calcula em 
15.~70:0 . Anta ha-s0-nos, poi..;:, d•mtro em 
dous annosa perspectiva de um noYo do,;;falque 
de 75.000:00U., , pelo menos, p:1.ra augmcnta1· a 
ài'+''ida fluetuante aetual, superior ,, e , , -
tia,o •tne aug-n:.entará de 4.000 e t:1ntos contos a 
verba ,de juros paga pdo thesouro . E diante 
disso set'á ··rude:tlte, serã mesmo ossivel desti-
nar e xclush•:;mentc pa t·a a emancipa~ão o pro-
dueto do;; a 1dicionacs -~ . 

pr<'jr>ci:o. não se escur-'ced ainda mai;; a peri
gos::-. phas·~ q1u3 alrave.~samos ·~ 

HeJlictam os pa triotas e os homens de Es
t:J.:lo. 

:1 :tp rC!';eOtat· C:lffiO governo. pal'a ir Je a ecÔrdo 
cum :1 opini:Io do p(l.damr!nio e do paiz. 

Niio é cs:;a a opinião do parl:imcnto e do 
paiz. '', (JUando fussc, Cllm pt·ia esdar~cel-os . 
Dir-s11-ia que S. E~ .• diplomata. arguto c g-a
nera.l expcrim~!utado, qui~ obrig-ar s ··us ;.·on
tr~u·ios a s·· convoHcct·em, por abs11r.:o, da 
impossibilidade .!a i111lemnizaç:lo a .dinheiro d·~ 
contacb. E' a.lvitt·e nií.o raro ct•rcado de cxito 
cedet· a quem, exigindo o impossivd, acaba )Or 
r.o a Ot'ftr na c:-:ecur:ão a propost4\. ::.c<~ett::tvc . 
P;:u·ec" te r· si lo f'~te o intuito de h: ~ ver S. E:.:. 
leo uside~:l.do o projecto-qttcs li!. o (~l;crtll. 

. . . . , 

i cito discutit· a itnj!eriosa n c ~essida·ie d! re
olvet· o pro!llerm•. ser•vil! Srmí. fo1·çoso incutir 
nrn todos a conv:c~ão de un n:io h:• )OSsibili-

e 1ndemnizar-se a emancipação peca
niariamentc, como pretende o Sr. Christi:1no 
Ottoni? 

Que o Estndo não pôde dist1·ahir para e;::.<>e De,-~ 1·-s ~.-~ " b b - · 1 • -
1 '' " .. n\m em 'UUl:' a llh.emntzaça.-) fim espr.cia t:1es recursos, prova-o d::l ::;o 1 ~ejo o 

segund!) <locume nto a que alludi, isto é, a pro- pot· S'•rviços. coll1o prég•: o Sr. José Honifacio, 
. vendo nellu o prolongamento d:1. rsc1•avidão? posta que ~e d1scutc, para uma emi~são de 

papel moeda, _recurso extr,~Jno, mas Je 1110_ Seri preciso rr·pudiar a idéa de ,1ualqtv'r in-
monto, como 4 u:~olificou-o 0 Sr. pt·csidente do dr.mnização? O Sr. p1·r.sidr.ntc do con:;;cllw indi
conselho, e prep~rativo para. meJ.idas mai,; ra- cou um C:lminho. no Senado. dizi' Íldo : «E' prc
dicaes e importantes '1UC restab'.!lc~-t'l.m o ec uili- ci,o tra tar· d:: qu0"t:1o finan~ci ra p~~·~llebmente 

· • l . • •; res: - Q:~anto a mim, seuhores. entendo que a l!O· 
Yat· um:: partc·-li·;s r~cur;;o;; llHlS J~rowpt?s com lu1;ão ua qu3st1io fin::mceira. de pelHlG tb da 
que dl!namos contar, to i·nando :tsstm m:us pro- scr\'tl 
nuncin.do .ess_c desectuilibi'io, •Jlle f.1rça a ta.rnn- Si:~ nossa r:qn"Z:t é a 1:-txoura, l:'i a bxoura é 

- nho ;;ac-r.tficlO,· (j~l::ti o do an.:;ment 1 da-m:L-S:l. o c,;;cravo. si o esct·.wo é d !'>t0.,.;La\· e ~ facto r e·co- .. 
de p :tpel-n~• 1"?a.? C? . rd~tono e a J~ropo:; La . nmniro, obvio rs L:i. qu ~ substituido o esCI':tYO a 
portanto, sao Jncon~:l~~:tvets •:nm o JH'O.J~ cto, n :L riqueza ha de aogmeatar. Acalmt• c 0111 a. c'e t·a
partc q~c analyso: encerram n sua m:ns c.tb 1l ,·id:io. _eis 0 1110 ,.1 ur:i·.·o escopo. Dahi Ltt.!o o 
ref:t laçao. 1nais decorrer-à ! Tnd&"' as l:;-t·and"s rcfo:·w:t!3 

Demais, n:i:o se tem ::t.!rg'riwalo t.i:'l cnorlllC- rcalizo.d:·:s. escre"·0u o circuruspccto h is tot·io.t!c.r 
mcm·~ o estalo elas provincias, não se torr.t< j Bucklr!, têm consist.iqo niio em f:.1z t' al.:.:·ulil:t 
cadn Jin. mais impet·iu~a a DCC1!~sirlade de irem cou;:n rlc n•)\·o, mas em clcsfazci' :th:-uma consn 
os cOÍi'Cs gerae,:; t!m s : ·~ a:.xil1o, -ql; pena de de \'ülho . Snpp1·imir a - csc:ravid:'io~ entt·a nos 
não poder nell a funcctOn::tr. re;;ularmenle a m eios he;·o ·cus sug·gcl'idos pcio St·. conselheiro 
administração? E como n.ux:llial-os sinào ee- Laf,y~ ~ te. Em rigor .JUrid:co ni:io reconheço 
dendo uma parte da dot"-:;1\o geral '? X1o é exa- tli re ito a ind r·mnizac:.ito de <:spccie al~um::t . O 
c_t..'l.mente a cessão tle dous dos impostos directos crime não s e in-l-·! mniza, i ndemnizn, tliss3 José . . ' . - . . 

- -· "' • ) . t a 10. ... uwn. vw •:nc1::t t) as vw.e ncltl. '> nao 
de transmis 'ito de proprieJad•~. o al\'itre que são orig-e:11 de -lit·eit• s. 
nesse sentido mais t·azoavel pareceu aos a uxi- Mns. po:· oulro lado, nii • desconheço que o 
lb:r<'s do governo '~ slado a.dmittindo a ins:it·li\-rtO, della so tem 

Urg-,;, o :1uxil:o ás provindas, conenrdai8\ ap-rovcit:~do. irupondu aos cid:1düos f'n carg-L1S 
todos, ;;enhores, e b;rlo f~Lz crer s··rà promovido adb originados, e animrmdo-os a assumir;~m 
brevemente. pois faz parte ,!o gabinete, como encargo:> a.indà waiüros. grandes responsabi
um dos s •us orm1.mrmtos. o Sr. Visconde d8' Pa- !idades. na fé da garantia resultan t~ da. ici. 
ran:~.gua, o mesmo que, suspendendo os im- Nãu ú 1k ito, pois, qu e o E stado destrua sem 
postos de consumo, comprornet teu-se :~ dar-lhes · um~ compen, ação :.1quillo d~ cujas transacções 
compensação. Effcctuado isto, porém, não do- : a ufct·iu. avultado' p1·oveito. Admttto, i vis ta 
crescerá o f:~.moso fund•i de emanci.1)ação do dbto, rião por jnstiça, ma.;; p ()r oquidado, \.~e1·ta 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201 5 15:54- PÃigina 12 de 24 

Sessüo em 18 de Junho de 1885 481 

indemnisação. Milita principalll"~nte a fav:)r 
della uma razão de l!On venienc ia. Se a pro
ducç:io agrícola. é a baso da fortuna publit:a, é 
o Estado o mai;; ir.tercs;a.Jo em que os agentes 
dessa proL1 u ~.:ção, priv;tdos dos instrumentos d0 
tr a· 10, <J UI'! a .e lOJC sernram-se, ·~n :un 
m~io~; d ~ suppril-os pot• outra fôrma. Ao cou
trario a producç:Io e f') rá. _ .. eduzid:~ ~- ~~r?p~_rçõ :s 

libet·dade seria a miscria para os esl!ravo;; S ' ! 

os cx-;;enhor·!.s arruína :os não porhssc1n pa.
gar-!hes o trn.b:tlho. A indemuização, por
tantq. em ultimg. ann.lyse seria nma sulJvençiio 
ao tmb::lho livre, um adiantam·~ nto q11e lne 
faria o E -;ta do para q 11e não :';C visse pt•i v a do 
de um:'l par t0 rlas su:ts rcnd:1s. Ora, o trab:t
lho obrig;üorio .· c g-raLnito poi· algum t··mp:) 
constitu~~ ind·~mnização . Póde o legisl:tdor de
cretai-a, como a compens:.ç::to pedida. Ficariam 

· c·~·at ; o i n ·are.ssc o sen •)r, o < '' 
escra,•o e o do Estado. Peb;; motivos expan
didos, acc!to, por cons"guinte, a indemni~a~ 
ção pet· serviçns m •dia.nto ••ondições q;t@ · 
em df}batc c:speciul poàerei e::tpEcar. Limito
me lloj~ a <•stus con;;idnra,~õe ;.: geraes, tlH~ses 
conci'>as. cnjo desenvolvimento virà o;•por~ 

a 
Sou a.IJolicionista, se nl10res, ;:empre que !iC 

me de a ra 0nsejo d·~cl · • ro-o com satisfa~~iio e 
orgulho, p:; r l[Ue conside ro a abolição a quq,;; tão 
unica, a. ue,:essid:l.Jc urgente c ina Liavel do 
pa.ir.. Provém-me essa convicçti:o do p:ürio
tismo :- inspira-m'a 3. refle~~o. a.rrai~a-m'a 
o estudo. Etn nome della. repi!lo o epitheto de 
sonhador c revoluciona rio com que quotidia
namente são a .:oimaucs os q~e pen~3:m como cu. 

mais cordatos. altitude parlamentar, 
tenho-a definido muit?. Vf)7. com lealdade e 
franqueza:-tra.balhare i po1· tudo quanw adi:,nte 

im n · , cs orçan o-me pn.ra que pt·.)va
leça o melho1·. Caro i nhar para a. frente_, eis o que 
quero. A ordr.m n itura.l dos phcnomenos fara 
o resto. Sonhadores, re\·olucionarios eois vós os 
que neg aes n. cvidc.ncin. das cous_:J,s, os ql!e. nu
tria a lo:Jca. pret·~nção de comprimir com ar
gumentos de iotere:::so a expansibilidado .fatal 
da evolução. . 

Fa llando da revolur.ão arne:-:can8, tliz um cs
eriptor: 

-Parn. o hiiltoriado1· actual não s:to Pownal, 
Frankl~n. Jcll'er<:on. os fautorcs da indop:) n.inn
cia, o ,i s cdil'io;;os ideologos cl0 que a sabh In
ghterra. zombava no fim do seculo passado, 
esm~ganJo-os com o : seu podcro.:;o .!estie m . 
Utopis tas -1·en.ccionar ios s:t:o os -celebres mi
nistro~ da époc:t, ill~~rc.s desconhecidos. flue 

das faltas que comrnetteram, do sangue r1uc 
a. sua imbecilidade ou ignorancia fez der
ramar. 

São sempre assim as causas deste mundo, 
continúa o egcriptor. Que:n lê a historia pa
rece assistir sampre á eterna. legenda. da. sy
bilh. Tres vezes ella so apresenta com os li
vros fatidicos qu~~ contém o futuro . 

A prim~ira V•!Z é a qucb::a de um pa.rticuhr, 
a. voz do bom senso :-chama.-se razão. A se
gunda vez é o brado de ·uma multidão q uc 

:. v. I.-61 . 

soffrc. A syb:Ila chama-;;o reforma. A terceira. 
ve;ç. vem a.nn:l.J 1, chama-se H.evoluçiio. 

l<'elizes os gov,:rnos, f~!ize:; os poro;. qu!3, 
al,1·inuo espaço a tod' \)en,;·uncn:o liv:·c, aco~ . 
lhem a divint:láde benP.fi ~a. mal ella. s·n·ri em 
sna pr1memt appanç~Io. não ;;c deixando ar
ra.,t.:l.r pwa. QSs:.~s con~pirações da igno1·ancia, 
d_o inter"s'i<: e tl~ paix~o~ 'l'le_ <J 'Ie a p1·opri;t 

Blll t i la da !. .. 
(Jl túto U!Ji•!.; m ·!il o be;n ;-o o;·adtJ;· í'Ccebe 

n u meros as f<Jli ci.wr;ü·:s. ) 

O Sr. i\..rau~j o Góe~ .J"unior: 
-S1· . l)resident"~ sinto q11e não "st·~j;l. pre
s r~ n te o honrado presidente do conselho, parn. 
OU\'ti' :ü;urnn.s oba. n· ra~:ões qui} von fazer sobre 
o d iscurso po:· S. E:c hontem profat·ido nesta 
casa. 

O Sl:L . o:\o • E~rno :-Só por motivo muito 
justo deixou olic d.; comparecer. (.lpoiaclos e 
apartes coHfi ;·Jn •tli'!;Of;. ) 

con --elho. p q·eci::t escusada. toda e q ualq ucr dis
cussão ;t rt1;:peit0 desta propo.;; ta. S . Ex. decla
J' OU pos:tivdtnente que. tivesse ou n:Io tivesse 
lei,usàda uu medi la solieita.da. (.-lp t.ti·tes. ) 

Di.;;se S. Es:._: 

<.< Tem-se dito que esta medida pôde ser pct·
manent·~ , qu•) é perig-osa, rna.s a questão: mio ·5 
import<'l.nte por e <:se lado. 

O gover no usará dclla, exista cu não exiata 
·, ·, · lamento, p o'i'-

que o p:u•lamento está funcci.onando. )> 

Eu não espera.v;t ouvir semelhante linguagem 
d nob1·c re,;idl3nte do con·:elho ner:mtq o 

o , 
o g overno usarú do recurso quando lhe fõr in
dis pensavcl (np N ulos), pe lindo depois um bill 
de indemnidade. Esb medida. se impõe 1le vez 
r! m quando, co:1:o bem dem1n!trou o nobre dc
putarlo por Minas, na ftlta de banco~ de emis
são, e é preciso qne o goycruo pos;;'a us·~ r 
<lei Ia . » 

E is ahi ln macccntaalaa intenção de S . E" . ; 
as necessidades d:\ praça. 0 11 ::mte~; do Thesouro 
são de ta l orl1em. no conceito do nobre pre!'li
dente do conselho; quc,ai cda rejeitada <~- me :~üh 
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pela Cam:1ra, S. Ex. não du\·idat·ia re.~orr.:r a 1 uma crise monetaria; m:t<; no seu discurso o 
cll:l.. (.4.p dados e t,·vcam-se apartes.) que disse S. Ex. ? Disse o seguinte: 

Quan to d c.,ta propo"t t as;;ignada pelo nol)!·e <..< A cri,.;e <_; c• lllllUercial '1 Não é com marcial, 
prcstdente do cons·•lho, record·~i-:ne de qu•' por. 1u~ então se m:~nlf!slaria tal. E' forr~1ada 
·,.,. .. .. · ,.· · · I ~ · · , a 

monto ha alguns onno-:. Era eu então de;lU- póJe :H:severar que o scj-1. )) 
tado o por is~o F~mbra1a-me de ter ~ido es;;;a r-r.~. portanto, scgun lo dcpreheri lo das pala
proposta comb:iti•la no Senado pelo nobt·c prd- vr:l:-> do nobre re':;i.lcnb do conselho crise m -
s1 en: c o canse 10. !li ·taria, i[ U'J de,•emos ct·or le•· si.lo produzida 

Rccor;·i aos .-tnnaes c com cll'eito verifiqtt0i pelo Thcsouro; mas peço licença a S. E~. para 
que-, ha. ?ez annos passad~s. S. E:;.. tinha-se Jizer-lhr que, em minha opinião, ella não existe. 
pronuncl:tdo contra o proJeCto ch \'1sconde do A crise monet:tria ó •iistin..:ta da •:Orll!.uercial 
Rio Br.\nco. e manife:;ta-sc p-ia falta de nurnerario, a qual 

o s~-:.. LOUREXÇv DE ALBUQüEBQUE:- Não póde dar-;;e pol' divcr;;as circum;,tanciu.s: mas, 
apoiado, n:J:o ha con trndic~~ fio al;;unn. _ em nosso pai z. ond•~ V• mos papel-mocd:l. em 

quantiJaJe c~cessiva, elb não póde dar-se a 
O Sr.. :\ItAUJO GóE.:: Jux!Ort:- S. Ex., em ponto de t<;rnar nece~.;saria uma pr·ovidcncia 

sessão dez:~ de Maio de 1Si5, cornb:l te,n e com uesta ordem. (.lpoiado$ c apa;·tes.) 
muit·• r:t<:à) es;;a r0 .lOSta concebida uasi nos ,.... · · · · 

. .• , o • 
meomns termos da actual, e nessa occas::io pr~r- tracção do credito,,, como o gov : ~rno é o prin-
""ttntn\·a nô illustt"t' Visconde:-Ent:io de quo~ na- cip:ll tomado:· de . iinh(~iro a premio, devemos 
tUI'?Z:> é a cris0 ql!e t'~ntais debellar? E' mono- concluit· c ue essa ri~lrac~ão l•~m o1· ca11~a a 

t.. ~ I. (. t 

porqtte o nosso pap~l-mocda não fu~in ;lo paiz 
c ninguem ous1. d1zer que t:> lle seJa ln.::utfi
cicnte · si é rcsult:w te .ia desconfian .a Jos ca-
pit~es, como quero crer' o rem.eJio pt•oposto 
não é efficaz.-E S. Ex. conclm:l ded::w:1ndo 
votar contra a medida. 

Eu faria hoje as me~mas perguntas, si S. Ex. 
ostive~se present0. Sustento agora, como S. Ex. 
em 187.), que não ha crise mooetaria, porque 
o pap•' l-ruoe:h não sahiu para Cór·a do pait., o 
uc1u v:•jo tarnbem crise un.nc:lL'ia ou commer
cial. Pe o menos S. Ex. não assignalou-a, alJe
gnndo a. penas, no prcarn bulo de sua p1·oposta, a 

o ~ • o 

• ' ~ J. ( , . ' 

para. 8e:· logico e coh0rentr>, S. Ex. dr~viit con-
cluir pedindo emissão de p:1 pel-mo ·da em bene
ficio do Thssouro c não ara auxilio dos ·t P ..• 

0 Srt. ANDRADE FIGUEIRA :-:\poiado. 

O Sn. ArtAüJO GóES Ju::-;roR :-Si S. Ex. 
vic-.s·~ ao parlament0 dizer·-nos que não tinha 
recursos~ que o Theso1,1rº ... estava c~h:t usto, soli
citanrlo~ por este motivo, autorização p1ra 
emillir papel-moeda, eu, ap0za1' de aresso a 
tal medida c d•} sô t· !r disposição para negal-a, 
ainda a um gabinete de meu partiria, não he;;i
tat·ia em \"Otal-a, como recurso extremo . Mas 
t:as acLuaes circumstancia.;. não ; porqu~ 
S. Ex. p1:de papel-moeda para auxiliar os ban
cos e estes não carecem de auxilio, querem 
unical!lente que o Thesouro pag ue o que lhes 
deYe, cumpra os s~us contractos c não que 
lhes empreste papel-moeda. O governo, poróm, 
que não t ·~m meios para isso, om ver. ele confe,:;-

parbm:;!nto pcdiodo papel-moeda p<Lra socccrr,J r 
os ba ncos. 

E', n :t verdade, singular q uercr o deve
dor au~ilia!" o crelor, em vez d13 pagar-lhe. 
(Apnrtes.) 

Na exposiç!ão com que o nobre presidente! o 
conselho precedeu sua proposta, diz o se-
g~n~: -

<.( A crise monets.ria a que havemos assistido 
nos ultimos semestre~ poderá repetir-se, etc.» 

Eis ahi assignalada a natureza da crise, é 

desconfian~:a que cllc insi•Íra ; ou por outros 
termos, o go\'emo do paiz chegou a tal ponto 
de descredíto que n:io ad1:1 qu·'m lhe empt·este .. . . . . 

... . . ,, 
Wo <lepre~:iado e •ru·~ cst:i todo dentro do lmpe
rio, em vez de le\·al-o aos bancos, que vão .bs
p ·jal-o nas arcas do Thes lUl"•J, guardam-no 
bem aferrolhado, par:l que o Thesouro dellc não 
se apoder<J. Eis o tri:-;Lo eslado a que (;hcga
mos. (:lzloictrl os e oprr1·tes .) Temo;; actmtltnente 
em cjrcuLção mais de 200.000:000~ de papel
moeda, sendo do Thesouro 187.:34:1:725$300, do 
Banco do Brazil19:285:800.~. uo Banco da Ba
hia 1.052:5i5~ do Banco do-:i\Iarauhão ...... 
179: :3:so . .:;ooo. · -

E:-ta gr:.màe massa de papel-moeda é eviden
temente s~1P ')rior ás nossas necessidades e . a 

dt:sa~tr~'~ que km ex·~rcido sobre o cambio. 
Como se yem dizet·, !JOis, ao p:trlamento que 
existe ou receia-se crise monetaria? 

O nobt·e pr.~siden t.v do C9P.-selb.,o sabe .I!.~.rfei
tam0nte que nã01út.l10je tal crise, como não 
h:1vill- em 1875, como di;;se S. Ex. no SenaLlo na 
discussão do proj ecto Rio Branco, accr·o.:~sccn
tando que a me lida i~1dicada como salvateri9, 
era. incapaz dd rerned1a1· o mal, quo se haVIa 
de I"Oproduúr p01·iodicamente. :!:'\ão podia S. 
Ex. pt·ever que dez anno~ depois ver-;;e-ia na 
contingcncia C.e encampar proposta identica! 
( C i'ttzam-se val'ios apm·tos; o Sr. p1·esidente 
1·ecluma atteHçt.i:o. ) 

Disse-no:; S. E~. ainda em seu discurso: 

<.( O nobre e~-ministro da faz~nda, em um 
ra t o que passou ao ora or, as~ngna a com 

franqu•:za a.s causas desta c!'ise, que na sua. 
opinião são as seguintes: -Baixa dos preços 
dos generos de! exportação c diminuição de 
su::~. quantidade, n<Io resolução da questão 
servil. » 

Eis ahi o ex-ministro da fazend~~ divergindo 
do nobre presidente do conselho quanto ás 
causus da crise. A quem devemos dar L"azão; ao 
Sr. Da ntas ou ao Sr. Saraiva 1 

A não resolução da questão servil, assign~
lada por aquelle como uma das causas determ1-
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nantes da crise actual, Ó em meu pat'r)Cer a! por outro -lado nulJifica-o fszen.Jo baixar O va
unica; pois na incerteza em que estamos torlos 1jlor na 1'<1Z:"io de 6 ú/0 annualmente, (le soeto que, 
:t. respeito desta questão, a lavoura e o com- em um certo nurooro de annos, o e:>cravo fica 
mercio se acb:un,mais do que as outras classes, inteiram()nto depreciado. 
inquieta,; e recciosas de uma soluç:'to que vú Não )OSso udrn!t.ti1• c ue em um aiz de re-
a ec ar P rn· ios,•m a · m a · gimen coustilucioaal, representativo e pa.rla-

0 mau estar que se observa no paiz provém menta.r, como o nosso, o poder legislativo se 
des-::1. ::unRa•;a c: nstant<.l aor> legítimos e I;eci- arroga , a ~acullade de .iim~nuir o \'a~ot• de 

nhuma outra cau~a. divulgo pa.r:t explicar a 
cont•·a,o.çào d::s transaeções ruercantis nr•stes 
ulti:mos tefllj•OS, e suas consr>quoncbs desas
trosas par·a a importação c exp:irbç:1o. ap··zar 
de não ter h~wido diminuiç-.ão na l.fU;:ntid:tde de 
nossos productos. 

Mas, Sr. president<> , não tomei a ~:·llan·a 
sobre esta propo::;ta p:1ra discutil-a dP.ti ht:n .. nt.:, 
e limitando-me a estas lig•·i•·as obser\·::çõe~. 

as:-:o a u·atat• da r ucst:1o servil lois r•·cebi 
mandato especial de meus eleitora;; para ··om
batei· o projt~cto off,)rccido p::lo Sr·. conselheiro. 
Dantas. 

O SR. BArmos COBRA : - QuasL to<.los nós. // 

.. o SR. AR.\.U./0 GóES .Ju:xrorr :- n ~ ~. v ·nrlo i u 
r•1produzidas pelo a';!tual : abine le as Jl!'Ínci-
pacs l 1- po"JÇOCS (;:'l.qneo c j)['~Jecto, lO.J O Gil <~r

cado. ven\10 dar cumprimento ao me•• mancl:"lto 
ma n i !'estando minha. opi ni:io contr:l 'i•~ uv·lilan:es 
dispo!':içõ~s. 

Talvez de\'a can,:ar a1gum enfat!O t!·at:tr-se 
desta qunst:1o, já ião d.-:bt1 t:d<l, fó r:'l. ·!a di:o:cnssão 
do rcspecti \'C• twoj :c to; IIHts,como niio lcn h o "SP('
rança d·~ c1uc m•~ c:übaa. pahwr~\ 'ltianclo fõt· clle 
discutido, aproveito o ensqjo. :~ar:J. deixat· logo 
exara :bs mi.nhas idé:1s, ~'.?"~espon<kndo, quunto 

b o. ' 
s ·,i'vil é tão legal como qualquer outt·a, o que 
ningueHl póde contestar e j:i foi reconhecido 
em varias fa.llas ./o thr·ono, o porlanto não deve 
~er vi.ct.im·.t de semeihan,te esr>olia<;ão. 

Que diriamos nós, Sr. pt·esidenle ,_ si o corpo 
l~gislativo determinasse a dirnin uiç:Io do valor 
,Jas apoliccs, por ox,:mplo, d0nt~·o de um certo 
prazo ·~ 

O :::n. FEr.rcro DOS SAxtos : - Não tem pa-

O Sn. ArL\UJO GóEs .JGNIOR :-Que dir-se-ia 
si por Yenttu·a t··dttzi~S ·i progress ivamente o 

' ' 
derem mt1ito ·~ (:l71ru-tcs .) 

~ilo ha g "nc:·o df} pt·opriechde que não es teja . . . . ~ .. : . ' 
em relação :i pt'.J: ,r-icd •de r.scr;wa, como '.~m l 'C

laç:i:o a. qualquer outra. ; e, porta.nto, SOl) es~e 
rou to de vist[l. pelo meno ~, ha gt•:tude analogia 
entrG uma e outra propt·iedadtJ. (Ap·jiados 
1) n{ío (1-J.Wiwlos.) 

O Su. Fr,:ucro DOS S.\XTOS : -'N~o ha analo-
3·ia alguma . 

O SR. A::Au.Jo GóEs JtixroR :-T:1nto ó pro
priccbde legal o escr.:wo, con~o é. o p.·:J,lio,_ a 

~~ioria do oleit~r:1do doSo ciistri~to da Bahia : apola,do.•>); P. ' s i a lei pótle di,~inu i r em uma 
St· . pr,~sidente, :1 cli::;posição capital <lo p:-ú- (·erta proporviio o valor da pt·opriecbcL :o:ervil, 

jec to do nobre pr·: sid ' J1te d,, con;;e!ho, a.cl•tf'lb Lamb ro m t,,m o di1·eito ele reclttzir o de uah uer 
s0m ,~, qua . ·x. na tma mcnto .J : ~ t e repu- out:·a propt·iedad ; . 
diar as outras, é a que estipula uma climinuiçiio I 0 Sn. i<'F..LICIODosSAxr.1s :-A lei póde.fazer 
annna! s"brc o v::t1or do ';scntYO, de s~.,rt: 'lue isso a todas as nroprieJades por meio dJ im
bdastana--1-c1 Ha. , s"g-tm.!o dtsse . ..o ~1o~Jt·~ pr••s:dent·~-~- postiY. --···-----·· .. • 
o conse 10 . para que n. cscran· ao <'tU poucos . 

annos ficasse extincta no p::~. iz . Ct·eio que foi I O Sn. :\ruu.ro. GoE~ Ju:sro~ ~--: :.ra~ P?r-
estc 0 pensamento de S . Ex. j g':nto eu : qn ·1 let s er ta. cs~a. ? ? Cl'la. 1''1 l'fl

justa., lei iniqnn, ata"ando o direito d•1 proprte
lhdl.' , que c·~ o. base ,:a familh, ·~ é c<•D II'a essa 
iniquida·le Cill " wc pronundo . Si o pt·oprieta.rio 
a Jcluiriu o 0scravo nos ter wos c à S?:ubr:: c~a 
lei, pot· que l'a7.ão o Estado, q11P a te ::utertú 
l ucros da transa cçiin, h~ de a rr r:bf\t::J.r-lhe a 
pro pr! ~dadc sob a fc)rma ·:l r~ um g r :duat c suc
ce<; ,..ivo abatirn nnto, contr:l tod:1 s as leis ccono
micas r1uc r··g-uhm o preço do me:-cado '? 

O Sa . F. RE LIS.\JUO :-Fo1·a:n a;..; palQn::ts. 
O Su . :\.RAU.Jo G ôE S .Jt;:o;ror.. :-S. E~. disse 

que, com::.. r educção a nnoal .!o s •·is pot· cen to 
sobre o v::~.lor do e ~cravo, a esct·avídiio desappa
rece no prazo de U annos. (.-lpo iado.~ e 
apa1'!t:s .) 

Esta é, portanto, a l1isposic;ão cnt:Jital do pro
jecto e a. respeito deila o nobre presidente do 
conselho ha. de fechar a qu ll st:io, ttue ora se 

0 Sn . PADUA FLEURY :-E• Utna d:<S pr~n
cipaes. 

O SR. AnAu.ro GóEs J u NIOR :-E' a pri nci
p ~d, f._ o e i ~o 80bre o qu:'li g ira todo o syst~ma 
do pt·ojecto, o sinto muito nno poder acompa

,nhar o nobre p residente do consdho neste 
·ronto. (.4.poiado .-; e aparte,: .) 

Com elfeito, St·. p t·esidente, si por um lado 
o nob t·e pr r·sidentc uo conselho proclama o prin
cipio da indemnizução da pz·opriedade servil, 

O Sn . FELI.C!O nos S ANTOS :-0 s~u arg11mento 

O SR. AxoruDE F IGUEIRA : -N:'to h:~. tal. (Hct 
ouh·os opo.rtes .) 

O SR. ARAU.ro G.SES Ju:s-roR : - O impos to é 
otttru. co usa, não se trata a q ni de i mpos to, mas 
de confisco. (Co n linttam os apa1·tes .) 

O Sn. P RESIDENTE :-Attenção ! Quem t•3m a 
palavra ó o Sr. Araujo Góes Junior. 

Q Sn. ARAUJc.· Gó c:s .Ju~ror:.: -Sr. presidente, 
n ão posso estar mais de pé ; p eço a V . E:s::. que 
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consulte !i C:1mara si me d~ixa. fallar ~en- ti .:\c,·ito, porém, n. parte: em que o nobre 
tado. p1·esiJ ~nte do con:-:clho fb~<'l. o v:l.lor do escravo~ 

(Consultada, a Camara 7'Csolve pcltJ. (t{-. não por;1ue me pat'eça. a. medida fa.:or:wel só-

finnaliwt .) _ mente aos escravo,.;, mas p01·quG ev1tn. as ava-

:lllae•JJsta r.~cordar (1ne na capib.l do ÍluperiÓ 
e n.1s c~1pit:ws das provtnciu.-. pl'in,ipaes :1. L:n:a 
não excede de 20~, p·,ra rcc:•nhoeor·se que, 
ainr1a enc::uoad~ sob n. fórmn. de it11posto, a re
ducç1o seria de..::ig-ual e injuo.;ta. O p1·oprietario 
de escravo.;; Je la\•out·ll q·ue \':derem i:OOO;::;' virú 
a. p~gar por cadã .um o triplo da(1uelb. taxa o 

(Aparte'.) 
Di:5.;e t:Jmbem o nqbt·e p1·csi.dent~ do conselho 

em outrfl. ocr;asi~o <iue a diminnir;.ii(~ do vnbr do 

' 'o ' ' l 
.. que esta díUlinuição no val\)r oscr~1so ora. 

em r·ebção ao;; la.vrador(·S, uma compen:S:l<:ã:o 
ào im ·1sto ue li1.o'atü o;; utr•jS o · r· 

.a . ~ · .. s. 

lia .ões lesivas tanto )ara. cs ~ 
scnhore;;. 

E a proposi to, devo pe-:iir ao nobre prcsi
dent_: do con•oll~o fltle tome bem clar~t are-

o ' :> 
nha, como ntlll'tuou um do.'> membros dii com.-
miss:it.-, o Sr Dr. Ulysses Vianna, qne os es
Cl'::tvos continuam a ser objocto de a.va.liaçiio. 

S. Ex. nu.tnralmente e ·1 uivocou~sc, consi
de-::"ando o ma:dmo que o pro_jecto e5-:ta.belr?ce 
pa.r<L a Jeclara1;~:) do valor feiLa pelo senhor, 
CúlllO limite para a avaliação no caso de ~lfor
ria. pelo fundo r1c emancip tção, quando pelo 
pro_jncto desapparece a avaliação, que é sttb
stitnida ela tabelb il:sa. dos va o· · s 

O § / 0 do art. :)o confinna. o que digo, pois 
di :r.: 

s0nhora'-', manda a no~sa Cons!i tuiçi:i:o que, nos 
caSI;s de des~< propri:1çiio, o ptoop •·ictari.-:> soja 

_ ___ ...,J);!_l_l'J.!C'.:!'vlci ~~n~1~e'.!.!n~t~e______,~i~n~dueu,m~n~l!.!_
0 

z~a<!...!i!Q...-?-~~L!-':'-r.\õ_...~..~:a.u..o.J:>.~.l.f_~~l.Uf-'Hl.J.J-I,JIJ--'~""7t.O on cerrar a nova ma.t1·i 
· cntendi<l·> rpw est-l indemnização J.eyc sel' a cu la, cont;nuar:'i em vigor o proce;::so n.ctual de 
mais compleu.t possiyel. aV;\liaç:Io dos cscJ·a...-os, para os diversos meios 

i:'\a hypiJth~'se do projecto, pm·éw, a desa- de libr:wtaçlio c::m o limite fixauo no art. 1° 
• - o o 0 l -- ~ u • O)) .. 

dadl} sem C<Jmpensação de ttua.lqu0r e'pccic. Por estn. dispo->ição vê~se que o processo actüal 
Seri isto de;;aprúpri:1ç:1o ~ Quo é feito da in- de avalinção só vigorarà alé o encerramonto da 
de:nni;:nt;ào prévia, consa.gradfl. no prec·~ito con- no\·a. matl'icula; entretanlo aque1l.G illustt·r~ d.e-
stitucion:tl? : put;1.do por (:J\Õl'nambuco dio~se-no:; ~qui quo o 

OSno· FELZCIO nos SA:.:-ros dà um apz.rte. maxin.1o rleda.rado na tnbdb regtlhva para. as 
aval i::tções. 

O SR. AR,\UJO GóEs o}uxron. : -Esta dirni- Só vejo n~ p1·ojecto um _. caso de avaliação, 
nuiç.ã•) é, portanto, na opinião do nobre p1·e- e ê qua.nuo se tr~t:l. de escl';i.vo invalido, que 
sidtJnte do conselho. ora imposto. ora •I~>s3pro- não póJe ser alforriado pelo fundo de emanci-
pria\.ãO; ruas em mea entender não é utna :- <:t 2" do art. 3. o 

~ , .:. : .. < tlcçao r o -va.o:- c um y;, l : o e 1ncapaz e qua q•:er serv1ço. ' pre-
imposto, como vai o nobre president~J do con- ciso, pois, qui") il:.1ue bem claro (1uc o l_)roject_o 
selho onerar lllU capital, corno ó o escravo, nito admitte mais avali:\<_:ito dos escravos qu.e tl· 
do qual depende a 1n·odqcr;.uo do paiz ? R·flccliu verem Je ser libertado!; pelo fundo de emr..n
o nob;·c prcsi lente do conselho na import<mte cipnção ou pot• outro nleio. 
qu~s.t}~o __ clo_.imposto sobro o ciqrit~-t ou sobt·e a o Sn.. Sxr.AlYA (p;·esidcnte do conselho):
renàa. '?S. Ex. não attcnclGu <iUC o imp:Jsto v::1.i Eu ~tcho bem claro. 
gran.r \1 cn.pit:Jl ,Jeno:ninaclo c,:cravo. sem o 
qu:~-1, 1\::IS CÍlocum;; tancia:: acb•:J.es, a maiOl' pü.L'te o Sr •. An..\UolO GóES .Tuxrol',:-Vejo que en
do;.; c.:;ta.belecimGntos dr~ bvoura, sobretudo eu1 ganou-:;;e o membt·o da commis ;;ão que aqui 
minh:\ provinci[l, ha de f,~ cll:lr suas portas. disse o contrat'io. 
(AjJoiar:lo ~ c nt"to apoiados.) · Adopto ainàa uma tabclla fixando o preço do 

(Com.1;al·ecc 0 Si· . l''·esíde1;tc do conselho c r:sc.r~:-vo, porque em nossa. legislação j:"t t~mos 
occ upa sua cadei1·a.; exemplos de aya! iaçõe~ forçadas . O decreto de 

N' ra-0 l'A])I.to ."s consideiO:J."o-cs r.lue .r.1z 11, au- Outubm de 1853, expedido como reguhmonto _ 
- - " • -s 11 

• "" da lei de i O d~.:! Junho do mesmo an11o, contem 
sencia do nobre pl'esidente do con;,:elho para um desses casos, w::mdando n.valiar os predios 

----~n;·~~~n~u~g~m~e~n~~~r~a~f~a~d~i~~~a~d;o~s~tl~~~u~s~il~l~u~s~~~e~s~c~o~l~-~~wa~nKo~s~t~~~e~t~i·~:~m de 8~ denpropriad~ 
eg-as (mu i tos JiÜO apoiados) ; trmdo porém de para ::~s obr~s das ~ estradas de f :!rro, em qnan

continuu no exame do pr·ojecto, naturalmente tia. que não excedes~c a somma do nlug-uel de 
vol taroi aos pontos .de que jà tratei. vinte annos e mais 10 ou 20 por cento sobre a 

O a::-t. 1° do prQjecto contém di;;po;;içõr.!s impat·tancia delln. Assim, e~t:l. disposição do 
quo em parte podem ser Meita$ com as prqjccto encontl":l. um precedente em nossa 
emenda.s que terei a honra de propor ; rejei- legislação, o qual embora me p::n·eça uma exOt·· 
tando, como jú. o de~laroi, a disposição vrin- bitancia, pois foi crco.ção exclusiva do regu
cip::tl do projecto, isto é, a diminuição annual lamento, tem sido executado semp1·e que se 
do valor do escr::wo na razão de O o/0 , é claro trata de estradas de ferro. Conformo-me, por
que não posso adoptar as outr.,s providencias tanto, com a doutrina. do nob1·e presidente do 
que se prendem a este ponto capital. conselho, sendo a tabella modificada de nc-
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eôt·do com n. do voto em S()parn.do, n. qual man
darei co:uo 0menda. 

Não posso concoJ·da!' com o projccto na pat·tc 
em que permilte que se poss::t exceder a terça 
em beneficio da liberdade dos escra" J u-
torgante, preju.licanJo-se assim cs h~r;leiros 
necess::u·ios. Xeste lbr;•fP'<lpho a J•eJacção não 
está cot•recta, pois ~·efet'C-i'C lo.wbem a h''l'-. - . 

lo. • ·~ , 

laçüo <1. ei>tes o testador não é ob;·ig-a.tlo a. m:•n
ter t1. in.t.~g1·idade dos dous terços da h·-·r~tnça. 
Em minh<l opinião não tem _valor o argumento 
que produz-se e:n favor cl::sb. e:~.:cep~ão, porque 
prO\'a d•.! mais. 

Diz-se ou ant~s disse o parecer· das conwâs- ·· 
sões no :1.nno passado que, ass:rn ··om.o o pro
priet:.u·io pód J em sua vida. conceder libnrdade 
aos s~u~ cscra.vosJ ta.Lllb,~m deve tct· o direito de 
confel'il-a em te~tamentc :::em rostl'ic :ão al-
gumn., ainda CJUC CXcrda O V:llOr da tCI'Ça Tll'e

juuicn.Il.dO a legitima elos h"rdei!·os. Vê-sr.! qne 
este _at·gumento appliea-se a t?ào $' :nero ele 

vida pode dispOr U~ :'CtiS b~nS S"IU da :• :i:llisfa~ 
ção no:; seus herdeiros necessarios, ao p:.sso 

uo )Ot' sua mot·te a lei limita-! b.e c~sle Llirl·ito 
concedendo-lhe apenas liberdade plen:t. cu1 re
laçã' (~ terça parte do vn.lor de todos ellcs. 

OI'A, ,.i a herança se compu~·~r somente on em 
sua maior parte de escravos, eomo acontece na 
Bahia com as dos pequenos layr:tdorc.5 diJs en
gen!tos ou fabricas centracs ; e 13i estes lavra
dores enLcndcrcm, por sugg-e;;tões do abolicio
nismo ou por outro qualquer motivo, que de\·cm 
libertar Lo los os esc.:ra\'OS em tr-stamcnto, é ovi
de_?te ~1ue t1S filhos ficarão reduzidos il miseria. 

cuia, a relação que serviu para. a de 1872, ou a. 
averbação ; e na falta, certidão de lunn. ou de 
outra. 

Parece-me conveni~nte ad.Jicionat·-se qú.c 

• • • "' t 
roultos propnctat•tos qne po~suern escravos 
;~dqlliridos po_r "scriptuJ·a publica, mas u:J.o os 
tem averbJ.clii por causa dr~ cmba.rat;os oppostos 
pelas repar.il{-õe.;; fisc:tes, as qu<~..:ls exigem, 
antr!s de averbat· o escravo co:11prado; qne o 
eomprad:,r exbiln certidão de bai:s::l ·iada no 
logar da matt'i:ula. Tenho ~xperi··ncia propria. 

Recebi em pag.:mento m-n escravo, fiz l:wrar 
a colllpetent·~ e;criptura e quan :o manJei 

i • • • tT • 

tid<IO ele baixa nn matricuh, qne teve logar nn. 
:·irlndo do::; L• ·nçóes ; J'ui obrigado a. mandar 
lJuscar a cnrtidlio c.; só depois de e:o;:hibiJa esta 
ceu-se •~ :tVCI' açao. Juanlos avra•.J.ot··~s nao 
terãu deixn.,lo d·~ av.·rbnr s·~us t i tulos por esse e 
outt·o,; motivos '! 

nao 

O Sn.. An.Au.ro Go.Es .Tr:Nron.:- Os que não 
tivet·em titulo, queixem-se de si ; mas qu.-lndo 
no titulo de domínio constar a matl'icula, e"se 
d!Jcumento deve ser e:1uiparado par<~ todvs os 
efr8it.os aos do§ to do art. 1'' do projedo. Terei 
a honra de apresentar um:1. emenda neste s en
tido (líJ): 

'' '\ rt. 1.... g 1·• Accrescontc-~Q •.. ou á vista 
dos titulas d~~ dominio. est-ando nclles exarada. 
::t matricnla Jo escravo-alienado.» 

!:>arece-rnc que não póde haver duvida ares-
., 

O Sa. Ar,AUJO GóEs Juxron.:-Sei que ns mi- - r1uc•· ~elo lado dos abolicionist:::s. 
nh11.s observações não tem nllot· p:;rn. o nol.>re O Sn. AnzsTrn.ss SPrxou :- A lei deve 
deputll.tlo; m:ts si S. Ex. tivesse a infelicidadJ exigir o titulo de ttcquisição do oscravo, por
de ser bvr:tdor ou filho de layrador. que sô es- que existem muito<; senhores que não possuem 
pera~se hcr·dar escravos, havia de facilmente taes títulos. 
achal- :ls procedent•: s. O Sn. An.Au.ro GóEs Juxron.:- O nobre depu-

O Sn.. FELICIO nos SA~Tos: -E' uma excep~t''to tado não me attr nJeu. Eu não quero que a lei 
a favor daliucrcl:lJe. exija o titulo c1c dominio, mas quo} o senhor 

O Sn.. :\tuuJo GóEs .Tuxrott :-Não ha dU\•ida, po~sa apresentai-o quando dolle ~·onstar a m::t
mas não deve prejudi~::w a terceiro.~. Senhores, tricula do cscr:wo, !Jara o fim det~·rminado no 
temos de longa ua ta em no.~sa leg-ii:tlação · esta art. 1.0 do p1·ojccto. E. um documento addi~ 
limitação do diL·Pílo de tostar, que é uma ga1·au- cion:1do aos do§ 1" do mesmo artigo para se
tia parl~ =~s familia-:; e eu não compré•mdo preferido pelo senha:· no act0 da. uova matri
como de rep~>llte quer-se introduzir um princi- cula.. 
1)io novo, salvo si entende-so que convém, como A exigencio. do nolJL'C deputad•) iria causar 
em outros aizcs, dar ao a.i aro )la liberdade d•• gr::tnde :1 halo e pert:u·baçãu, além de n.vulta-
testar c de desherdat· os filhos. Si a disposição c os pre.JU1.ZOS a ma1or p:1.rLe os av a( ores. 
do projr;cto é o primeiro passo pn.ra chegar a se-~ (Apoiado . .; c ctpartes.} • 
m?lh:1nL~ J'esultado.!. então ~onfesso guc n~o ca- Outro ponto em ~ue entendo. q11e

0 
o ;)rOJe~to 

mmha1'e1 a pao:;sos tao largos pJra ::~. soluçao de 1 de':o ser emendado c o§ 2° do at t. i ~ -:-1uo trata 
t5o grave e importante problema. j da 1dade do escravo. 

O Stl . FELICIO nos SANTOs :-E cu caminharei i Pretendo oil'erecer uma emenda nos seguintes 
de muito boa. vontade. - I termos : 

O Sa. An.AUJO Góxs .lüNion: -_A disposiç.ão I « Preyalecerã a id:1de. constante d_a _certidão 
do art. 1 o § 1 o merece ser emendada, ou antes de bapt1smo, qunndo for esta cxl:1b1dn. pelo 
ampliada.. Pol" ella iica o senhor do escl."avo senhor ou seu preposto, ou por terce1ro em bc
obriga.do a apresentar, no acto da nova matri- neficio do escravo: » 
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Consi.der~ u Cama.ra que a matricula. de 1872 
foi feita poi" simple;, estimath·a dos senborPs; 
nenl11•m foi consultar documentos para declarai" 
a ·ida :e exacta do e~cravo. Calculou-~~~ arui-
rariamr~nte e :1."" r 

sobre nste assumpto, é de ur.:;eutr} neces~idade 
que sPj:t m f e i tas as modifi<"\:t•:õe,. precisas para 
det··!'minar a verdadeira i larie. não só pam 

::-=- ;I , i1 .ere!"se o ,;:en or, 
con1o <·m bent~fic!o do pr-oprio escr:l.\'o. 

Pód·~ dar-se o caso de l';:tar o (~scravo matri
cul::tdo com 48 annos tendo na realidade 50; a 
rectificação a.qui ::proveir:~. ao escr<wo, como 
póde em outros casos a.proveitar :~o senhor. 
(Cru~(lirl-.'e va.-ios apa;·tes.) 

Pois o esct•ayo que tem o direito d~ propor 
acçJo contra o s••nhot·, nã0 terá o (h retlucr.•r 
poneu c~rad?l',aquillo q11e for necessario para 

re~~:Iado p"la irl!l.de ~ 
En nii.o me opponho ~ q ne so acoite :t idade 

marear1a na rn~üricula mas desde c ue clla não 
for '1:t:tctt, e o s•:nbo:· o,l o cscra,·o apre;;e:Jtgr 
certidiio de bapt1smo, que é àocum ·n to aulheo
tico e uni~o t·••con~ecir1? p1r nossas leis p~ra. a 

• .. .., ~ L.. ~< , ' ..i •-- e 

l"úCtÍÍl•jlH~ qqa)rlU•':r erro e~istentc na matl"i
cu]a de 1~72. 

O Sn.. LouuExço DE ALnüQüEnQuE:- Isso 
pód1• dar log-a1· a r1uestõcs. 

o ~R- An.AUJO GóES Jc-xron:- ::\Ias e de va.n
tagem pn.t·a. todo", senhores e r'SCr:n-os. De:>dc 
q uc :1 idade é. pelo pt·ojecto, reguladora, nãt) só 
da li'•crJade como dos v:dorcs. ~~ mist'·t· clut!. 
tanto quanto fór possiyel, 5eja precisamentfl à~-

mi11a a, e 0s e que ouve r Ul"10 e a;:e -o, 
n~o deve ser rejeitado. Não ,::.() perd11 por f:•í:<::t' 
triumpha.r a ~erd ·, de, apro'i ~te ao est·l·a~o on 

IJrodu;: g-n\.nde alteração no va.lor, e por isso 
int•Tes;:a a todo.;; que se f•cilite a reetifieu~·iio 
de 'luu.!o1uer r>ngano ou erro. 

Sr. p;•esidentc, o art. 1° do projecto do ex
pre -i•1ente do consolho, o St·. D:mtas. coosi
gnsndo a libertação do.s e~ct·avos s exag-enarios 
sGm iwlemniz:lção :.1lguma, foi a princip:~ l causa 
do m •virnento que se operou no pai;: conti"a se
melhant·-~ projeclo. 

O Sn.. LoUi~ENÇO DI': Ar.BUQUERQUJJ::- Foi 
uma chs causas. 

O Stt. Aruu.to Gc:hts JuxiOu:-Foi a pr inci
pal. pnrr;•1e do principio da. alforria s·.~ tll itl
demniznção rlos eecra\'OS :o:ex:lg'tlnarios de•lu
zir-se-iam eorolhrios para ~he:.:;·::u·.se á. liber
lfl.\'ão do,:; meno1·es de 60 annos t:tmbem sein in-
emmzaçiio. 
Era esta~ q11cslão t:nica do e~-presidento

do conselho, sobr11 a. qu:~l elle não transigia, 
espa.lha.ndo que a rnoclid:. contida no art. 1'' 
tinh:L siri•J im:·osta. ptlr Sua ~bg-~sta ·le e c1ue 
con,erva v a. om seu bol~o o ra;:;..:: llnho do me.~mo 
arti~o pcl:.t propria. lettra. do Imper;1dor. 

0 Sn. ÜAR.LOS AFFOXSO:-E' ::t. pómeira vez 
que ouço dizer isso. 

O . SR. ARAUJO GóEs .TmnoR: -Pois todo 
mundo sabe. 

O S n. At~If:iTIDEs SPixor.A:-:Xunc:l. se disse 
isto ati ui. 

O SR. ~\n.Au.ro GóEs Juxro1~ :-Eu Ollvi contar 
isto por muitas pessoas, e não foi e&ta a unica 
rn .erencia que e .e-; ez a. actos e a-
gestade. 

O "'l(lbre deputado de,·e ter eonhecim~nto de 
· · ã · i essa 

que apontei. 

O Sn. CARLOR Ar-Fox;;o : -Não senhor, não 
tive conhet:irnento de nenhuma. 

O Sn.. AIU.&TIDF.S SPrXOLA : - Pa1·a mim é 
novidade. 

O Su.. CAr.Los AFFoxso : -Ouvi íallar aqui 
em pacto. 1,T1·ocam-sc outros apm·tes .) 

O :3n. ARAUJO GóEs Jr;z-;ron: - Beiu. S1'. . . . 

rente. 

O Sn.. ~\n.Au.ro GóEs .Juxron: - Pelo menos 

aqui emp:ltou, vet·sou exaetamontc sobt·e este 
ponto da alforda "'em indenmizaç:1o. .. 

o' nr·bre presi~enre do conselho procurou em 
seu projecto modificar a doutrina de s·"u ante
cr>.;.:.s<Jr, porém 5Ó u fet. na. fórma, cootinnando 
a consa::r-ar o mcsrilo principio coma .iitf..renç:. 
de el•w:lr a i lt\de do esct·avo n. 65 annos, limite 
qu~ fixou. porqu.''• no dizer de S. Ex.: o valor 
.!eve ces:o:ar ''l:t -:1lguma. id:,de. Ora, st a qne;;
tãiJ é de v:tlor S. Ex. devia ter bn .ad mã 
de outro processo pa!'a cleterminai' a :msencia 
del!~'. f' <'stc proce~so não pôde ser ~:;mão o ar
bi tramcn to. 

01110 urna r:tnsac~ao, r orem, entre os c ons 
pt·inci!'ios, a lib•}rtação immecliab desde que 
o esl'l';tvo attingir cerh1. id:J. :e, c a alforria. 
pot· falt~ t do Yn.lor. 1·edig-i uma 0menda que 
Pspet·o ver ~tdopt:lda,não só pelo Sr. presidente 
do c" nselho, como peh Camara.. (Trocam-se 
ua1·io.~ (Jpa.-tes.) 

la-me escapando um . ponto importante. O 
nol>rc pr·~s~rl·~nt.· do consr·lbo pa.ra che:.!al' ao fim 
qn1~ visava, enteHtl•;u '1Ue o melhor alvitt·e era. 
~''-'t:'l bolecer no § 5" do ;rrt. 1Q qu0 os e'-cravos 
dG 60 :mnos em diante não fossem d<\dos :t uu\
tl'icdt. 

Não posso conformar-me com. esta. provi.dcn
~ia: todos os escr~wos devem sor m:ttriculados, 
c a. suppressão tiO:'; d·~ GO ::tnno3 S·)ri:l. uma la
cuna. na est:üistica da escravatura 

O Sn.. JoÃo PEXIDO :-0 que V. Ex. estâ di
ze ndo tr!ria c~~bimonto na segunda discus;:fío (lo 
respedivo projecto, ]:Ortllle ahi e q_ue SC podem 
apt·csentar emendas. 

O Sn. . An.AUJO GóEs Juxron.: - Não teria- · 
mos os elementos nece . .;;s<~rios de estatistica 
parn estudar. n marcha. da. escravidão entre nós, 
os eifeitos da lei de 28 de Setembro de 1871, o 
numero dos escravo.;; manumittido;;. si pQ.r ven
tura no espaço decorrido de 1871 a 1SS5 se 
abrisse ·esta falha importante, que muita falta 
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h<wia de fa.z;r aos fut1:ros historia'lores. (Cr~
.san~-... e vanos apartes.) 

Em 1.872 foram matriculados no Imnerio 
1.5:32. ~2u e existem h~je, segundo o relâtorjo 

O Sn.. A::-;nru.nc: FIGUEI!tA:- Muit) menos. 
O Sn.. Ar.AUJo GóEs .Tu~ron. :-E' vêi"t:hde, 

r~ ~ ·-

alg-umas omissões, erue pretendo obviar man-
dando cmend<~os. • 

. E' ass~m q•1e em I."ela<;ão aos ti talos d<; 5o; 0 
d1z o proJeclo qa~ · serib distribuid,)s ao:; m11ni-

ciaes. Si na no\•a matricula deixaretn de on- e m .u vo '>, porquo cn ~~n( o 'Iue e; a m1nora 
t~ar· (~S ~exagentr!os, não se poderá de futuro e; s_::a:;.~a os males c~usados por o~tras di~po
dtscnmtn<:~.r as d1vers·•s pal'cellas. que hou- ~:_çoe~ d) ~esmo prúJCcto. A med1d.L prOlJOSta 
vercw. concorrido para a diminúição do ele- e-sem duvidL atgur~:t ~antajosa para a lavoura, · 
xn~~to escra:'o, .ne1n mesmo assi;;nala.1• os I q~e de:la se apro-.:e1t:tra n:~.~ura.l:H:nte ew b1·ga 
e!lenos da le:t proJectada c o numero ·le indi- e..,c3:la • e corno e facultativa, nao desp~rtará 

· Vlduos. aos quaes pó le aproveitar o pretendido qu~Ixa~ ~e ~' nguem_. .. 
favor. Eu dt~ta, ~~· . pres1dent~, que o projecto deve 

D·~pois, a matl'icubdos escravos de60 annos, s:r rnodlfic~do na_parte _em. q~e di,;põe (1u~ os 
pela fór.ua.por que está redi~ido 0 projer:to •/O t~tt:los J•! ~ [o SeJam ,J;str~lm1dos ao.; riJnni-

par~ discutil-o nesta proposta.. ( Cruzamse
,a,·tos apartes ; o Sr. p1·c~idente 1·eclama 
attcmçao. ) 

Eis a. emend:J. que proponho : 
§ 5. o Seja substituído pelo seguinte: 
« Presume-se não ter valor o_ escr~vo maior 

de sessenta e e.inco annos, salvo prova em con
trario pt·odm:ida pelo senhor pela fórma deter
minada em regulamento do governo. >> 

. .. 011tras disposições -'-do projecto estãorecla
mando iguaes correcçõas. Encontro tambem: 

não póJe s~rvir de h,se para a çlistribuição, 
porq ua a ma10r p;1rte delles pe1·tcnco ::t peque
n:.ls lavradores, que não p~dem ~atisfazer :1s 
exige~cias do projecto. Penso, poi<, que se 
devera emendar o§ 4" do art. 2°, su!>stituinrt•-se 
as pahwra'5-na razão da PO?Ulaçüo escrava 
empt:eg.da na lavoura ou na mineraç:1o-pel::l.s 
seg·umtes-na razão da popub.ção escrava em
pregada no,; estabelecimentos de lavoura e 
lllineração; Desde tiue no § 3° do art. 3a S " fãlla 
em es a:;e ectmen os c avoura e nnner~1çao, e 
consequcnte que de\•am fi~:ar excluídos da dis
tribuição Jos títulos os e;;crav~s pertencentes 

elemento.: ; tornando-se assim este meio de 
indemnização exclusivr..mente destinado aos 
grande.- lavradores, :.\quelles que mantém os 
grandes estabelecimentos. Entendo até qne se 
devcr:.i. fb:at· o minimo dos escravos de um 
estabel.ecimrnto, p:ua que o propriet:t rio possa. 
aprovettar-se do favor da lei; o que se póde 
conseguir dizendo-se na 2n pn.rte do § :}• art. 3o 
em v••z de-lihe1·{açiio de todos os escr:nros exis
t r>nt••s. nos mesmos e.-;tabelecimentos-o seguin
tc:-hberta.ção de todos os esct•twos empre"'ados 
nos mesmos estabelecimentos em numer; não 
inferior a . .. 15, 20 ou 30, emfim, a uma certa 
quantidade de esct·avos em cada estabeleci
mento. 

A distribuição de dinheiro é muito facil na. 
razão d., população esc.-a.va de ·cada muni-
c1p10, mas nao es :t no mesmo caso ::~. os 1-
tulos de 5°/o, . que só poderá produzir os de
sejados eff·~itos sendo feita entre os grandes 
la.vradores, possuidores do muitos escravos. 
~ã? receio, como certos collegns, que a tax~ ·

addtctonal de 5°/o vã gravar (desastrosamente 
as :finanças de paiz. Entendo que o mal re
sultant~ deste impo~to será_ compensado peloa 
benefictos que póde prestar á grande proprie
dade, representada pelos lavradores de assucar, 
café e outros generos. Não devemos reo-atea.r 
me]os para, no mais breve espaço dé tempo; ex- · 
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tinguir entre nôs a escravidão, triste legtdo I nismo. 7\fas sou justo, e si niio que·ro tornar 
de no;;sos ante,,assados. peior a posição do s~nhor, tambem não quero . 

Não h''sito, pois, em votar .:<? imposto ad- agg-ra v ar a sorte do e ~C r:!.\' O. 
dicional de 5 "/.e até qualquer out•·o, apezar' Lemuro tamb<~ul ú nobr~ commis,;;ão uma me-

l _· f ·. . . 

t "· •po o 
pre:;;i.kute do consdh:J; basta 1ue o seja. em 
duas. ,.:endo uma compostt du-; recursos já 
CTe~clos e d~t tax~1. addidonal do 5 "/o. e a outra 
unicamente d"s títulos de 5°/ .. que fo!'em ernit
tidos. A é~argo da primeira fic:u··u:o to:la.s as al
forria:::, c,mformc :1. legi,;lação vig•~nte e alóm 
disso o pg.g:unento dos juros dos ref~ridos ti
tulas, pot•q,;n do sell activo fat·ia. p:wte a i.a.x:-t 
addicional pr~i~ctad:•; e :1 cargo d::t segunda · .... - .. 

que a idctd'3 maior prefira em to.das as classes 
do fundo de emancipação. Assim desa.pparcce 
a po,.sibilidad · de ntti ngirem os escravos a 
idade de 65 anuo:s, como poderia acontecer, 
mantido o destino -la segunda parte creada pelo 
projecto. a qualp:Jderia ser- inteiramente :•bsor
vid:t pelos jm·os. nada re5tand,) p~1ra a alforria 
dos velhos. i\Lndar,~i emendas neste sentido. 

No art. 3° § 19 encontro uma omis,ão. Diz 
~ :. 

« O escravo eYadido d t casa do senhor, ou 
donde estiv'•t• empregado, não poderá, em

uanto estiver aus·~n t,,, ser alfot·riado Ol' ne. 
nhum dos meios declarados nesta lei.>) 

Esta p1·ovidcnci:J. em substancia é razoavel, 
mas ó p1·eciso C\•itar abusos, cst:tbelecendo n. 
net:es;:;irlade e o modo d:1. pr.wa da evasão, n. 
qual dev•' ficar a cargo dn senhor, por meio de 
declaraçR'o em tempo determinado, par~1 que 
elle não po~sa. ele futuro impeli r a libertação do 
est:ravo, sob o pretcx.ttl de e,;t:u fugido. 

Parece t·a~oavel q uc alguma medida sej. ~ 
adaptada pa•·:t impedir que, sob n. falsa alle
gaçiio de evasão, o senhor posss cmb:lJ':tCa!' a 
liberdade do cscra\'O, quer pele fundo de eman
cipaçrro, qu ~r por algum dos outro2 meios 
legaes. 

Neste sentido terei a honra de offerccer. ~m 
occasião opportuna, a seguinte emend,t: ·· 

, 3 

<~ A prova da ev::>são ser:i feita por meio de 
declu.t·a.vão ,!o ,;enhor, redur.:da a lermo, perante 
qualquer aLltori lade judiciaria ou policial, 
dentro de oito dias da data da ausenéia. do es
cravo. >) 
Assim~ o senhor que, c!ent1·o de oito ,lias, não 

fizer sua dechraçã:) para o~ effe:itos leg.Les, não 
poderá posteriorm(~nte oppor-se á rna.niHni~são 
do esct·:wo. sob o fundamento de nst<H' fugido. 
· C_rei.o r1u o os!a disposição se:-i .!.;cr~lmcnte 

acc1ta; ella tem até uns res:Lil>:J;; da abolic!o-

e . ' -
á Fazenda Nacicnal por irnpostos rohtivos ao 
libertado. )) 

Ei.:; at ui nma anima .;.'lo facil :~.ro~ a mannmis-
s:io de muitos infelizes; a medida qne pro
ponho ba de augmcntar consideravdmente o 
numero das tllforr·ias; porque ha muitos senho
r.;s qun de born gt·ado libertat·ão o escra\·o para 
se libertarem da divida fiscal. 

O Sa. S.utAIVA (íJ;·c~iclen.te d-o ,;onselho) :
E' util a medida. 

O Sn. AnAu.To GóEs Ju~roR :-A.lguns pro
pt·iet:•·ios do. qear:i. requ~reram ao governo 

'.-
por impostos de es~ravos, allogando que os 
ÜJ?.ham libertaJo gt• . .tuitamente. A Thesouraria 
do Co:lt'a ind _,feriu-lhes a pretenção. 

O Sn. S.ArtAIY.A Q1;·c.~idente do co;Jselho):
Não podia deinr de ind•.:fcrir;.:;ó por lei: podiam 
ser attcndidos. 

O Sa . .Art.\U.TO GúEs Ju~IOR:- A com missão 
póde redigir o additivo de moclo quo aproveite 
Lambem a-esses {Jt·oprietal'ios. 

Sr. presidente, :ünd·t tinha muitas conside
l'ações a fazer n. rc•peilo deste projecto, roas 
acho-me mui to fatig(l.do, tenho est:Ldo dor~nte c 
não pos•o mais c(Jntinuar a f:Lllar; aguardo-me, 
si a benevolencia de V. E:t. chegar atã :t minha 
pessoa, para discutil-o mais detalhs.daml!nte, 
tl_na.ndo entrarem. ern discussão os divcr;;os ar
tlgos . 

Tenho concluído. (Jfuito bem, muito b~m.) 
• 

approva o encerran1ento da discussão. 

?roce le-se à. votação do seguinte artigo 
salvo a emenda dó Sr. Soa1·es. 

At·tigo uni co. O governo é autorizado para 
emittit· atê :i quantia de vintó' e ciuco mil con
tos tlc ri:is em moeda corrente, a.pplicavel a 
au:tiliar os bancos de del)osito da côrte, sob a 
g-aranti:l. de titulo da divida publica fundada. ou 
de bilhetes do The~ouro. 

O capital c juros p:~gos pelos b9-ncos serão 
destinados ao resgate do meio circulant':). 
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O goyerno prestal'á :i Asselllbléa Geral Le:~;ís
lativa circumstancin.da informação do uso 7lu<'! 
:fizer da pre<ente autorização. 

E' approvado em 2a. discussão. 

Posta a. votos a emenda do Sr. Soares. o Sr. 
pe e seja submettida :i vo-

E' t•egcitada a emenda em todas as suas 
S. 

O Sn.. LourtE::-;ço DE ALBUQUERQUE t•eq_ uer e 
a. Ca~ara. appr·ova dispensa dA. intc1·sticio parn. 
o vro.JI~cto ser dado para. :\ ordern do dia de 
amanltã. 

2:.. DISCUSS:\.0 DE PR.O.TF.CTO N. 1 J.-:1885 SOBRE 

A EX.Tl~CÇÃO '.~RADUAL DO ET.E~n::-·nO SF.l<VI!, 

S:!r· 1 irl::t~. 1-l.p··~:•,Jas e po4:ls em disca:;;c:;i., 
·con'uncc:mlonlc com o ro'ecto as sr_,n·uinti'.s 

Era corft effeito de,rjo meu n.bster-1,-tC de 
todas a~ que,;;tõe~ politicas (!I! e o projocto : 
envolve, p:l.l'a entregar-me ~implesnlent~~ ao 
estudo especi•d da sua 1ft terh. 

Entro neste debate co:11 o e~p!t·ito ,[o cahna .. ;-

(o . .:. 

Senhor~s. s8mpr·n que se trata de resolvct· 
ess:L qnestào · :tcl~usa-se a. cl:l.s;;e agricoh de 
n·1d;t <.JUer·er, dn só ter pala\'i:'~" p·H·~ ./eci.Lrar
sa crnanci pauora, mas rcpt•ovando e l'epcllindo 
todos os meioa que S) apr·esenta11l. 

O motivo. nor.··m,,/· claro. Quando :;e pen . .c:a 
em adiantar' r•!';ta 'luestão, nem sempt·•: ~'! n.t
tr>ndc par·~ as cireumstancias do no:•so p:".iz e 
para n·: d illlcuJ(L:d•)S que o lavrador •:on hece 

~ t• • I ; • • 

sr: 11 t i1· . 
Emenda~ 

.Al't. I. I E', pois, n~tural c1 .;o. :1prcsem.an lo-se planos 
ionn*"'ios •la thr~o r·ias c de imp:lci~'nc i a;;: sem 

§ L ,\.ccrescente. 
.. . ou :i \+·ta dos titulas de donánio c.::- 1 

tando n:•lles e~ara.rh a mat:·icub do G$CI':l ro I 

§ li. Act·,~scen te-se: 

Prcv:üe~c<~~ ~t idacb con,:;bntc da C•' "tidão •:n 
b t' I I' t ' 'I , ' ' J ' I t\p lSIUC', ()U:lll tO 01' O S .;~ e~ lllv : tt:L p O ~C?!l.i'l 

ou l'cU !':'C!l(' :;;,u ou por tcrcoi r·o em benehc10 do 
escrav.,. 

§ lil. Q[fereço como en1enrla n t::tlJ ~11a. for·
muh .a. no voto e1u separado do Sr. Antonio 
Pr<1tlo. 

§ !V . Em vez d·~ 25 °/,1 diga-se 15 o/
0

• 

, • Ct'U SUI).~.tÍt!! 1. O ])C O S~l .'.('IU !!~' ' : . 
Pr.·surne-•' 1'\ nã•; te;· vnlor o ···scravo nÜ~•)1' de 

65 annos, salvo pt·ova em •.~ontt·nrio ~,t•odur.iàa 
' M 

0 
, 4:\ • • a t :J. 

lamento ào g·ovel'no. 
D.·pnis do § ::\.. a t~ ·rcscente-sc: 

. § X.L Ao se num· r1uc a ti Lu lo gr:tlniio alfT 
rtar :dgum escraso íicn. l'8m~>tti•io o que <.levet· 
ü. Fazendn Na.ciona! por imposto., rd:ltivo.;; ao 
libci·~a..to. _ . I 

S1u :~ d '.'~ sosso:s, 18 de J Llllho do '1$~5.·
A;·cw.;o (, u,.:s ./u,;z')l' . 

a ençao ~~s coa t<;oes Cllt que se ac 1a o 1•:uz, 
:t chtsse :'•gricol :. COi!hcc•)dor<\ do meio c•m que 
vive •i d:t;; cirCI!ll1Stanci::ls {) ttl clu'~ S'~ del.mte, . - ' (\ . I ' f~ • 1'\o . , (V 

·~~'io me afasto da o,.inii'io qn '' àef·r~-ler.,m 
nesla tl"ibuna o;;: meu~ ilh:<n·es }lredeeessot·es, 
mcns c >rTel:gio~::.tt•ios politico.: ; r_•ston perfei
t:1.1:10n:e convr·ncido do que est~l ttUCstiio t r, rmi
nal'ia. em u nt prno broyc. uind(l. ~~ue n deix:ts
scmos entregue a. lei d'l 2·.; de S·~tembro, tal 
··omo tem si 10 cxecuw.da p·•lO p<ti:t.. 

Si, com cl'li!ito, cro 1 i :~.noos vom"s dimí
nuiào o numero de escravo' de 000 on ô!JO.ULJU, 
quan:lo o movimento foi mais l·~nro a pt·in-
cipio. po mos av:. tat• qu n· 1 _ a c • 
p:tço dol:orridv, isto é, em 7 ~tnnos, teremos 
pelo menos red,reçii:o ig11al no 11 umero d,ls 1!8-

- s ... · 

então coro tanta facilid~v!e fpre cltlai•t ucr medida. 
legislativa. seni. bast:tnte para pôr termo :final á 
r;:-;cr·:wictão. 

N~!u tenho assim nece 'sidll.h de oífercc ·~r 
solução alguma, r' m•' n.lmiro da. c;•rn.g.•m do 
miuislel'io apres,~nt an do um pr •• _;ec :n ![UI.! deve 
l!CC''ssal'iamnut~: produzit· ' ' cxlinc•::"iv lh P.Scra
vidã·' om um praw 'luns i f .t:tJ.,,u ·o nobre pr·"
stdento do con.;;elho 111arcou ilntre 7 c iU ::nuos, 

O Sr. t1'. Beli:~m.rio.-(.ll Ojj i mc,ilo qu:1cs pter tjHC scj:trn :1~ condiçl'bs '!o tmua.lho 
de altençt.io.) .: - Sr· . pr·cst :lcnt~. ca.b,~ndo-me ·em nosso p~ ir. n"ssn. é ;1•1Cil. 
encetar a 2• ~.h:;cuss:To do pr~jn.cto sobre 0 ele- Si o meu cspit·ito r~cti t ,Ji:<nL~ d;t nflouteza. 
monto SfJt•vü n~io posso deix.fll' d : dar os dest : eumm~ttim·~uto. seria o meu de, ejo poder 
para bens ao Sr. pr·e~idM te do con .;elho pelo como meu nobre amigo dcp dado P'!lo ~l:t ranhão 
facto ex.tl'uordinar io <.Ie discutirmos assum- sental'-ffi(! á margem tles.;·1 cor.t"cnte em que 
pto tão_gt•a.ve, !tU() excita tantas paixões e move s ! dei:tam i r o St·. 1):-esidont-J do conselho 
tanto.; mteressr.:s , no meio de uma calma ue, si c os que o acompanh11.m. 

• r·a - nos sen 1men os os raz1 e:rus , az " in ' .;' ii • · • 
tamu~m muita honra. ao nobre presidente do s ~ coll•JC<·U o me1t nobre arni g-:1, deputado por 
c?n;:;e 1~10 pela e~nfianç L que in;;pira n. su.t indi- S. Pa~tlo_; no S')U ."9to "ep::tra?o do pat·.ecer da 
YldualLdade pohtica. (.111 uito:> apoia d os.) comtlll~sao cs pect:•.l qae CX.i.!illllOU o pt'O.J ecto do 

0 s \ -· S· • . ! g o\'erno. N:Jo a-presentarei uma solução para 
': R. • • DE .. . QUEIRA: -E honr.t !1. Cama r:\ essa. q u~slão nem propriament·l a pnroYo a clue 

dos ::irs. D:!puta :los. (.-'lpotado.~ .) " I !:'G :'}>t'e., e-nta'. .. t 

O SR. F. BEI.ISAn.IO :-Insct·evi-me parn. Collocando-mc na sit,taç:to iJ:;quelles c1uc 
fallar ~obre este a.c;s11mpto n:~. 1a disc~ssão; I qtierem r:~;zer algr1_ran. c :!ns1. ~ ~1'!0 s;o art·eba-: _ 
ma.s e.;tuno que a. pal:i.vra. me tenha. cabLdo na t a<los ma1.:; p:1r cx1g-enctas polt trc 1" d{}- que so- · 
2"'~ onde o debate .é nHiis rcstricto. l ciMs, si me embarl!ass ~ com o· Sr. presiJente 

v. I.-62 . 
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do conse~1Ío, não seria p:u·a. dirigir, falta-me i imposto, vejo-a aceita em geral pelos lavra.-
aptidão p:1.ra tanto, (J~úo apoiad~s), nem p:l.ra. 1 dores. . ~ . . . 
faxer parte da sua tr1pobção, anda de colher Som dunda, 11ao Justd:ico em tbcona esta. 
glorias n.;sta difficil e111prt~za. mas simples- deducç:1o ou depreciação do nlol' determinada 
mente como lastro pn.ra mod~r:1t· as aventuras por lei. N:1o ad :iro n. esta. idéa, mas l'•.•c~onhe .o 
esst pen!,_~osn. naveg. ação. • parte.<:.) __ __ 1 que os ~-ra or•'s, ~U.)mettendo·se ou :t.ceitan-
Qu::tndo :::e q ue:r dar um pa;;;so nos ta questao f do-a. 0itao de acco:...do com o s~u modo de 

todos o~. '~s.i'i.ritos esbat·r:'m c vacilam entre pen~:lr, porqne. d ~ todos o;: I?~'OJCt~lO' lem-
:-:; ~ lo l.: ~ .. 

principio legal que representa o seuhot·, o pro
prietar·.o, o-de outro o~ principias nata1·aes que 
se acham represc:ntados no escravo. 

E' iul1uest·onavel gue o legi:o:l::t!or não pôdl} 
f:~rir de frente um dirnito que cr.·on, que d·.~i
xou exiHLit· e q•1e foi adquirido de boa f,~; m;1S 
quan•!o antQ taes principio;;; se erguem os 
princip:o,- representados no homem esct·avo é 
diffi~il 'lu; se possa defender ~ instiruição 

invocado, e é a rat.lto d•.: E-:tado. 
Siio :>.s convenienci!ls publicas, o>:b suprema 

l·~i ue nos deve:u dctet· no arra:-:tam nto 
natut·al para o lado dos rm1.is de5pt·otngirlo",C já 
disse uma vet. que todos "e podem entri:'go.r :l 
pha11ta-ias _nesta quest~o .qual JUer qu·~ se.ta. a 

. .. (.. , ;..~.... :-.;; 

têm o rig-Mo~o d•'ver d·; ~!nc:u·t1l-[l. peb. sua faeo 
positiva--os inter ;ss·_•s <lo E::;tado aella <:nvolvi
dos. {.:-1p(Jiarlos.) 

Si ou th·ps:e de resolver.« que,-tão lcmbt·a1·ia 
unicament-; o impostu p:·ogessivu ::<Obl'') u pro
in·ie lade s!)rvil. Talvez s ja isso devido a qu·) 
difficilrncnta progri ;o, pois desd•) 1871 p:11·a 
mim e esta n. solução do problcllla. 

O imposto o um direito do lr·gi ~la lúr :1 não 
• .. ... :'l • • : 

As..;im, tu:Hs as ,:iffic:.llades por c~st·~ lad.~ 
desappareceu1~ e: !•Ol' outt·o hdo o escravo va.i 
perdcn•lo o val·r cc.nL> ag-·-~nte de u·abalhol 
po1s ·,·:a p:-<lgres:"IY:unr·!lte turn;:nc o-se one
roso. De;;Le modo \'rio se tdillliu:~n.lo os 
escr:,Yos mctl<•s ntei <, e aqnelle:; rp1•! se 
acb:till em prot·r·icrhtles de poueo re •tdinH!JJto; 
as liiJe:J·::'<;~•1cs =-c facili:am. 0 s :lt'O!JI'ict~L
rio:-:, para. e.·itar o iu.posto, f:..t.e111 ~on
tractos Je IiiJerla<;;io conciieion .1. ,, íinal
mente, si IÕSS(;tu Siipp!'ÍIIIitlos ou snLstit'li<hs 
os imp••-~tos de cxport:H;:io. o tntlnlho li \'rn , 
iseni.IJ llt:l qual•JIIOr iJUpna.t;ã .. , n•.l lad<1 do tt';1.·· 

ba1ho s ·rvil ouorudü, il'ia J•l'úg'J'il ii n1lo na.wr~~l
mentü. 

Aind:t mais. o pag-amcuw au!m:d do imposto 
cada \'~Z uJaio cleV"ado, seri:~ um a\'is·• COJtSL<:Lnte 
ao lavrlldtJr e urn e:-timulo p::tra a. oubstituiç:'io 
do tt·,,IJalho. Enti·etant•J :1 ordem n•;S cstabclo
~ime_ntos não seria p·~rt~rbada.. e conscr·var-se-

' ~ 

Não me proponho defen~er este systema, 
a pr~nas o apresento pelo lado pelo '1ual 9 ~onsi
d.•ram O!'; lav•·:Hlores. como menos inconvc
nient•~. E isto J'e,;ponde à arguição d ~ que a 
l~woura, é syl':tematic:unente oppost:L a c1uaiquer 
~,)Jução e explica. porque :entro todas ella pre
fere a do pr:t;.:o. 

Em primeit·o Iog:w, Sr. presid••nte, o prazo 
não p••rturba a Ot'dem dos cstabel·cimcntos 
agl'icolas, si não for mni curto; é um aviso 
ao propt'let:•no p:1.1':1. se ::1pparc at• para a so
l'lçilo d··:finitiva, e crêa a uni(~a mancim ra
;.:navel de em:tncip:1ção gradual e. progressiva. 

põem rGalit.at· a libertaçiio gr•adual e progt·es
sivam · nt· ~ niio pa.;;s:oun de pel' tUJ·haçõ••s, in
terpondo-se •> )Odor nblico ~nLre o s•:nh"r c o 
eser;1.\'0, aU't·ouxando a cLsciplina, a ot·dem e o 
res,.eilo nos •·stab~>lecim ·nlos ag-ricnlas. 

Ne -tc ponto os 1:.~\-r:••lores do Brazil c .. •tao 
justificnd.ns pd:1 vak·s!:. opiniiio de um dos 
homrns de Esta lo de mais peso quo se uccupou 
dr~stes :1ssumptos. E' um europeu, que não vi
sitou as coloni:• s. nãr· lidou com escravos. não 
possn iu cstab·· Icei men tns rueae":; desto g-enero, 
mas n:• SII:l :dta intellig-cm~i:L c ch~\·:.do ca
r:!Cl,~r comp1·ch.end·:u a quest1io, não 

:-, ' ' 
mr.ios de resoln~r com ju,_tiça uma ~it11ação 
com ple-sa c a nontJal. 

Ellc com r ehcnlcu l.•"m cuc sob ~ :v·)a-
r <·ncia de ~olu~::io g:·~duo.l só havia. a pc1·tu1·b~
t;:'to, n. dcsorg-a n it.:l(;flo, uma si tuaç:lo ~dl1 i diva 
p:-tr•a os s•nhorPs n impossivA para o es<.:J":J.\"0. 

Eis as ~11m; pal:tvr·as, c da.~c,ilpe·me a C:t rn::~.ra 
cilat· tnu lrab:dlw cf11e ó a todos nó;; lã() f JJJilhr. 
S:io es~as p:dana ~ .-lo Duc!U<} de 13J·og-lin. e, 
alé111 d: ~ snn. autrJt· ·da lc, tem a dos eminentes 
estadista~ c pulJlieistas q'~e sttbscr.~veram o seu 
parecHr; 

(( E' impo;;sirel g-uar.lar o nwio tet·mo: ou 
•tPOI'CIIlO:-> m •nle1·, ou queremos ~ - bolir a es-
a ;tvidão. . 

c .Si a queremos mani.cr, dr!v~mos proclamai-a 
c gat·antil-a. 

4< Si a queremos abolir, devemos fixar a 
épocn. c as 't;(lndit;ões ria aboliç:io . ., 

Quando S" f:tlla em prno, ha dou.'l 
J ., « , 

mini,_tr~do" C maio,; pt•oJuc: tivos, O que é uma. [alta de CS.!l.CL~~ ouservação. Ú primeiro provém 
vam:~ g-nm 1-('eral, realizando-se -por I'Ste mod-o a do rec~io de ver r ~ncurtndo o prazo por novas 
verdadr~ira -cmancípnt:.:io g-radual é pro;res~íva. medid:Js legísbtivas, que virão perturbar a 

Si do J•roducto deste il[jposto se constit~~is!e marcha 0 c•lculos baseados em condições que 
üm capital a juros, teríamos ~rn um prazo n5o dep~ndem de corto t(~rnpo pat·a se rr~sol vnr·~m. 
remoto quantia sufficientl) para resgatar o r esto Este perigo ú infelizmente real; o governo, 
dos e1;cra\'os, a um tempo estariam reduzilos I isto é, o poder publico é o grande agitador 
quanto ao numero e quanto a·, valor, no Brazil; ancioso p•)r colh~r glorias, tttdo 
· E porr1ue a idéa do projccto de :fixar hoje um I csquoce~ e só v(_· upt obj0ctivo, com detrirotmto 
valor ão escravo c det~rmínar a sua deducção dos mais scrio.~; interesses. não só dos parti
a.nnu.al, se reduz afinal ás duas idéas-pr.tzo e colares, coroo do proprio Estado. (Apoiados.) 
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Confesso, pois, Sr. presidente, que, por este 
lado, as apprehensões são legitimas e que é 
estt> agente de perturbação que mais nos pre
occu pa, mais nos affiige e desfaz todas as 
conjectn r as. (M ~~i to bem.) 

o outro perigo, como eLl disse, provt'lm de 
uxna fals<l. applicação de factos que se deram 
exn outros paizAs, onde existiu a escraviJão. 
Sup"omos que, marcado um prazo, o edificio 
servil se manterá inteiro até o ultimo dia, 
dando-se então a emancipação simultanea e 
de chofre. Em tal hypothes8 raciocinan lo -se 
pelo quB se deu nos Estadcs-Unidos com a li
bertação simultanea, resultado da revolnção, 
com o que se deL1 na Jamaica e outras possessões 
inglezas, embora fosse pago o valot· dos es· 
cravos, e o que se deu por duas vezes nas 
colonia1 franceza~ com a abolição immediata, 
resultado da política revolucionaria, a primei<a 
vez em 1794, a segund>t em 1848, acreditamos 
que se larão os mesmos desastres si, marcado 
um prazo sufficientemente longo, o m:mti
vet·mos com perseverança até o fim, sem ne
nhum outro acto legislativo. (Apoiados.) 

Eis ainda sobre este assumpto as pa.lavras 
do autor que vos pedi permissão para citar: 

« Pam manter, ao menos durante alguns 
;).nnos, o espírito dos pretos em uma situação 
pacifica, é preciso sem duvida mostrar-lhes a 
liberd ,de em perspectiva, porém mostrai-a em 
distancia; na approximação do momento su
premo, fa~a-se o !iJ.Ue se fi~er, a agitação será 
demasiada para que alguma causa se possa 
esporar. )) 

Com effeito, senhores, o perigo do prazo é : 
1° o encurtamento,e em 2° lagar a exigt1idade 
de !lA. Decretado o prazo, immediatamente as 
libertações se acceleram, imprimindo gran !e 
impulso ao movimento emancipador. Assim, 
sem perturbar a ardAm dos estabelecimo,n
tos, B"ffi se interporem os agentes do poder 
publico entre o senhor e o es(Oravo, sem as 
vexações escusadas da apregoada libertação 
gradual, esta se realiza, na verdade, gradual
ment'", pela reducção progressiva do numero, 
de mo lo que, ao expirar o prazo ou ao approxi
mar rlAlle, a obra dã emancipação estará quasi 
com·Jleta, sem as perturbações dos systemas 
mixtos, ensaiados e condemnados em toda a 
parte. 

Eis porque a lavoura nos projectos que apre
senta, nas representações que dirige ao parla
mento, adapta de preferencia esta idéa e re
pelle todas as outras, porque todas tendem a 
perturbar a disciplina. 

O Srr. 8PINOLA:-Só este anuo é que se apre
senta a idéa de prazo. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -H a muito tempo. 
O SR. F. BELISARIO:- Respondo ao nobre de

putado declarando que eu não proponho o pra'
zo, como não proponho cousa alguma. Dentre 
tudo quanto se propõe, indicJ o que me p:;rece 
menos nocivo. 

.Eu me colloco na posição daquelles que do
~m·<dos pelas circumstancias de momento , 
rmpell idos por nece~sidades políticas, que 
os subjugam e arrastam, a~reditam-se obriga
dos a adiantar o problema por medidas legisla-

tivas (apoiados) ; e entervenho para modificar. 
para corri~ir alguma causa, si tal esperança. 
podemos nutrir. (Apoiados.) 

O SR. FEucro DOS SANTOS :-Para evitar 
mal maior. 

O Srr. F. BELrSARIO :-Neste assumpto não 
devemos proceder como nas questões meramen
te poli ti c as (apoiados.) 

E' ella tão grave que, dado um ]'>asso, não 
é permi ttido voltar a traz. (Apoiados.) 

Lembro á Camara qun a applicação do fun
d'l de emanei pação, Gmbor:;, não r 'caia sobre 
p~ssoas certas e determinadas, e seja pessi~ 
mamente feita, levantando contestações em to
da a parte, parece ja uma concessão difficil de 
desviar para outro destino, embora mais pro
ficno. 

Assim, portanto, senhores, nós não podemos, 
collocadns na posição em que estamos, dizer
vos :- fJZei o que quizerdes, nós corrigiremos 
depois os vossos erros--porque neste objecto os 
erros commettidos são impossíveis de correcçiío. 
(Apoiad'!S.) 

Esta Camara está de tal maneira dividida, 
apez<n· de ter recebido um mandato especial 
para tratar da questão que, si a'gnma causa 
tem de fazer, não devo deixar d > aceitar a 
proposta do nobre presidente do conselho, que 
nos convida, não a propor um projecto, porque 
não o f1remos, não a propor as no>sas idéas, 
porque não ;;e trata disto, mas a int,•rvir tanto 
quanto, aliá3, é do nosso direito para que esta 
lGi saia o mais possível de accôrdo com as ne
cessidades que julgamr•s serem as do paiz. 

Senhores, é nestes tnrmos que eu, coa~ o ea
pirito de liberdade e in,lependencia que temo11 
em relação ao governo, pois s >mos opposição, 
faltarei sobre o projecto, e votarei as suas 
differentes proposições. 

O nobre presidente do conselho mantem os 
actuaes impostos do fundo de emancipação e ag
grava todos os impostas existentes por uma 
medida geral. 

Mas S. Ex. disse que, si a Camara não vo
ta~se os impostos. ainda assim ellB não se jul
garia vencido, pois não era necessat·ia a cre
ação de taes impostos para que a questão ficas
se resolvida no fim de 10 annos. Senhores, 
quando um ministro da fazenda declara pe
r;mte o pRrlamento que não precisa de impos
tos, o parlamento não l)Óde absolutamente vo
tar taes impostos. (Apoiados.) Era preciso que 
o nobre presidente do comelho declarasse de 
todo indispensavel, imprescindível, este syste
ma para que, nas circumstancias ap~rtadas e 
angLrstiosas do thesouro publico, pudes~emos 
votar mais impostos; era preciso que declaras
se terminantemente que sem elles a questão 
não poderia ser resolvida. Si os impostos são 
necessarios para outra applicação, qual o equi
'librio roto e já quasi imp0ssivel do orça
mento, não podem elles ser ped1dos parà um 
fim que se consegue por outros meios. 

Assim, neste ponto votarei contra., não 
pelos motivos que apresentam os nobres depu~ 
tados mais adiantados do que eu, que negam o 
direito de indemnização pecuniaria, mas pelos 
motivos que se deduzem da. situação .cJ.o the-
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sonro c do ''.;tado da" nos::as finanças. Ha um ; para. pa.gar os sa.larios é irrisorio. é tão peque
do .. cq.uilibrio t:ll en ti'e a reeeila e a despeza :· no o luci'O das apolices, em média inferior a 
que I1Ü::1 í:Oà•JJUOS d.~sper áç:tr rçcurs< S in tis- ! rnil 1·éis, por UlCZ pO~' esCJ':WO alforri:: . .Jo, que, 
pcnsavcis J•Ura 1'11Staurar, Sl pcssiv._.! for, l\S 

1 modicO tjUe ,-:eja O salario ::rbitrado para. OS li-
.r.. ' ' • f \ I j • • • • • 1 no:<sas unahça:-;..,powcos.1 . l;ertrs, sera S"OlPl'C mm tJSO:lOJO matOr to que a. 

Denwi::>, St·. p;·esíuente, considei'O que este i l'L"lld~t das apolit:e~. 
systcma qu1~ o nolm, p:·es:dent~ do eonsellw 1 Assim, pois, dle não recebnr{l. este recurso 
lembra, de illtpostos :;ppiic:\dus do duns m·t- i coto eSiJit·ito de transforrnttl' a sua lavoura, e 
nei:·-; · • '-' :-:, unm 1•ai'a : )r:'l.r tireca- ~oorece r·ra ~lque es que es~l\'CI·emco.oc::~.
ruente c ::1 outn• par:\ "orvir os jnros elos titnlos dos r·m zonas em que:-:. l:J.\"onra nada produza, 
de divida 1~nbL:~ Gnlltric!os p •r:t lil.J,~rt:lr cs-1 c para v.ender os ei:l',rav~s 'lue. I!,<"Lda valem. 
cra,•os,'s••ra mn 1ncon \'E.'tll<'ll te. ' Delll,11S, essns n pollces 1rao a volurnar a 

Em primeiro log-:u·, devemos contar com a! uos :1 di,·ida. publica, cxig-iiÚlJ tarubem um 
_ag-gravaç:'io do m•tl r- :-:tado financeiro do pai1.. 'serviço d·~ juro;; permanente o que não de
luconlestsvP-lmente n:io se põJe pron,;:t:· •tne li ,·emos fne1·, porqu'l os onu• desta insLituição 
estn. qncsl:io sr~ja rcsolvid:t sem qu1' pelo . d-·vcm a cabar com ella propt·ia. 
menos as rend~s pnhlicas 0staciont' lll, si não j Vejo, ent:.-ctanto, o nobre prcsident0 do cr n
ret~·ogr~(1at·enl (apo iud '} "): nenhum e~pirito por s-'~lbo tiio in tere ~sa.do nesta SU:l. idéa, quo 

~ ~ \ "l , } I' C:: 

ser, tliltrir:í :' e~!'r:·ança de ~ 1 ·:c cheg-nct;1os a ~ 1 ue ca lcmurar..:-lhc-i:i como 0xperi,,ncia uti
resolv-:r o rwoble;.u:1 .servil, mormente s i fo:r em lisar-s') ,lo i\.Ctual fundo rl0 em.tn _·ip:lçii:o, para 
7 ou tu ~mn0s.·sem que nm ab~do profun:lo so o pag-nment() di\!"Sas apolico;s. 
' · , c çao (lO • J';l zi. . . p ro,1ec o c o govet·no propoe a 0m1ssn.o e 

Senhores, não é cate problema graYc om I O .000:000:) annuao~ para este fundo d:~ eman-
t\lgumas proYindt\ : : não e1·a ccrtal'!1CJ; t~~ _ no cipaçilo. . 
.... • : . l o .. - .. .. ·~ • • • :: ( ~~ ~- ~ • • , . • (' • • () ~. 

Pat·â, não ó n 'Amazonas, não é nos \;:t<:ros ser- apolice:.: durante pelo m'enos 3 annos; a.inda. 
tões das nossas grandes provinci::t.-; mas é contando com <l. diminu:çã ) do fundo. Si fcitn. a 
grave jtJstamentc nac1ueiles ! ontos mais pro- cxpcriencia dur·ante este C"paço de tempo. 
dut:tivos -llo Brazil. onde s ·~ a ccumula :1. riqueza. ,·íssemos que os l'O"ultados corrospondia.Ju aos 
onlc i~ mai;; n.bund:~nte a prr1ducç?io, onde e-t~t intuitos elo nob1·c presidente cL conselho, seria 
concentr;\d:t ::-.. acti\'i·_bde do tr;>balho. E não se ent:io occasião para o p:n·lameu to votar maior 
IDO\'e, Sl•nhore:::, uma ma.china. tão g'l'::tnde (~tão quantia, continun.ndo como systema o ens:lio 
complícaàa s;:g-undo !"Oll'reg-as impacir·n ·ias. desses primeiros annos . 

.:\ cla::;se a!:\·ricoh <lo Bt·:;;;.:ii, embora est<'ja- .Aggravar, porém, o Estado desde i:i e com 
mos acos!uLn:vlos a attt·ibuir ao cnm!OHio resultado pro!Jl i'!matico em somma tã~ grande 
!;;,r u ici,.R.:e e ignor:ll1 ia, compu o~ ·s , r' U nao o aço, m rmcn e quan o o on
pro!a con ;; Litu~ <;ão dn. gra.ncle propriedade, !o que rado p!'esident·~ do conselho decla1·ou qu•) do 
o ... ~rnil tém.~ ~- ma:s notaY•, l, ele mnis adi~n- meca~~:'>l~~o.~do seu projecto proveria a. e:s:tincção 

das outr: s cla~ses. (.-1p oicrdos .) P urc!llC ess~s novas impo~-ições para os contribuintes, ji tão 
l:l.\·rado!'ros 'lne t0m viaj:: d., pai:r.I'S estr:'.n;;ciro::::, oppt•imidos. 
que occupam as melh<li'CS posi<:õcs do pai:r., E vem aqui a propcsito tomar e:n co~side-
crll~ ·-sfi-o iltn~ !r:::.·cks. rpl-e ---conh•lcem o~ seus nç r :r ção· nma olJsen·a ç ão do no!n-cr-- depntado IJUI"'
g-o (~io ::::, e tendo. a lém do tudo, o e~timnlo do in- S. Paulo, o Sr. P rudente de l\1or<te;;, que con
ter .- •ssc indivicltt~d. quo os lo,·:t a couq>l'l'h• ·ndet· te;;tou ao S1·. presidente do conselho poder o seu 
as condiçü,!s Pm qu'! se acb·tm; por•ple m1o !::> rojecto dar como resultado a ex.tincção da es
t •' m ro lles oiJtido mni. r cs re s1Iltados dos csforç"s cravid;io <hmtro dr, prazo de 10 ~n11os. 

· empr~"gn ·los rar·:t r·'Soh•,·r este problcrna ela sub- Não fMci absolu ta m"nte conjectur·as sobre 
stitu ição c trn nsformadio fi•> IJ•;:balho '~ pr:1.1.0 alg-nro, n:io est:i isso no meu systema; 

E ' por'luc as condi<,~Õ•!S l'tn quo s ~ ueh:nn o.: ma..; o nobr·e deputado , nxaminando corn espi-:
dominam, ú porqu · obed0cc:m ~is conlingcnch.: 1·ito ntil .elo e critica· severa o mecanismo do 
imperiosas do meio em q_ue vi v.• rn, c m"io cst:i projncto, tendo b'•m discriminado as qnanti
em sua:; mãos r r·:;oh ·er 11:1. :llcdida das uossns cladcs hoterogencas que fo;·am s : ruma.~as par:~. 
impacien<.:ias um proulcroa tão g ra v c, tiio diffi- p1·oduzi t·em aq uelle t•csulta.do, declarou q uc era. 
cil, u1na questão tffo ('ornple-sa c lüo ardua . irnpo<.:sivel qui) a escravidão terminasse antes 

Não pr·eciso quasi fa llar desta r•ppli•·a- de 16 annos . 
. ã I , :~ ic ~ u i 1'\t çao .( s . se . ~v. • 1 O Sn. PrtUDE::\'TE DE MoRAEs:- P razo supc-

a. q~tal nao da.rJ<\ resultado, J?01.s msto Ja m- j r ior a 10 á.nnos. 
s1stlrar~ outros nrc1dores. A tdca do Sr. pre- . 
si dente do conselho é que o lavrauor, rl' c.eb~nrlo _O . Sn. F· BELISARtO :._ -Inft')hzmctüc. es ta 
a metade do valor dos escravos em apoliees nao e a. vcrda.:le, embora nao pos.~a.mos d· ~stgnar 

· e tondo ainda. os seu~ serviç:Js por ulg-un .;.; an- o: -pr~zo, nem saber qual sera cxactamcnte. 
nos, irá f'raticamenle resolvendo e adiantará o (Apoutdos.) 
trabalho l ivre. Com certeza, porém,o nobre deputado quando 

O lavrador, porém, não receberá esse di- exalllinou as deducçõ~·s sõ tomou aquillo que 
nhei t·o senão no caso ou de embolsar o valor· de està cscripto no proj<!cto ou ó apparente. 
escravos que não produzem, ou de paga1· as Eu queria que o _nobre deputado me dissesse 
suas dividas e a.bandoRar a. sua lavoura; porqu~ em que artigo da l~i de 28 de Setembro achou 
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tão g·rande deducção para que a porccnl:J gcm l rno bem é ;t liberdade. QuizellJOS, porêm, cdar 
na diminuição do·: r:scrayos atlingis e c··11 14: :tsYlo: p:~ra. outra s-:-.rte r1e invdidos, e nada 

• - ~ . l I . . } . . -
:~nnos a .'ruppro<sao Cl • ma1s J.e 5DD ou lat\'C'Z: coas,:guw:os, poi'•tUO o nsy 'J c UJ:ia prl!;fl.O. um 
GOO.OO:J r.scr·avo-> '~ (.lpuitt,•los.) . ~ \ carcere. uma p·~na e n~o un:a. reco:u; .. ensa. 

Ent1·rtanlo, direi ainda qu·• a,sim eomo 
não Hppr·ovo os i:t•po,;tos c a emi•siio c13 apo
lices, se1~ii.o como expr•ri:~nci:1, e cmio 'ine 
isto bast;;d. ao '"'O\' r·no ni v) · ··•· · ,,y 
toda;.; a;;; di,.,nnsicõ:!,; refr_'rentc,·s aos cst:r~vos 
maiores de tiÓ annos. 
s~n hot·~s. cnlre o pro. e c to a c til ai r o nro-

,]CCto :.pt·e:<ent·:do pe o wini:;:e;·:o pa;.,s;.1. o ha 
neste ponto uma difti.;rcnç~ r<tdi<·:d. E' \'C1·t.l:-~.de 
quu :11uuos o!lcndem o tiir .. :ito (le proprt~'(bde ; . -
diil'el'l.~nç:t tiio gr .. nde quo l'l!a só nos torn;~ 
o acLual proj·~clo mui to mais syrnpalhico. 
(ilpOIW{OS.} 

O p1•ojecto ~nterim· p:ntb do pre"upposto 
que o pt·opl'ict:wio era o algoz do r'~:;cr·avo 
qu~ chcgr.v;;~ nos no :l.nnos (} 'lneri:l por todos 
os moclo;; tiral-o do puder de !':X-senhcr; o pro· 
jecto aetual parte do principio o1;posto, i.;;to é, .. 
o pr·oprhtario ó o pl·otector do' escravos iJ1Y=t-. . . 

Seuhot·es, sottlOS 1e\·ados 11estn. que.st•7o por 
desejos mai.; a_ppal'cnt0s do que J' '?.es. 0..;; 

;: 1 ,. ~ . r, .. , 

dor. ti n;~:m. Somos realmente os clisci pulos da 
littern tu r a franeeza. 

~ ..... ' ' I. .':,!· • 

q c é absolut.W0llte ,;Gtôl obj~c:t• 1? Par.t 'lue 
tn.t:u· cc•llUnt;:tm . .;:tW destas our·ig-uçües de 
dlll.l."ilta ~:Io. ,[c VCSLU .rio. !J~ CSL~Il!tlS con-
vcncLlo.; d; :-:na d·: .~n•·ces-idad•) c si :•penas 
ccms!gn:uno;:.:. o:)ri;;,•~;ão no pa p 1. sem lhe da.r 
san.:ç:io ::dgmu;1, ne1ü meio de !i:>·:::di:>. ç·:io? 

tssc no co: , to:~c;nr r1ue nao tt·at·1rt ' os pro
rnenor·cs do pn~j edo. Quiz: prev:tlecer-tae 
da di..;;cus .:ão t.lo :~rc. 1o eta qun cab~ nn:dyse 
gei'al, para :qH·Ils ··ntar o nwdo por· qnr; en
e:tt·o indiviclc·ab:entl) I)Sta •JUr>st!o : quir. 
a!;en:~.s e~pri:t~ i l· o~ .senti:JtOnlos cb (li ' G snppo
nho nnitttada a lavour:<, despida c.b pai:s:ões, 
CO!Jl SCnti l ,Jt~nlOS d'} IIIOdCl:'ac;.ão, t:1l COlHO j dg-0 
a sua posir;ão e o seu pcnsalflento nei;ttt oc
C'[tBiilO. (.\pt.iac~os.) . O 1:1eu fhn não foi i Q·iicai.' 

nt•:a soluç~ão quo parece inevitavcl ou setor
nou ine\'Ít:wcl por ruotivo,; que não exrni
nar"i :1g'OJ'a. entendo que nos cu1np,·o acOlüpa.-
n 1ar e;;ta q::o . .- ao CJIII Ylg'l an~Ht constu.ntc, 
pn.t•a. que no tnenos j.ossautos ohtel-a com 
o t.-rcnor 1Hllt,cro de I HaLos . Por agora. é 

·-·-· Assirn GQ.mo libai·tmnos o UCI'ÇO qu,:re~!.)g~-l~.: .. e.ste apenas o t•reu pl)nsrunento, c terlllino 
l;cJ·tct,· o tttíll/ttlv, sem attc:nclermos a que neste- · agradnccú-do'--·a-- bí~ne\•ólohcia tia canw.t·a em 
paiz nnnca. o.pp~t·eceu a nClc"ssidade de q ne o ouvir-!.,C. (.11 uittJ ú.:m ! Jiztito bem: O 
poder pi!blico SC pos~uisse desta C:.trid:.HlC otfi- úi'(!d~n· J CO,li)JfÍiiiCntado.) 
cial p..Jos St~xugen:c rios . Para. condernnnção 
de l~tl prCOCl~ Upaçãn, •iU!') ~r) agora. snrgiu, ba:;:ta 
ler a;;; por·guntns feibs no \[U' ·i-:tionat·io subut•)t
ticlo :\O Conseiho de E-,t~vlo pelo minist•)rio an
terior. 

Neste qnC!:'tionn.rio perguntav.l-M (l ~) : 

<Declarada a liberdade dos escravos que 
tiVCI'Clll at

0
tingido Oll attingÍL'el11 á id::de ue 

60 annos, pouem os cx-scnhorn:c.; s·~r obng.ttlos 
a fornceer n.os mestüos habilitaç:io, alimento, 
ves ·uar1o, ra n.m0n o nas rno ~~s tas : 

<<Convirá antes fundar asylos pare elles ?)) 
Ne;.;tas perguutas está a condemnação da Héa. 

Nenhum Estado vai tirar ttma classe numerosa 
e in\':llida donde se acha collocadn. sem recla
mação nlguma, para crear um onus publico, 
fundando Mylos que serão tna.is um peso sobre o 
contribuinte, ao mesmo tempo que é uma. ag
gra.va\:'i-•, urn constrangimento para. o invalido. 

Não compararei por c·~rto a vida do escravo 
corn a da outrtL qualquer classe, porque o supre-

O :::u. PnESIDE="TE dú para a.m:mhã a s~
guintc ot·.!ctu do dia: 

Urgencia cun·..:ediolu ao Sr. Sigi~mundo Gon
çalvt.· s. 

t:~ ~liscn~~ito elo projecto n. 14-1880, 1!cen\a 
:\O juiz de dírP-ito ,la comtwca do Brojo, ha
charel Fel'na.ndo .'\lves de Carvalho. 

3:1. discu~sr{o elo projcc lo n. 4-1884, forças 
de m::r ar:L o exercício de 1885-lSSü. 

:3"' discussão do projt}cto n. 5-1885, emissão 
de 25.000:000.~ de papel moeda. 

(A's 3 hords ou antes) 

2:1. discussão do proiecto n. 1 A-i885, sobre 
a. extinc~·ão gradua.ldo elemento servil. 

Levant~-se a sessão ás 4 horas da tarJe. 
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SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1885 

Presídencia do S1·. Franklín Doria 

E' lida e approvada a acta da sessão an tece
dente. 

0 SR. 1. o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. ministro dos negocios extrangeiros, 

de 17 deste mez, pedindo designação do dia e 
hora para apre,entar uma proposta do Poder 
Executivo,sobi'B um cre 1ito supplementar para 
occorrer á'l despezas do§ 4°-Aju las de custo
do art. 4° da lei do orçamento do exercício :fi
nanceiro de 1884-1885. -Marcou-se o dia 19 
do corrente ás 2 horas. 

Do Ministerio da Justiça,de 17 deste mez, em 
resposta ao de n. 211 de 11 do corrente, com

A's il horas, acham-se presentes os Srs. : municando não existir naquella secrrltaria cópia 
FrHnklin Daria, Affonso Celso, João Dantas Fi- f 

SUM~IAHIO.- LoiLura o approvação da acLa de hontem. 
-ExPEDIENTE. -Pareceres. O Sr. Gaspar de Drum

mond dá uma explicação pessoal. O Sr. llozorra Caval
canti occupa-so com negados do sua provincia. O Sr. 
Manool U:ufrasio Correia justillca um requerimento. O 
Sr. Candido de Oliveira I e alguns dooumcntus relativos 
a as:;umplOS militares, - PRI~JJHII_A PARTE DA ORDE.\l DO 
DIA.- Urgoncia concedida. ao ~r. ~ig1smunJo Gonçal
vo:L Proposta do Poder Executivo. -SEGUNDA PARTE DA 

ORDEM Do DIA. -Discussão do projocto n. 11!- !885. 
Emendas. Discurso do Sr. Adriano Pimentel o João 
Poniclo. Approvação do projocto o das cmonrlas.-
3a discussão do projocto n. t.-t885. Discurso do Sr. 
Duarte do Azevedo. - Continuacão da 2" di;cussão do 
projocto n. i a- 1.885. Discursá do Sr. prosiJento do 
conselho 

do processo crime a que se re ere o mesmo 
lho, Costa Rodrigae,, Silva MJfra, Montandon, officio, e t •r sido exigido ela presidencia ela pro
Mascarcnhas, Soares, Antonio ele Siqueira,Silva vincia de Minas Geraes. _A quem fez are-
Maia, JL1vencio Alves, João Penirlo, Le1cerda D d A cl · ' 1 R · quisição (o Sr. uarte e zeve o). 
We~·neck, Ca!los Pe1xoto, ~~hute , ~clngu~s Do Ministerio da Marinha, de igaal data, re-
Ju!lwr, Moreira ele Barr?s, Dms .Cal:neiro, ~I- mettenclo cópia elos documentos constantes do 
b~1ro de Menezes, Mac1el, Eufra<lO Correia, officio destfl Camara sob n. 214 ele 16 do cor
Dwgo de Vasconcellos, B~nto R~m?s, Dantas rente _ A nem fez a requisição (o Sr. Car
Gó~s, Alvaro Botelho, Almeid:t Oliveira. Beza- I . ·cl C gh ) 

B d d S · h · z ne1ro a un a . 
mat, crnarclo e ~:n onça obnn o, ama, Do Sr. ministro da agricultura, datado de 18 
Cartas Affomo, Leltao da ~unha, Lou_renço de do corrente, pedindo designação de dia e hora 
J:lbuquerque, Costa Pereua e Martim Fran- ara a resentar propostas de credito para ser-
CISCO. P. p 11 o • o M d' 22 viços daque e mmisterlO.- arca-se o Ia 

Comparecem,depois da chamada,"os Srs. : Il
defon•o de Araujo, Alve., de Araujo, Coelho de 
Almeida, Alfredo Chaves, Gaspar de Drum
mond, Gomes de Castro, Ulysses Vianna, Car
neiro da Rocha, Prisco Paraíso, Salgado, Si
gismnndo, Duarte de Azevedo, Ratisbona, Coe
lho C 1mpos, Cruz Gouveia, Adriano Pimentel, 
Coelho de Rezende, Rod1·igues Alv•3S, Joaquim 
Pecll·o, Campos Salles, Banos Cobra, Barão do 
Guahy, Mac-Dowell, Prudente de Moraes, Cas
trioto, Ribeiro da Luz, Antonio Prado, Bezerra 
Cav,Llcanti, Candido de Oliveira, Henriques, 
Padua Fleury e Andrade Figueira. 

Abre--se a sessão. 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os 
Srs.: Del fino Cintra, S.,tyro Dias, Fr~õderico Bor
ges, Mares Guia, José Pompeu, Antonio Carlos, 
Carneiro da Cunha, Olympio Campos, Vianna 
Vaz, Bulhões, Valdetaro, A ccioli Franco, Cruz, 
Alvaro Caminha, Fernandes de Oliveira, Barão 
da Leopoldina, Rodrigo Silva, Manoel Portella, 
Felicio dos Santos, Diana, França Carvalho, 
Cunha Leitão, F. Bl<llisario, Araujo Góes Ju 
nior, Sinimbú Junior e Araujo Pinho. 

Faltam, com causa participada, os Srs. Alco
forado Junior, Antonio Bezerra, Augusto Fleury, 
Chagas, Demetrio Bezerra, Fmncisco Sodré, 
Gonçalves Ferreira, Joaquim Tavares, Leandro 
Maciel, Leopoldo Cunha, Miguel Castro, Vaz 
de Mello, Valladares e José Marianno. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. An
tonio Pinto, Aristides Spinola, Barão de Ana
dia, Bezerra de Menezes, Castello Branco, Cor
rêa de Araujo, Henrique Marques, Itaqui e 
Moreira Brandão. 

ás 2 horas da tarde. 

Requerimentos : 
De Firmino Duarte Silva, solicitando o de

vido andamento ao seu requerimento sobre pri
vilegio por 20 annos para estabelecimento de 
salinas na provincia de Santa Cathadna.. -A' 
commissão de commercio e industria. 

De Antonio Fernandes dos Santos, secretario 
da Escola de Marinha, pedindo que seus venci
mentos sejam equiparados aos dos secretarios 
das Faculdades de Direi to e de Medicina. -A' 
commissão de pensões e ordenados. 

São lidos e approvados os seguintes 

PARECERES 

N.142.- 1885 

Remissão da divida do ex-collector das 
rendas geraes e provincíaes do mtmicípio 
de Cunwupú,no NI aranhão,João M arianno 
da Cunha. 

A commissão de fazenda, a quem foi pre· 
sente a petição documentada do ex-collect?r 
das rendas geraes e provinciaes do mun1C1p1o 
de Curarupú, província elo Maranhão, João Ma· 
rianno da Cunha, solicitando a remissão do 
resto do alcance em que se acha par~ c~m ~ 
thesouraria de fazenda daquella provmcia, e 
de parecer que seja enviada ao governo essa 
petição e os documentos a ella annexos, afim de 
em i ttir saa opinião a respeito. 

Sala das commissões em 17 ele Junho de 1885. 
-Ildefonso de Araujo.- V.ianna Vaz. -
Prisco Paraizo. 
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N. 143.-1885 

PrescripÇlÍO em qHe incon·eu D. Josepha Leo
zJoldína de J.1l eU o _t:;anclim 

- '.l • ça , 1 z q u 
no l)i.nl"io Olfieial de hnntem p1tl.Jlicou-se o dis
curso qu:·, ha d 'as proferiL1 n::>. Camarn., e que ali i 
se acha <"Xàdamente como est:tva. em as nobs 
tachyg-!"a ,hic:1s C1U'l apresent:~ o o.par·te contra. 
o qual <l nobJ'e tleputàdo pelo j•J districto d~ sua 
provi ncia. h ontem reclamou. 

Não contesta. que o apal'te Í.)sse proferido do 
modo por que o nobr,, deputado rcctificou; o qur~ 
q~er :penas Ó dei:;:~:· u .:m claro que l\ ~~ltc:·a(_,'ÜO 

O Sr. l3eze:.-r::tJCa.--ç-alcan.ti:
Não me achaya hontem n-• casa, quan-lo aqui 

• • . · r~ 1l" • " 1 L. r t• . , "": • 

- .::> 

« O .jniz de Jirei to dt1. Penha ameaça lo, 
jury por jui:~. munic;pal, p!'0par;wdo esbil't'os. 

--Tnm_uJto. S~sS[(I suspensa ~ . Eserin1es d ; soue' 
dicnt• ·,:;. Recusa fot·ç :l o del ('i;fádô: Pre~fi(kitic 
ausente. Plano politíco rdira.:- o juiz.- Jus e 
Ge1··va ... in. » 

« Confit·mo telt~grammn. ~at·•l. Poço provi
dencias .-Tarqtti nio. )) 

E::>te seg-undo telegr':lmma c:• li n t Gu~cta de 
Nf)tiâas, por não ter aind;l. t·crebi.do o Dia1·io 
0(/icial. E' dirig·ido, como se vê, pelo ex
depuladn pelo 2') dist1·icto d!t província do Rio 
Grande do Norte, confirmando o primeiro. 

Nada sei sobre o f:,cto; o que sei, porém , 6 
que; desde o mcz de Abril, tenho r·~ccl.Jido 
muitas cartas de amigos meus de toda a co-- .::~, 

xnndo-s~ amargamente do juiz de dir-eito para 
alli nomeado. 

A primeira cal'ta que recebi é do juiz 
municipal do termo de Goyaninha, um dos 
que compoem a mesma comarca; c para mos
trar que não se trata alli de plano politico, 
como diz o telegraroma, devo declarar que é 
conservador, filho da provinda de Pernam
buco, onde sua família é toda conset·vadora, e 
cuja represent:tção de um e 0~1tro lado -politico 
deve conhecei-o perfeitamente : é o Dr. João 

Carlo~ da Silva Guimarães, meço do muito ta
lento e de g-rande m<:lr-ecimeHto. 

A 27 de Abril ~scr~veu:..me elle nos termos 
seguintes (16): 

« nng43 de pc11sar, que Ol') não 
fosse possivel continu:-~.· neste termo : pela 
mudança do juiz de direito. Ainda_ e$tamos 

' portar as suas ,;mp::1· tiHcncic~s, (e~ta. pal::t.n·a e 
outra" são un1 pouco mais forV:") serei obrig-ado 
a ferir luta SI~ ria, que :pode~ :i prej lt•licar a 
V. Ex.; é um howern ct-tí'to por delilais e ao 
mesmo tempo com pr:--tenções "sab!o. 

<( Na_da mais perig-oso .. E' eseravo de quanta 
forma!Jd,.de ha, de tuanClt•a que, scrn atten~~ão 
áo motivo r1ue a detennina, está sempre ~. de
volver a•-tfJs, obri;pnJo-nos (falia por mim e 

or Holb.nda a curn )J"ir a .•• ou'> e:s: )li -ll 
as t·azÕPS, que jusLific:un o prc pn ro do feito, 
com o gur~ seg-uramente S(: h:1. de incOilll:llOd,tr. 

Livr~-no;; V. Ex. . , pelo. atnor d:! 0 -:us, d·\ se-
:J) JJ ' ' " u. 

p :ra Nova Cruz, '-' U parn. onde quizP.r; para 
me livrar do Cassiano serve-me até uma promo- · 
to ria etc. )~ 

Isto deixa i mmediatamcnte prova•lo. que não 
se trata. alli de pla.no político ·lo :partido liber·:tl, 
mas de incon renioucia ; ou mu Ítú mais <lo . 1ue 
in(;onvcmiencias pratk,da!) p~,lo juiz de direito 
contra todo o funcdon·J li<mo da comarca, bem 
coa10 conti"a as inJ1u~ndas liberaes, que tolas 
me têm escripto un formem.,nte. 

Da me!':ma. d 1ta r•~cobi esta carta do tabellião 
do termo de c~~ngua.t·etam:•, em que l'•'feri.ntlo-s!J 
a o_utras qucixus :1nt1::riores diz o seguinte tiG): 

"' . . ~ 
gosa posição, "'H que nos achamos co111 o novo 
jui z de direito qLle, permitta dizer-lhe logo 
anl de tu o ":i anv·a 0[ -me om Slts Jensüo 
:1lém de otltt·ns ~ross ·ria~. que têm feito: es tá 
elle t:io cnroncn:J.do o prcvr'nido, quu <'m uma. 
occn."i:"io de modera l<1. dis<:lt~siio chamou dr ca
cli.IJi'J'O ( .') . :.to Dr . . Holln nela. (ó o ruui to di::no 

· jltlz .. uv.ilticl\);1 do· ·c"rmo) qi.w com -, en·e;·gia 
c cor·a:;cm, flllê possue, rr~pelliu-o t:io dig-na
mente, qllc o fez dar-lhe mil s:ttisf.'lçues e 
de . .;culpas . Qu:tsi q11o brigou com o Dr •. loão 
Carlos, de Gny:1.ninha, de onde ve1u, repito, 
cnve11enado. e some nte par.l sati-<faze:- nos :ld
ve t·sarios el:e orh trepida em cous:t n.lg-umn.: 
est:tmos n:~ peior collisao possivl'l..... .Jà 
estive com re'p1erimcnto demittindo-me do offi
cio ; o"bstaram-tne alguns amig-os~ que o apre
sentasse ao presidento, etc . » 

Do mesmo si gnu tario, e com dat::1. de 16 de 
Maio, recebi. outra, em que me diz isto : , . . . . 

.... ' 
rig-i sob regis tro, levo ao seu conhecimento 
que estou dispo..;to e quasi r•"Solvido a renun
ciar os officios de escrivão deE~te ter·mo, desejo 
ou intenção esta, que tem liido r •·provada por 
alguns amigos. Além de tet· sido já. nmea~ado 
pelo juiz do direito de ser suspenso, estou t:tm
bem de ser denunciado! E conlanl todos os ban~ 
didos do termo de Canguaretama com :t dedica
ção do juiz <le direito, que, si não for mudado, 
V. Ex. G mui.tos amigos soffrerão immellsa
mente. 1) 
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D.'l. inJiurmcia I ·c:d dt~ Cangua.r.')tann presi- Í 
dentn d:1. rcspe ·ti,·a ,·amara r<.!ceb: carta 0m t1•:c ' 
m·~ diz o s"g-uirtt~ (i!): 

<< i\tss."tudll ,, ()ntro a,;.~uínp_t~; o Dr. Hol-

siano. eu1 c:'ls.: daste, desr)ido de pt·e\·ençõe;;, 
qne, aliás. si o Dr. Holbnd:l fos"e tã:.> in~ctl
sato como é o Cas:>Íano, ':i h:nria al:"uma ra;dto 
pat·n. não ir v.sit.al-o, f~~te teve :1 iml•J~:cade;.;~, 
de na pres~~nça Jo nn;;mo lJl'. Holl •nd:• IJJal- l 
tr<.ttar o:oru p<Ü.l\'1'<'-S gt·o-::seiril-; c injurios~Ls a! 
um :w:igo ,, corTcligion~trio nnsso,e .;cpiii~ mal
trat •lt com as mes!llas paÜ~\-ras, propri;:s do 
qüant• elle é cap:t..:, ao Dt·. Hollauda pur este 
defc,ude:· ac1uellc ami:.:o, que se a:_:h:l\'a. aus:nte. 

_ Fe:izment, o 11os,;o awigo, Dr. ilolhnJa, o r•::
pelliu se\'Ct'a.mente, retribuind 1-lhe as m ·,;was 
pab\·r:l.-; ·~ 01rlt'as tnuitus. ~:io sui onúc sec~1C- 1 
lh;tlltLS eo,: .~~.s iriio Jurar. l'aree~~ me eon1 has· 1 
tnnte únlf.,rw~nto, ql.1e tendo ~>stadv o C~t<.:siano 
noju·y .. lo Goyaninha, onde se düm::lt'<lU algun,;; 
dias o:; :;drer,-al'Íos d'alli conhee!r:do c u'3 ello 
é po/lt·.~ th co 11 hc..:irnent<Js, e pre 'ta-se p:u·.t 
man··jat· qu::lquer sorte de pers·'guit~ito e d•):::a.
t~no, o inslig••t·u.:u a t:•l ponto, que ~ ~.d C:~s · 

ignor.1~1te e r8Í::lx~.lc, (isto 11~1. aus,:ncia do 
Dr-. Guim::rJ:Ps) embor~t <l''pois so rBLI·actas . .;;e 
nlisci'a,·elmente, quanto o G:lim::u·:íes qui7. .jus
brco:Ha.scoal cilc. O Sr. Cassiauo ait.ljtlO 

.quer Cildi cUw· a Penh~! Pl'incipiou lJtterendo 
endireitar a P.mha coin o (l:o;crivão r~uend.1 
bruscas 13 insansatas ob.-;e1·vações ao escl'i \':io e 
ao oilie ial de justiça ~ ameaçando com prisão; 
querendo que a cam:u·a. lhe dê csc:·erHdnlu~ rle 
'H"ata n-randc :.•SS"ÍO no 'ur' em mobilia e na 
c~tsa, querenJo offidm· ao presidente, que nil· .1 
abre jnry em 1·az:io d1) nãn ser :-t ca~a como ell'l 
desej:t. Cham:~. rn.e.<a lle co.:;inlw, tintci,·o rtc · . . . 
• -J ..... ,. , 
dado :t r .:spusl:.~., como entendo, que clie u 
mer2cc~ etc.)) 

- ··- E·l~ ·~:L~t~~· ~~e~tas cart3S e <ie O!tir.cs muiétlS 
que poderi:1 ap1·cscnrar vê-s ~ que nã>• ha 
nenhum pl:~no político do partido liberal • p:u-:t 
fazet· ret rar cl'alli o jniz de direito, ao contr·a.
rio se e\·idenci:1 um plan0 de pe1·se~ui,;:io geral 
coa m• o :a 1·tido libe;·al no~ dois termos (h1.

q uella. r:oru:\rca.. 

Tendo eu :-e :ebido c •!.~1.-: cart·1.-:; (1na ndo ,já. se 
aehnva. no pn:.h:· o llli:!ister:o act!Jal c tendo 
tido logo n ~s primeir-o~ dia-. d13pois de sua. apre
sentação ne.;:L:~. cas:t motivo d.~ n1elindr: lJara 
tuio eu1ende~-me como cllc. l~lo' UI! n:1o o Lenh 
inco:umo.lado crn eousa ::~.lguma, guardei-a,;; c 
tenho gua.l·da. lo to.las ::s outra<;. deixanJo lin·e 

:1. ucçã' drJ g-o\·c:·no par • proceder ~onform0 os 

recebesse. 
N'~sta. p 1sição me acho e me conserv:•rei 

a::um·.!:tndo com ca.lma o' acont<:ciment0s. N;io 
d;eix:tJ'si, por;~trJ, de le:ubt·a:· :i C:trn:ti'a que to.Jo 
est•: pai7. viu ou conhec·~ a perseguiç.:io dire::ta 
qu·• s:: ~xcrc·:u ~ontra mim no ann • ch -187fl e 
s·~guinte por occasiãod(! se nprcsent:.w c:tndid:tto 
á. s::natot•i:.t l•Or <1qudla província o ·~ n.ão roi-
ni;::r•• da justiça. 

Tod0 o IU'mlo s~.bc que fui obri::ado, 
para defendet· a winha lib~dadc anl<'ac::tdõl, e 
digo cru plena cons ·ienr:ia, r:. minha vida 
em perigo, a vi!" n. esta Cot'LO im;.eu·ar rc-

.._ l ~· ... _. 

•.tU·') alli lm g-ra1des facino:·as q11e commette
t•:uu nm mortic iu io horrendo na povoa(~ão ela. 
B:'lhi:.t. Fol'tuosa c uc "1e ois L'or<1.m absoh·idos 
int'eli;~mcntc, p•Jr e.;<::J.ildalos:t protec~~:io otil~ial. 
Todo c mun1l-J sabe. :ü '-m di•to. •[110 <~lHa per
segui\fío foi sellada t"·lo jui..: de di1·eito que 
par<t l:i fôra, ~b P"OYi:1ci::t de Pcrn::uubu;.;o, 
ond~ nasci c te:1110 miuhn. f:1milia, o cnjo che
f·· •. ·on~~ rvador me votn. um odb cncarnit;ado. 
Port;.<nto, som conhoeet" o Dr. Cassiauo. eu re
ce·,i com :~pprehen:;0e; a nolicía de suá nomea
c;.;i.o, não simplosm~nte por ser cons !r\'U ior , 
w~<S por s :r ?a J.?r.>vincin. de P··rllambrJCO e 

q uc dl':"la. 
tt·icto. 

Si . . pois,..ha .phno politico, é, ~.9..m_çluyjda ne
nhuma, o plano qu;! pr·~pamm os meus ad
vet·sarios p~~t·:t pudet·em cmcorret· m:~is v.:nta
josam·~ntc co:nmigo na futura clei~ão qui} se 
e::>pOI'a proxima, p :1rque todo O paiz r:s;•0ra :\ 
dissolnc;:"io 'lcsta C:;mara, talvQz ainda. nesta 
se.ss:1o, ou pcb :u.~nos antes de finda:· a legis· 
!atura.. 

Pd!\ minha p!l.rle, o ·que sei c d0vo esperar ê 
quo haja, comojú Clmoçou a haver, utu plarlO 

O Sn . ?llAc-DowEr.L :-E' um Inagislt·:·d'J d'J per-. ·guiçüo g-eral cotltra os meus nmigos, 
muito dist ;ncto. c que ha. de dic·0ctamcnto reflectil." ta.mbem 

Não conhr:<;o e:sse juiz . ... . 

o Sr. . BEZElliL\. C.n"ALCA:'\TI : -E' uem n:t- ::;obru mim, porque n.lcntat•:i. OO\'l).ll100LC as 
tur::t!:··qne ~t:;sim s·•ja considerado pel•) lado de vista::, os i1lstinctos ferozes dos facínoras 
onde 111r> \·er11 o :1p:.1.rte; e t::tnto mais quanto o .que allncli. 

· ·._ "• · , s a qn m ui . mpr .. p o. l' ouvir as rx:p i~~a c;ocs que nau 
amigo, s endo-o (bsd.1 1857 do I'espectiro presi- mente h a d.3 dar do facto o Sr. ministro da 
dent~ do con!le!bo) tendo (h dar accésso ao j~tiz justiça , rlespert::vlas pelos tclegrmnmss que 
de di~eito IJU~ s'! a.ch::l.Va. na comar.:a, libe,·,d, hontem foram lidos: assim como peb minha 
distiu(.'~o c~racter, removendo-o p1.r:1 a cornaren p•.rte hei de ter igualmente informações 
d:1 :\.:sú , (J,. 2a entru.nci!, mandoll para- :dli cab:tr :> e pt·ccisas por earta;; pelo s"guinte 
este jn i;.: de <li ··eiro, segt~r:unente pers lladido vapor. 
de lf1l " ello "v~;;'"l nm tna.gi.;tr.•do c:tpaz de a.l- Quando ella.s me ch~garem , ou si por ven
mini,·.u·r:r }1st.iça, inacce.-sive l, ou superior tum entender conveniente fazel-o depois de 
ao : nil· • ~o enYeiH!nndo do~ odios p:l.rtidnrios qne, ouvir o nobre ministro úa ju •tiç!l., occupa.rei 
alh dommam '"111 ponto g:-an·je por p1rt~ dos I novamente a tribuna sobre este :'lssum[,to. 
con~crndores. l Ent1·otanto, Sr. presiüentc, tlãO terminurei .. 
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sem protestar contra o méxe;·ico íiolitico a 
que o' telegrapho se têm:c:pre::;tado de um nwdo 
q 11 e lhe tem grangeado u. mais triste cele bri
da de. 

O overno tem na rovincia um dele~-ido 
de stta. confiança; tem ttm chefe de policia, 
>JI.le tambem a. merec", ma.gistt·a.d~J conh~
cido por se11 c_aracter muito :ec~o, como ~ 

J ' 

igualmente juiz ele dir~it~, foi nomeado fl 

serviu como tal na provwc1:1 de Goya.z, onde 
foi tambem chefe de policia., o cnjos rep;e
sentantes devem conhecel-o; al/•m de que 
tambem é gera.lmen te con heddo por tod:< a 
deputação pernamhu.~an:J, .. o distincto Sr. Dr. 
Ft·ancisco Altino Corrê:1 · dl} Ar-aujo. Si os 
facto;; que se cler.un ~Ko verdadeiros. ou t.-m 
jmportancia., as autoridades Stl})')riores ncc0s
s:tria.mentc :-ovidonciat·ão coruo for do seu 
devet· e darão ao gO\'et·no todas as informaçl:í::s 
necess:1rias. 

N:io ha. portanto razão, nem eu considet·o ne 
E·:lJ!l. eg-1 uuo :~zer-se movei' o o e octrtco para 
trazer a.ntecipadamen te noticias suspeitas sera 
cluvidil-, em todo caso incompbtas. e portanto 
.. ... i .. 

respeito. Tom~sCl empregado ~-O;l grande' escan
dalo esse meio de tra.nsmittir noticias para. fazc1· 
pl'e~são sobr3 o govorno, adulterando os factos; 
tem-se commcttido e.stc grave e perniciosissiruo 
abu~o rlo telc:grapho ; tem-se_ tornado a posição 
do governo geral muito mais clifficil do que 
era; e por esse mo:lo tem-se pel'turbado a mar
cha. regul:tl' das causas, qne é. como disso, 
aguardar providencias das primeiras autorid:l
dcs da )rovincia e suas comnumicações olficiaes 
ao governo, e q ua.n o por ven turn taes provi
denci&'> nito tenham 8ido dadas, ou taes com
munica.ções não sntisfaç:l.m, exigir inforniaçõcs . . 
de q_u:.tlque~ crime, as nnto:-id,ldes da provin~ia 
por não terem pt·ovi<ienciado. ou o gov0rno 
i::ruahi.iúnle pot· não·-te1· dado a rospeito proyi
cf:,nci:l.s aàcqu.'ldas. E' este rrue me par·ecc o 
caminho rrg-ular,~ não,vit· i Cam::~.r:1 dos O·~puta
dos eom telegramlll,~ !'; dictad·JS por espírito pn.r
ti.Jario, q uasi sempre inveridicos o roanit'es ta.
tiiCiltl) ~mpregados:, como recurso, ou manojo 
cleitot•al d•1 f•tturo. 

Tet·mino, por hoj~, com c.stss lig•Jirn.s o!Jser
vaçõcs. 

O Sr. Eu·.Crasio Cort·eia.-Sr. 
presidente, t~ndo um dos jol'aaes dial'ios publi
cado a noticia. de que o St·. biipo do Rio de Ja
neiro, logo depois do chegar da provint~ia de 

• . • l'l n 1 ma · 
provínc-ia. dH S. Paulo, c parecendo-me uma. 
irregularidad~, abando~ar S. Ex. Revm. a. sua 
diocese, sem prec·3der hcenc:o. do govern~ .. • 

O Sn.. l\Lte-DowELL:-Não apoi;1.do . 

o Stt. DroGo DE v,(SCONCET.LOS:-Não !)1'0Cis!l. 
licença nenhuma. 

O Sn. EU11R.Asro Connr.:u: - ••. licença nc
ces:;a:ria, segundo a. legislação que temos, cu 
vou sujCJ~tur ú deliberação da c·asa. um reque
riment<l. 

v. 1.-G:~ 

O Srr. l\hc-DowELL:-Desejari3. que V. Ex. 
fizesse :1 prova Jisso. --

0 Srr. EuF!~Asro CoR~lEU:- h' fa.cil. 

O Sn.. 1\hc-DowJ~LL:-E' difficil. Ha. de con-
- , 

o Imperado-I" em Pap::t. Sern isto não faz a 
prova. 

. . . 
23 di3 Agosto de 182t. cla.l'amente esLa.beleccu 
qu~ :~ a.u:;;cncia do bi~po sem licença. ~ra_s;tfrl
cient~~ par~• declarar-se a Sé vaga. Além-desta 
pt'O\•is:1o, o aviso-circul:tr de 2~ de J:~.neiro de 
186G fi;-mou a doutrina de que os bispos 11ão 
podem retit·ar-se de suas dioc~s;s sem pedir 
licen :a ao goYeJ·no imperial. 

Eu não qu';rO com o requerimento quo apre
sento ):)\'<\ntat• uma discussito com os nobres 
dep~1tado<~. que me contt·adizem, mas sim obter 
uma m orma.ça.o e .e;;p::t•tar o governo. 

O Sn.. l\hc-Do,YELL d:i um ::tpa:rtn. 

O Sn.EuFrrusro Conrrm.4.:-E~ or i a esF' • 
Tendo um l)i;,;po do Rio Grande do Sul communi
c-;do ao governo imper·ial que se retil'ava. de sua 
a;occse, 11:1_? ~ó pot• interes;;e ~::!: mesma, como 

.. l. ~ ,..., ' 

governo 11ue deix: :tv~t como governador do bis
bispado, o arcediago \·icente Zeferino Dias 
Lopes. _ . 

Extranhando o governo este pr·ocedimento,que 
era. innovador das praxes observadas até então 
pelos bispos do B r~lzil. consultou o ministro do 
imperi0. conselheiro José Liberato Barroso ~o 
conselho de estado. Não houve voto divergente 
entre os eminentes conselheiros •• _ 

então o regalismo. 

O Sn. M.-~.c-DowEr,L:-E ainda prev~1lece. 

n. 'Ul~i"l.\.SIO OR.R.EIA:- • • • en t•e OS 
qn:tes fig-ura v a um homeru de verdadeiras 
crenças religiosas, sen 10 todos do parecer que 
os hispos nãry·se podiam -rotir:1r-das suas . . .dio~----·-
CI'Ses, sem prey-inmente impetr:1rem licença do 
go,•erno imperial, firmando ellos a doutrina 
quo expendiam. nas decisões j:i. existentes e 
atí! então acatadas. (Ha ·va;·ios ctpm·te . .;.) 

=Estão cngau:~dos os nobt·es deputados. As 
leis da igreja não pe1·mittem a doútl'inn. que 
,;:ustent:l.m os que dofondem o direito dos bispo.:;. 
O Concilio elo anuo do 3:t7 prohibiu-os de nu· 
sentarem-se de suas diocesP.s e o Concilio Tri
dentino, confirmando essa. prohibição, estabe
leceu regras mais rigorosas sobre a residencia. 
dos bispos. Estas, infelizmente, têm sido des
cura.U.~s ultimamente. (Apoiados c ?ui o a1Joia-

Os SRs. MAc-DowELL, Dro"Go DE VASCON
CELLOS l' OUTHOS SRS. DEPUTADOS dão apa.rtes. 

O Stt. EuFn.Asro Con.R.EIA : ~ Resolvida a 
questão que suscitou o a.cto do bispo do Rio 
Gt·andc, pel:t consulta de 2 de _Junho de i865, o 
ministro do imperio, Sr. Marquez do Olinda, 
communicou a resolução imperial_ tomada sobre 
consulta do Conselho de Estado aos . diversos 
bispos do Brazil, determinando que itio aba~~ 
don:1ssem a sua diocese seni licença prévia~ 
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Tendo.por essa. occ:1sião,o bispo do Ccai'i,recla.
mado contra. a deci~ão tomada, firmando-se na 
opinião de Bencdido XIV,c; tralanJo de explicar 
as palavras do Concilio, o mesmo ministro, per
feitamente conhecedot· dos factos c das leis da 
igr-eja, ministro de quem o proprio uispo dizia 
que era o mais pio e o mais càristão que tinha 
tid~ o governo do p:liz, confirrnou n. decisão an-

, . ' ' 
leis da igreja como pelas leis civi;;, os bispos 
estavam sujeitos ao poder tempor·al e n:iopo
rliam retirar-se de suas dioceses :'lcm licençs. 
do governo. 

L:\I Sn. DEPUT.\.Dú: - São empregados pu
blicas. 

O Sr •. liL\c-DowF.r.r.:-Ecclesiasticos. 
(!Ia out;·os opm·tc.-:.) 

ci !iu que era caso Je duvida. 

O Su.. EuFR,\SIO CoRU.EIA:-Não pode haver 
duvida a l'CS cito. 

Os bispo:;! sempre que commettem act·.·s que 
n?l:o são de materia pr·opriamente espirit1;~!, es
tão snj~itos :.i lei de 1851, como empregados pu
blicas e como taes respondem perante o Supremo 
Tribunal do Justiça. ( :1poiad O$.) 

o SR. CAR~EIRO DA cu~nu. :-E jâ respon
deram. 

O SR. MAc-DowELI.: -Pelo direito:da. forç 1. 

O S!t. EuFIUSIO ConREIA. :-Pela forç:1. do di-
re1to. .: po ta r. (IS, mttit o em. 

Os bispo;;; excedem constantemente a. orbit~ de 
suas a.ttribui<,~~e.;;; qu:rcm ~L·car um estado no 
~ ' 

e sô se lembram que são empregados publicas 
para receber a. congruo.. (.:lpoiadO$, muito bclii: 
l'porte$ .) 

Releva notar, Sr. presidente: quo o" bispos, 
sempre qnf:) encontram no governo ua1 ministro 
do im11erio capaz de fa.c~el-os seguiL· o caminho 
de que se uào devem afastar, n:1o ultrê:!.passam 
saus deveres. 

O SR. !IL\.c-Do,YELL:- No cumprimento de 
seus deveres nada temem ; já deram prova 
disso. · 

O SR. EuFR.-\.SIO CoRREIA :- Durante o mi
nisterio Lafayette, o bispo do Rio de Janeiro 
abandonou a !;Ua diocese sem licença do go
vemo. O mini~;tro do impcr·io de então, diri-
gitl·se a S. Ex. B.evcrendissima, que dentro 

e - oras yo tou a so e o 1spa< o. • pw·tes. 
Isto provn que os bispos reconhecem o di r e i to 

que tem o governo de chnmal-os no cumpri
mento de seus dr;rercs. 

O Sn. l\L\c-DowELL :-Não pó:le; são bispos 
da religião caLholica. 

O Sn. M ACTET. : -S()r:i 1)eccn lo considerai-os 
como empregados publicas; mas é lei. (Ha 
ouo·os apartes.) 

0 Sn. EUFU..\SIO CORREIA :-Aos nobres de·· 
pntados que ~e zangaram (nao apoiado$) com 

o annuncio do meu reqllP.rimento, peço licença. 
para. invocar o testemunho de Ulll dos mais 
distinctos chefes na escola conservadora, chefe 
que mais de uma vez defendeu nesta casa os 
direitos da irrr'-' ·a. 

O Sr. conselheiro Paulino de Souza, quando 
tratava do pr~jecto Je concessão de ajuda. de 
custo aos bispos l ue tinh;un r!e concorrer ao 
con~o:1 10 ecumemco, 1ssc o segu1nte (le) : 

« Sem que pretenda cquip:.~rar· os reverendos 
bi!pos a.os empregados pul>licos, su}~itos hie:rar
chicamente 3 :.~dmiuistraçi'io, puis que tem 
elle'l funcções que não são deleg:vlas pelo 
poder temporal, não posso, n vista dos arts. 5° 
e 102 § 2° d~ Constituição, d ·Üal." de conside
rai-os f:mccionarios, cuj:t presença ou ausenâa 
das respeetivas dioceses alt:unent · interessa ao 

odor civil. a uem cum rc zelar a religiã'l 
do E.:tado. 

4. A alt:l gr'rJrchia não os dispensa. do dever 
d·) sorcitar do governo a n.nuuencia par.t. :,;a-
1 rem, ::nn a. (1ue terupor;lrlamente, ':l suas 
d:occse;;, pois a::~:.; interesses de ordem religiosa 
se pt·endem 3T:tndes interesses de ordem civiL• 

R. IOGO DE A.SCO~C.EL!.OS :- au-
lino é rcgalista. (Ri.so.) 

0 Sa. EUFRASIO CORREIA (continua;ulo a 
lci!tll'Ct) :-(.< Nem vejo que o pedido de licença 
desdoure os dignos prelados brazileiros, cuja 
l111str·ação c: virtudes fulgo sempre de ter occa
sião de reconhecer. 

c. E', porem. incontestavel que quem quer 
quo se ache constituido em dignidade civil ou 
ecclcsiastica a bem da na .ão não óde dl!ixar 
o p:1iz sem dar Stttisfação de si. Si isto impor
tas•e snjeição desairosa, não ·~xigil'ia a Con
stituiçã~, no art. ~04, que o chefe do 8sta.do 

da Assemblén. Ger~I. 

(< Está. estabeleci lo na. legislaçrío que os re
vet·ondos bispos devem pedir liccn~n. ao governo 
pat•a suhir.·m do sun.s diocol!c::;. Tetü sid·o c::t.c;. 
cutado este preceito, e aindn. agorn. tem o go
verno concedido, aos que a pediram, licença 
para ir·em assistit· ao Concilio, que se abrirá. 
ern Rom:11 no dia 8 de Dezembro pro3:imo vin
douro. » 

O SR. MAc-DowEr.r. :-0 governo tem che
gado a ponto de concedet· · licença uo;; bispos 
que não a pedem. 

O Srt. EuFRAsro CoRREIA :-E' prova. de fra-
q_ ucza. (Apoiados ; c;·u~rtJII-SC apartes.) .. 

dente, võ~se como oc; bispos das dioceses do 
Bra:d se têm qucri ~o collocar acima da. lei. 
(Apo iados c ncr:o apuiados.) PL·ocurnm superar 
o porler civil, c, abusando da :alta mi~são que 
lhes foi confiada, abandonam as dioce.~es, com 
grande~ prej uizvs de suas ovelhas. (.11p1Jictdos 
e na o (r.poiactos .) 

Mando o meu rcq ucrimeuto--á mesa. (.lluito 
btJ'ín.) 

E'. remettido ú. mesa, lido, apoiado e a dis
cu~süo a4iada~ pvr t~rem pe:lid<? fi- pa~avra os 
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Srs. O!ympio Campos e Diogo de Vasconcellos, 
o segumte 

Requerime;1to 

Re ueiro c e ( 
forme si os b.ispos tem se retirado ·de suas dio-
ceses, com licença do governo. . 

Sala da:; sessões :1.1) de Junlw de 1885.-Eu-
fmsio C o;-;·cia. 

O Sr. Oandido de Oliveira. 
aproveita-se dos poucos momentos que lhe 
restam da primei1·a parte da. sessão, para ler 
a infurmação que prestou a commi::;si'io de me
lllot·amontos do material de guetra,svhi·e a con
veniencia e necessidade de mandar a parada 
do :3° batalhão de :1rtilharia da capital do Am'1-
zonas para Pernambuco, afim de se1· publicad~, . . . . . 
orador como m'inistro da guerra. e as conside
rações que produziu nesta Car.oarn. per:mte o ~r 
ministro da marinha. 

O parecer é o sc.~uinte ( l(J} : 

1\finisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de 
: ( h -

Illm. e E:x:m. St·.- Rltisfazcndo a reqni
si<:.ii:n da Camrtra dos Sra. Dcpntadr,s, conti.la no 
officio que V. Ex. mfl dirigiu em 9 do cor
rente, sob n. 203, passo às m?ios de V. E:c. a.:; 
inclusas Cópias dos pap•llS relativos não SÓ{~ 
tranc;fet·enc1a. ela parada do 3° bablhão de 
artilh;l rir1, d,\ provinci:L do Amazonas para a 
de Pernambuco, ermo do acto que mandou 
sustar a :-::mL execução até Fegunda ordem. 

~ . . 
-A' S. Ex. o Sr. 
dos Srs. Deputados. 

::> 
-Rio do Ja.noit·o, tO de ~bio de 18~5. 

lllm. c Exm. Sr.- Confi,·maudo o meu te
leg-r:unroa dcst·l. d:.lh't, dcchro a V. Ex., para 
os fins cnn,·onicntes, que deve continu:tt• na. 
g11nrniçiio dos~a pl'O\•incia, alé sngun.Ja. ordom, 
o 3o bfüalhfio de artilharia a pé. 

Deus guarde a V. Ex.- ... i.1Umio Ele1tll1eY'io 
de C rr.ma1'{JO • ....;.S;:o. pre~idcnte da provincia do 
Amazonas. 

Conforme.-Francisco Jla11oel das Clulgas. 

Confere.-G. de .!lmtt}o Silva. 
Cõpi:t.- Ministerio dos Ncgocios dn G1101'r:.'-. 

-Rio de .Tanciro, iD de Maio de 1885. 

Te.lcgramm:~ .• - Do Ministerio da Guet•rJ no 

Diga presidente An1:1zonas que contin:!e a.lli, 
até segunda ordem, :}> ar·tilharia.- C ama1'[JO . 

Con(ormo.-Frmicisco 31 anoal das Chagas. 

Conf.~rc.- G. de ArauJo Silvo. 
Cópia.-MinistC\rio dos Negocias àfl. Guerra. 

-Rio de J:meiro, 26 de Janeiro de l:':i85. 
Illm. e Esm. Sr.-Tendo sido transferido da. 

província do Amazonas pa1·a :t de Pernambuco 
o 3° batalhão de artilharia, que sorã alli sub
etituido por destacamentos annuaes doa corpos 

dess:a. guarnição, que para essG fim vai ser 
augmentada, com o 2o batalhão de infantaria, 
para o que nesta data <?xpeço as convenientes 
ordens á presidcnci::t. da S"gunda das mencio-
nadas rovir1 ias as;;im o t • , • .· 

pal'a os devidos eff<~itos, p.-evenindo-o de que 
ne;;ta data~ autorizada a presidencia do Ama
zonas a reC)_uisitar de V. Ex. a força precisa . . 

' ça 
fronteira e Tabatinga. 

Deus guarJe a V. Ex.-Ca;1diclo Lui.: 3Ial'ia 
rle Oliveira.- Sr. presidente dt provinciD. do 
Para. 

Conforrne.-Frcmcisco ~if (moel das Olw!JaS. 
Confera .-N ascirnento Silva. 

Cópia.- Minist~rio dos Negocias da Guerra. 
-Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1885. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo preciso an"'me.ntar 
a guarnição da provincia do Pará p~ra que 
possn fornet:er os destacamentos ncces,orios á 

su:~.s . ordens par~ l}ue siga para· a primeira das 
.referidas pt·ovinctas o 2° batalhão de infantaria, 
qt~c passa a ter alli sua paro.da. 

Detls guarde a V. Ex. - C andido Lut:; 
.Jl aria rle Oliveira.- Sr. presidente da pro
vincia de Pernambuco. 

Conforme.-Fran.dsco 1li anoel das Clwgas. 
Confere. -Nascimento Silva. 

. ó .. -' 
- Rio de J~neiro, 2G de Janeil'o de 1885. 

Illm. e Exrn. Sr.-Para os destacamento.;; nc-. . . . - .... . .. 
... o ~ . ' -

stituição ao 3·' batalhão de artilharia, fica. 
V. Ex. auto:·izndo a retiuisilar da presidenci,l 
da p1·ovincia do Parã. a força precisa, devendo 
ser de at•tilha.ri;-.. a quo tiver de guo.t·ncccr a 
f1·on : cir~t c Tab;ltinga: o quo declal'O a. V. Es. 
para os fins com•cniPntes. 

Deu!! gu:u·do a V. Ex.-Ca;ulitlo Ll•i; llirr.
í'ia de Oliccim.- Sr. pre!:'identc da pt·ovincia 
do Amazonas. 
Conforme.-F1·~mâsco Mrmoel das Chaga,~. 

- .Na .. ~cimento Sil·oa. 

Cópia.-Proyincia do Amazonns.-Pnl~cio da 
presitlencia, 12 de Maio de 1885.-23 Sec
ção.-N. 2:5. 

lllm. e Exm. Sr.- Confirmando mcn tdc-
gramma. desta datn., ten 10 a 10n ra de lcv:tr ao 
conhecimento dõ V. Ex. quB até a!:.:'ot·a iiÓ Yeiu 
rlo Pnrà n m conti ngent'l de <.i O praças. 

_ Por csLe motivo deixa de s"guir immediata· 
mente o :3 ' bat:tlhão de :ll'tilhnria, cuja retir:Lda, 

. antes do sei' devidamente substituído, importa 
ficarom d"sguarn()cidas as fronte i J'as e esta. 
capital, onde se dão repetidos assaltos do mal-
feitores. · 

Entretanto, logo que cllegue qualquer re
forço, farei seguir, ao menos, tUna ala, em 
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cumprimento uas determinações de V. Ex:., a 
quem · 

Deus gu:n·de.-!llm. c Exm. Sr. conselheiro 
Candicb Luiz Maria de Olivcir:t. IIIinistro e 
Sect'0lario de •' ·t 1 .· 

JosJ Jansen Fc};-;-cira Junim·. 

Confvrrn·?.-F'rancisco llfcmocl c[(!~: Clt(!f.J:IS. 

Cópia.- Rcparti~ão de Ajudaii te-Genct·al.
Rio àc Janeiro, 2 de Outnbro de '1881.- Sccrc
tm·ia.- N. li.G4:L -

lllm. o Exm .. Sr.- Pelo ;wiso de 2:S .!e S·~
t•:mbro findo. Ü\'0 couhcciménto tlo dccL·eto 
n. 0280 de :23·, transferindo par,t a provincia cl1 
Pernam.buco n. pat·ada do :3v batalltiio, o qua1 
passar:i a guat·nece;· as fortn.leza.s dt!.'-t!l provi n
ci:l, dando um de,ta.camonto p:1.r·a u da. B.thia 
J. 11 :-smo 1111; senc o ct·~ruuna o pc o c1taao 
ariso qt1e eu proyidencic para que scj1. rcfor
ç~da. a guarniçã:) drJ P:1d., de onde let·üo de_ s~-

Que, fazendo p;1rtc da guarnição da pro
vincia de Pernambu<;o os ba talhões us. 2 o 14 
de infantaria e uma compnnhb. de c:w::lla.ria, o 

C tendo agou ahi para.da. o :) [) batalhão d ') arti
lharia, deve, um dafJ_uclles batalhl;es ser tt·ans~ 
ferido para a do Par<í, afim do, 'reforçn.d;1. a sua 
gua rni~~ão, poder d:1 r os destacamentos :tn-

c in antar1a para. a o ~ rn:tzon~ts , como 
V. Ex. ordena. Seg-un4o o.;,:. ma pp:ts e.'i:istcn te.' 
nest:1. tl'partição, o 3' iJ:1.tal_hão de artilbal'i:t dá 

c ll!u.moré. Tt~bn.tiog-a , Cuc:thy, ~- GatJ!'iel , 1\.io 
Ilt•anco e J auape r·y, clcvancLo-sc o lll: :1:cro de 
pr·aças a 127, o para o servi~~o di:t riu da t'a pi tal 
70. Da gu::.rnição do Parti. te1·à de sa!ti r· a. força 
do r1uc carece a elo Ama;-:on:1s p:~t·a o seu ser~ 
viço. N~sl.a r:onfúrm id:vlc :1. primnir·:t das c it.a
da.s provinci~s. logo 'fU C t!vcr· de clar cumpri
mento ~\ ordem contida no supramC'ncioua.f!o 
aviso, iar.~ seguir i\J7 pr;:ças c p"lo m~nos 
mais 70 prJças cJc p-rct, a fiai d·'! '1 nc o :-:crdç1 
da capit<Ll, IJUe 6 cl!ario, u:""io so lt ;rnc pct·ma
nonte, Lendo assim c.\ua pt•a,_:a m•!io dia. de 
folga, doscanço .-1uc nem ,·! consiclct·::vlo o rni
nimo do que es t:i estipnb lo n.-!s rcgul:tmcntos . 
Aceitnndo estes numeras, mini ma nducç~~) quo 
pode ser fei ta , t 0I'•) rnr•s um -iolal d:! 20i. e!fe-
ctivo que sem a menor ex ' g-e ra .ão s•J e:evará a 

, c.anc o apenas::;:: pr;:.(,:: tS p •t t·a occorrí'l' a os 
movime utas dn baixa-; ao h(spita!. dq serviço 
por conclusão de tempo e i ncn.p:tcidacle phy
sica, deserçã o c morte, ~em lcv;1r ~m linha d ·~ 
conta. o ser·d ço :·:'{ t:-aord:na J•io que scmpr'<) ha 
Portanto, a pri!ucir·u. rGrM.;s:,;a quo ha de fa
z ,r o Par..í. se r:l de nrn a. for~a de 30ll pra~as. No 
:fim de urr. n n no , a m ·srnn. 'provincin. ter~ elo ia
zct• seguit· p:11·a. o Amnonas mais :JOO praças , 
para sul.•3Lituir Ô8 ch:itacamentos antr rioL·cs, or:~ 
qua.es sõ:rente , c.l~pois \le tr~s me:~.eB, mais o~ ' 
!llcnos, é 'lue poderão r ccolh•.!r-sc a Bclú m. 

Dar·-so-~i então o caso de ter o Pnrá 600 pra~as 
fóra d•3 sua. gual'l1 iç:1o, por aquclle espaço de 
tcmpo.devenclo aindn attcnr!er o servi(,~o de to·la 
a provinci:t p:tra o qual ompr·ega: nos oestaca-

- • ••. , 4 .4. • • .• :f 

numGro ··que pelo mr•nos deve ser ~up~icado 
para. ao r)lOnos as pra.çns terem meto dta ele 
folg-a, o quo é snllici•mt·~. 

h.Csnnnn o : · pronncw ao ara, para. a ~ 
tender o s '! rviço qnc lho comp !te e o q1tc lho c 
a"'ora determinado. jJrecisa d.•') 099 praçs.s, sem 
t~mbetL contar cc·m o serviço extrnorJinario 
de sua g-u:wuiç.ão. Ora, nessa gu·H~ição. o _es
tn.<lo eírec:ivo do 4° batalhão de arttlhann e <le 
2.)0 praças e o do H)·· de infan~aria de 280, o 
que d:i a sornma d'~ 5:30, exdutnclo os estadoe 
menores. S ·guindo para o l'at•á um dos corpos 
rle Pe:'lHI.mb::co, praferindo-s.-) o mais fiJrte, 

• - •l:"" ( ~ 
.... 4 • • 4 ' '- " •• , 

sommaJas com :·.s i:i3G. obtem-se um resultado 
menor do conto o t-lntn.s praças, desfalqne qu•J 
!';el'i aind:t m:tiOl' si )Onentura não embarca-
t•em. todas as :3)0 praças de Pernambuco, como 
ó natut·a l. Como se vê, a provincia do Pará, 
ainda mesmo rec<!bcndo nm batn.llt~o ~a :?uar-

força snfficicnt(') para. attender t_odos os se~vi
ços que lhe são ord ,mados. Ha. amda outro. m
t:Onveniente . Sendo fo rçada a tt·ansferencHl. ele 
um corpo dü infantaria para o Pará, não sei si 
clle ::thi 0ncontr: trú acluaJ·tellamcnto. Talvez s~ 
ohj e etc que, na n.ctuâlid:de, com os dotl ~ c?r
pos no Pará~ c um no Amazonas, o sorYlço 
em uma e outra gu<1rnição seja feito rogul.ar
ment"! . Tem hayido c ha atropello no sct'VlÇO. 
ConsL'1.ntemente r eclamam ::s autoridades mi-
lilare" p ·lo a :1gmento de forças, nssegurando 
qne o serviç~o dinrio se tot·na permanente, com 
g-rave prf•jnizo p:trn. a. saude d? >;~ld:l.do. para 
.tdmiuis tr;u;âo, iw;lruc~,Jo o drscryl.m,t.. De 
t.udu i-.to, tcnl10 dado pa.t·Lc ao 111Jms tflno da 
Gu err:1. O sct·Yiço de destaca tt!C:.ll1LO, priucipal
rucmte na pt•odnda do .Amazonas, é fdto coul 
oc; r~"'wt·scs d:1. mc~m:-. g-unt·ni ~·:io, iHo é, os 
d··slnc:tmcnios n:'lo são subslituidos no mosmo 
tempo, mas :'t pr·opot·ç:io 'luc so Y:ti l'•'l:niodn 
força prompt I ; emquanto ftll fl agora tct•ão ue 
sahil" do Pani. p·lo mocloJ pot• fJLIC ficou e~postn . 
Si cu tlves<:o sido con;;u)tado sobre o cst:t-lo do 
sel'\' Í•.:o milil:n· <la p:·ovi twi~ rlo .'\mazon·:s, elo 
r1urü al i:'ts não tn-3 t•: nho doscurado, antes :-;em~ 
pre cui(lado com a r:~aior .· olic~tude, do qu11 
póde V. Ex . d:tt• lc~tcmnnho. ter·1;., : •pt·csent~do 
á censid·~t':t\1iO d 0 V. Ex. toda<.: as pon.lcr~l.çuc .~ 
qnc ficmn t:>xpo~ tns: nas quncs não fi :.: m·a.m a;; 
despc:r.::~ ~;, n:to pequ ena~. que se hão de fnzc: ~~~ 

'l ~ l 

da capibl.! elo Par:'1 pa ra :t do Arnnzonas. E, si 
n. toilo transe devia sn.hir o 3' ba.talhão de 
a.l'l.ilh:tr Í:1, cu propor ia simplcsmllnto a SLlbsli
l:l tiçã. > de:::tc bat:dl1ão p0r outro ele infantaria 
f1no poJeria saltir de Perna mbuco, como indico, 
por:1ue. afinnl de contas, o serviço q tlf! ~aq ucll:t 
prrJvincia. pr·est:L nqnelle bn.tnlltão é de mfa.nta
ria. c um c.-,rpo desta arma poJia i1• !!Ubstitui!-o, 
encontrando quart<Jl; s endo ainda quo esse bata
liti'io do artilharia, segundo me cGusla, tem 
up1m:1s uma lJa.tcria Jc G Crl nhüos do systema 
La. Hitte, dos 30 que devia ter, o todo elle está 
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armado com mos1luetão a. l\linic, com qu~ fa.z o 
sarviço. Tendo eu cumprido o meu deve1-, ex:
pon~o, com a. lealdade com qun 8cmr•re·tenho 
serVldo,o esta·lJ das províncias do Pará c Ama
zon:ts, ~~.guardo as ultimas o rue na <h: V. Ex., .., 

~ •··. • • "'6 • l., 

selh~iro Candido Lurr. Maria de Oliveira.-0 
marechal d.e exercito, Visco11de da Gavia. 

Confere.-Va;; Ba1·ros. 

Cópia .-Dect·eto n. 9280 de 23 do Setembro 
de 188L 

Tt·ansferc par(l a. provincia de Pernam
buco a. p~•radn do 3° batalhão de artilharia. 
-Hei l)Or bem Traui:Íerir para a província de 
Pernambuco a parad9. do 3° batalhão de ar·ti-
llmria, visto a"sim convir a.o serviço ; ficando 

)a ·te r n-ado o art :::;a do h no a )ro-
vado por decreto n. 55!J6 de 18 de Abril de 1::)74, 
estu.bele(~endo a mesma pa.r:~dn. nn do Amo.
zonas. P:.1.lacio do Rio de .bneiro om 2:3 de Se-

mr , . r-
perio.-Com a rubl'ica de Sua Sua Magestadc 
o Imper-ador.-Candi,_{o Ltli; Maria de Oli-

Conforme - Fí·cmcisco ~11 anod da.-; Chagas. 

Confere.-G. dé .Amt~jo Silva.. 

Cópia..-Commi~são de l'vlelhot·a1nonto:; ch Mn.-
torial de Gncrra.-Rio de Janeiro, 9 de Setem
l;ro de 188-L 

111m. cExm. Sr.-De acctirdo coma rcso
c:.:::: luc;ão tomada por esta commi::;s'lo em sua ses~ão 

de 3 do corrente, approyando o parecer que por· 
• • I ' • ,:" 7 • • <: I 

o rclatorio do cornmatHln~He do :)o bn.t<1lhão de 
:wLilhario. a pé, que foi rcmettido :i mesma 
commis:são com aviso de 26 de Julho ultimo. é 
c o meu c evct· mtor·m:1.r a . • x:. <i UI!, nao ex:Is
tind•J 1(H·tificaçt"lo alg-um:t, na p:·ovincia. dn 
"\m·•zona!:t, em C!ltado cle ser gttS.X.P..Q...çj._ª~" e por 
ou tr~s causa;; consignada!' no nlC's:uo parecei:"
n:'to apro\•oita alli a ost::da. de um bataihtio de 
artilharin, pr·lo que parece mais coavenien te 
par:1. o sr.rYit:o pnblico que · n.ctudlc batalhão 
::;oja removido pal':t a p••ovi ncia. de Pernambilco, 
aflm de guamcccr :~s _ fort:tlcz ::s e::s:ist:•ntcs 
nf};;s~ prnYincia., o qn~ l d:u·â um clcstacam?nto 
pn.ra a d:L lhhi:t, podendo a foJ·ç·1 d) infantadn., 
depois d~ au~lt"Lonl:t<h. cru~ f1\Z parte da. guar
nição do Pnr:i, rnandat• um forte dcstac:'l.mcnto 
pat•a o Amazonas, o o •1 ' ba tallt:1:J ele arti
lharia. um outro dcstac:~.men t·J l)W::l. T~ha-. -tmg2. 

A secç.ão, cottforme consta do parecer, é de 
op:mao que c-,:scs cs acomen os OF:sc:11 r n i
dos de G em O me1.cs; !•Ol'•!m, na. rcf~rid t\ "essão 
d:L commissão ficou rcsoh•ido, no quo tamlJ0m 
eoncorào, que, altendendo-ac ú J.ifficuld~tdc do 
communieaçücs entre essas proYinc!a.s e ao 
elevado cusío do transporte, sejam elle3 substi-
tuido.s uo annú em ~mnn. -

São 0stas as medidas apt·esent:tda~ pot· esta 
commi~são com relação ao presente_ alõsumpto, 
que V. Ex . se dignat•:l tomar na consider~ção 
que merecQ1·. 

Com l'stc devolvo :1 V. E~. a cópia do rc
latorio que acompanhou o ji citado aviso. 

Deus guarde a. V. E:c -llllli.. c Exm Sr. 
conselheü·o Dr. Candido Lui;r, Maria. de Olivei
ra, J\linistro e Secret~rio do Estado do,; Neg-o-

Confor·me.-Fi·ancisco Jll anod das Cita-

Confere .-G. de A.i·m.tjo Silva. 
Cópia. -Sala das Sessões da Commissão d~ 

.Mclhorarn~nto.: do Material de Guerra, 20 de 
Agosto de· -1884. 

A 1~ S·'cção da Commissão ele Melhoramentos 
de :Material de Guorra,senJo incumbida. por· Sua 
Alteza o Ser-eni.~simo SI'. pri ncip0 marechal 
de exercito prosidcnle d::. mesma comhtissito, . . . 

~6 de Julho ultimo, pa.1·a dar parecryr acerca. do 
rel::l.torio do estado em que se acha o :3o bata
lhii.o de artilhat'Í.:>. a )ê, c ue fora a resentado 
a. S. Ex. o Sl' . n:nmstt·o p~ o respectivo com
manla.nte em 20 J.e .Julho ultirno, lendo com 
attonção tudo quanto nellc s~ contém, nad~t 

dos ou informações da mesma commissão, 
porquanto são medtdas administrMivas as que 
rechwm aquelle co:nmand;~nte. Julga, comtuJo, 
a se,~ ção <1Ltc ta.lvez tivesse ern vista S. Ex:. 
o Sr. mini~tt·o ouvir a opinião da commi::;são a 
respeito da cons0rvaçiio na prqvincb do Amr1-
zon·.1s de um lmtalhão Ele artilhat•ia a pé, e por 
isso vai a sec~~i:o erni ttir a sua opiniiio a 
respeito. Si a província. do Amazonas estivesse 
defendida como convém com ontos fortifi-
caclos, armados e guamecidos, seria Indtspon
savel consen•ar «lli um batalhão de nrLilharia 
de posição, com um;t batC!t•ia volante de mon

·ystema Kr11pp 7•",5; tJeràm a 
provincia nenl si•l UP.l' conso~va. as fortificaçõe=
feitas no ternpo colonial, como sejam: ~ts da 
Bart·~c-do-··Rio 1\'cgr.1, junto á eapital, :ts dQ 
TabaLingu., S. Joa•1 uim do Rio Branco, Marabi
lanu.s c S. C!l.rlos,no canal de Cassiguat"i, além 
de outt·os pontos que se flel'iam fortificar, como 
scj;Lill: os de Cucuhy. ::lanto Antonio do Rio 
:\l:l,Joira, Içá, otc. A pouca. artilharia. que existo 
naqucllt:s pontos, l1H':d:1 par<l ;dli em tempos 
immomoi·ia:~ s, jà d;~vc nt,:~ Ler perdi<lo ns fórmas 
regtd· rcs pela. oxycbçiio, o ha m11ito tempo ilC 
acha condcmnnda.. Existem, entretanto, em 
Tabali.ng:<: sei,; canhõt:!s do calibre ·12 a. L:t 
Hitte, montados OP.1 r cp:1ros de camp:tnha.,que j:.t 
devem estar U'}ill c·straga.dos, pois para alli 
foram k;ados em '187'1 pelo Sr. b1·igadeiro 
Tiburcio do Souza. 0ntão coronel além de cinco 
canhões c h nlma 1 isa de calibre 24, dons d 3 

calibre 18, cinco de calibre \2, dou;; de calibre 
9 c dous 1Ie calibre 6, todos de bronr.~. e eets 
Je ealibl'e 21 e q1.1a.tro de calibre 1~ de ferro, 
qui') jazem por terra Rem que teaha sido 
pos-.ivel. a d'Jspr·ito de muitos esfor·ços c 
l'"COulmcnda~~ths da reparL!ção do Q:mrtel-
1\Ie.-;Lt·c·g-~ucral, ·fazcrcw-se pa.ra ellcs úS nect~s
s:Hios reparos, nem t:1o pouco rcerg-ue•· a fortifi
cação passag:!ira. que ~llli existe, coberta de 
matto o q uusi desmn.uchada pelo tem1)0 ; com.-
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quanto ,,m T~batin~~ estivesse ha p~u.co te~po 
um engenheiro m1lttar CO!lt fü:OJO:;:' a ~un r.hs
IlOsição, operarias, ferramentas e um destaca
mento do 3o ba.talhito"' àe artilharia, sem que 

veitasso. Além de tudo os -habit:~nt~s da pro
vincia, empenhados em fruir gr:mdcs lu:~ros na 
colheita da borracha, nito se querem emprog~.r 
na avour.t, na crHI.çao o ga :), ou n1s ar -· 
officios; e assim é q11e C5:ses habitant~>s vivem 
na penuria ; não se encontr:1m operarios para 
as constrncções. ,, os poucos que s·' p··esta.m 
ao trabalho exigem um jornal exorbitante ; a 
falta de generos comest.iv~>is far. com que se 
torl'e imnos,ivel sustentar a trop~ ne~<=a. pi'O
vincin. sem que soil'ra elb ~rrando prh·ações. 
cspr.cialmc··te os offici:·Jes que nã•> se podem 
m9.ntrr com a sim-ples etap:~. ordinaria. o que 

;v * • • 

' ~ . 
cação em que se en ~ine o sPrviço da artilh:1ri:t 
de bBtel'; e que por isso o 3o não t"m a con
vcnien te instrucção cie ~ua armn., e está. tra'ls
fo!'mado em b·,ta.lhão de inf~nt~wia, di.::semin ·do 
em dPstacamentos. A" vista das razões expen
did:ls, p :1rece á sec-ção que, no e~t~ldo em qur\ 
s~ acha a provincia. ll:'tdn n.provPita al:i um 
batalhão de artilharia. naquellas circumstancias, 
e que m~lhOl" SCl'':!. remover O 311 batalhi'to para 
a rovincia de Pernambuco afim de ue. com 
mais vantag•ms para. o serviço, "'t-ja. ernpt·egado 
n tL guarnição d::~ s fortalezas de .. :-n. prodncia, 
mandando um clestacam"nt~ para a da Bahia; 

~ .. , l .. 8 . \. ~ 

forç:t d~ infaota.l'ia da pt'O\"Índa. do Pani. par·:-~ 
dar um forte destaca.·nento par·a o Ama.?.onns, 
bem corno o 4" bat·•lh:io de ar·t.ilharia : 1 pé um 
destacamento pa:·a a forlilic2.ç:lo da front ··ir·a oci 
T:dJating,,, sendo tudn ren !iria de s()is c1u seis 
me7.cs. pllra que o ~:tt'r: fi do tlo SP.rvi •:o pt·e
st:>.do n .,ssn. provi nci:~. M•u rc··urso~ corr:1. por· 
todos; pror~urando o g"O\'e:·no. com a "o1irdtndc 
que r.·llStuma, promo\·cr os m t•ios d'! melltorar· n 
passadio da força nf'lla dest ·cao:l ,- O bri·!a
deiro.Conmrlo Jfm·i,r ria S:trra Biucnco?t.;·t.
Col"onel. i\.ites:\?1tn;dodc M m·rrcs An~o;·rr. .
Tencnte-··oronnl.Fra ;•('isro A.ntonio ele 1TfJ1 1 ra. 
- C(Jn~clheiro. Fm.1?ciscn Cm·Tns de L~.tJ.
Tenento-coronel, e 1o t.encntc. Perlto l••o flé( 

S il •;a H cm·iqwJ.~. 

E spojel , secretR-rio. 
Conforml} .-f.'r-rrncisco ,11 anoel rl1t.<; Clw.,r;as . 
Conf•re.- G. de A rauJo Sil~Jrr. 
Cópia . .....:Rela.tMio :lpresentn.do pelo tenente

coronel com mandante do 3° bntalhão de a rtilha
ria a pó ao E x:m. St·- cons ->lheiro ministro da 
guerr:t, conforme exigiu verb~lmente. · 

P •'ssoal 

e~istem no serviço seis otli.ciaes. achando-se 
dous nas fr;mtr~ir :s da T;.batinga e Cucuhy. 

As p1·aças, que se mantérn em um pé preci"o a; Jiscipl;na~occupam-sc ('1~ serviço de gt:a~n.i-

u. ço s. 
Comqu~\nto o batalhão cc;tej:t completo e pos

sua algumns pr:1ças agg1·egn.dail, es tas, e:u 
raz~o de innumeros dest-10amentos e outros 
tuist'.!t'es a attender-s0, dobram constantemente 
no ser\'i!,'O 

Armamento 
O a cargo do batalhão e em serviço com as 

pr.-tçns c do systema Comblain, e estiem per
feito esbdo de eonsr>r\'a ão. 

As seis bocas d•"- fog:1 do systc;ma.-La. Hitte, 
para cuja p:'llla.mP-ntn pediu~i;e ~ul>stituição, 
visr.o ·~star ~rrninada, estão, por não havP.r t.:m 

' t. ' 

val-as, c~poqtas ao tempo. Lendo t:io sómente 
para cobertura a s r,mbra das arvores. 

1 

Attendendo-"P. aos muit.os destacamentos ~m 
que vivem os soldado• no inte1·ior da prol'incia, 
o cqoipamr.nto acha~se em regulat· estado, re
snntindo~se o l>a.talh:'io d;1 falta de::;se material 
para equipar a todas as pmç~s. 

Farlam~Jnto 

DiYersas c continuadas reclamações t0m sido 
fr~itas no ~ent1do do fornec~mcnto d;stn impor-

b!üalbão. 
Desde '188:3, a ~~ccpç.ilo feita das cn.Iç.u; 

h1·ancas. que as pt·aças não l'Ot~cbem f:trtlamento, 
r·~~u :tn o um tn:;cn c e scnstre tnconvcntt>n c 
para n. boa. c ,;:uave mat•chn. da cscriptur·:tçfto, 
'rue, iudllbit:wclm~ntc. torna-se MS:'\!. compli
ca{l:.t. e facdvrl a eng~mo,.:, :~lo'' t.lc q~to V"m t•m 
pre.;rl Íi'.0 do aceio nas ftw m ·• t11 r a .~ e nos sOl'\' \1os 
qnotUianos do bat.nlhão. 

8 m l'••!ação ao calç:H.Io, c nja fallfl. tomn-s•1 
inconw -r;wel111enle ruuito m;ds -ons w•l. ;t~,m
t·cendo as pr1çn .; anrl ' l"Ctll de chinellos c h
mancos, quer em formn.tm·as, •(1101' ,-.m sCI'Viço, 
e.fi.nalmea\e, e:n pas !'lt! io. e~tas n:io recouem 1m 
don;.; annos~ po is npon:ts so ach~m paga~ d{\sta 
1~c~n r1c fn.r lnn11mto ntó o 111 t rimes tre de IS,;~, 
cJevon lo~sc nincln.. rlcs~c anno, mcin~, capotes o 
p::trte d ·js lon ço<:: \'Cncidos no m"smo anno. 

gste estado da Mtl •a s . Exm. sen 11or, poz o 
co~mn~n :lant.c do b:üalhfio ,..rn ,:cJ·ios ?rnb::~.~aços, 

S"Dtirlo de . rcprimit• o e ,; tado eminent•' rnenle 
v,.,rgonhoso e h sti rnnsel com '!"e s e apr:~senw.m 
<'nl public') as pr::J. <;:- ">s do :3'1 hattlhíb. 

I nstrucç:to 

Sendo f• instru c~(:ão do sol,ln.do de ~rLilhari~ 
mais complexa c,pol·l:m to,ma.is difficil, rclttiva
mente aos i-iOHad·:s de infantttriá e c:wallaria, 
tornr• -S 'l do gr:1.nde nccess irlade que o artilh•~iro 
s~ dediqul~ ao.; misterca dr~ su& arma coru m~is 

Com rela.;ão á officinlinade, o baLalbão res,.,n- fr~quencia. com muito mais cuidaria do que as 
t~-se em. Gxtrcmo do sun. falt:t, pois apenas , praças de outras arma~; ó isto justamentf} o que 
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não ::;é observa, nem ~1ó l"-se obsr>:-var nn 3" ba
talhão. que, ger:lhnt~nt~ ft·accionado p_0l.:.t~ nu
mero:W.'i de.stac mJentos, guarnições e até seJ·vi
ço;.; de policia, n:1o póde di!>ciplin::l.l·-sc, n'ií.o !'óde 
rcceb~r tl. instt·uc~ão (;U:.l lhe é d ·vida. Outra 
cons1 eraçito ainda, Exm. Sr., oppõ:)-se a estr. 
rlesidetat u;;~ : é a consideração do tet·rcno. de 
l?C<tl :pr~pria.lo pal'~l. minist~a.r-se tão noce;;sa-

O novo quaJ'tP.l, que continua em ~onstrucção 
d~sd(\ 185'.), me 1Jat·ece que. si contir.m.rem a. 
tralmlha.r, podct·á. proeeder-se á. muúan~a do 
batalhão em DezPmbro, po s devet·ão ficar 

row tos tee;; 1 · ~ 

cret:lria. e c ·sa. da Ol'dcm,o reteitodo e cozinha, 
faltando talvez accomrnodação pat·a arrecadação 
geral e escola regimental. 

.Archivo A topog-raphia do t"t·rono de Manaus ni.'í.o se 
presta ás-evoluçõe:;; de um batalhão dr~ artilba- Os documentos e papeis que foram encon
ria r-m oxercicio ; não ha uma praç:1 capaz, tt·ado;; por mim e que est;•vam em uma com
nem mesmo na capital um forte ond(~ as praças pleta desor.lem, con~tit11indo um verdadeiro 
possam exer(~itar-se. cahos, estão hoje emmassados por mezes e annos 
Tcrmin~ndo este capitulo, direi a V. Ex. que e eru I.Joa ordem. 

muito mais vantagem é para o Est:1do te1· no Livros 
Amazonas um. batalhilo de inf ntari::L do que um . . . 
!le artilha.t·ia, prestando-s0. a. todos os mi,;;tere~ · Os h vros-mestres ~e offi.~1aes e praças, CUJOS 
dar ur>llo arma em rp'uizo da ro ria. instruc- 1·• nçame11tos res octiVOiJ so estavam ate 1880 e 

• ção o em pr··juizo do ex.·~rc i to imper·a.l, qu(.\ não , ac a.m-sQ, aqaelles Hm dia at.é ~aio dt) 
d .,.e cont:H' no qtwd1·o dos corpos de artilharia. corrente ann •, faltanuo ap<:n.as os pt·;rneH'?;; ns:. 
cor:1 o?'' batalhão, pois é mais inf;:t.nte do que s ·?t?-me_nto-: c~e u~guns oflicwes, ~uJaS fes de 

Officia.es 
Os otlici·1es dest<J. g·ua.rnição com exignos 

\·I'OCIIUCO OS, nOtS SO tem ac 1 lClOna C O )l'a :1, 

isto é, mais 5$ do q ne em o • t.ras províncias, 
1 u ta;n constantemente com as pri v:< ções que 
surgem de todo~ os lados. n.ttenden !o- e aus 
ele,·adissimo~ p1·eços dos gcner s alimcnticios e 
:i dill1cil acquisiç~o do casns pa1·n morada, l)Or 
não haver l• ·socc,,pn.da,;; e pelo exn.~et·ado alu· 
guel; 1•1le• tem simph;menta i$ diarios de 
0tap:~ pn.rn. tnn.nter-sn, ao passo que os sold:~
do;.:, E~tú. Sr., 11 uo comem urranchados, têm 

' • c. .• . • • , 

Ist~ 11;11 um"- ;·,rovinci:1. onde n c:trcstia é ;ssus: 
Jn.dora. O officinl sóml'1ntc r·om. os seus venci
ml3ntns n?.o ,,l)dc m~ntcr-s~ com a dignidade 
ncces!lllrll\: d:t u a oppostc;ao, :1. nscrenç;. quo 
n\uitos clcllos, :lli:í." l>a.st:ulto distinctoq, mos
tr:\111 ,1uatHln !omlmun-so t(ltC o" otliciacs dn. 
arma•l:J, !'d~li~·a.fllelltf\ aos do C'\crcito, ~ão sntfi
ciflntomonto p:tg-os, qu:\n~o seryem n_aquc11n 
provi ncin, i'l' ,j.; ell(ls per·ccbem \'~llClffif'O tos 
ig'Ull OS IÍ.IlllOllos CLlle VOOí!Cnl cru pU.!Z CSt[':lfi• 
goil·o. 

U to nsilios 
A t'Mpeito dc-:t<~ :u·tigr. muitos podiJos LÕ!U 

sido f•)itos om ópocas divt~I'S:ts p:u·a sun. Rubstt
tuição, em razão de ach:t~-se em. mau . esw.do_o 
existente no b<1.talhão, CUjOS pedtdos amdn na.o 
foram satisfeitos . 

Quartel 
O ·quartel é urna cas~1. nrt·~tinada, indecente e 

ate mtestn, apezar f o poss1v c :.i m q e 
permnnece sem acDmmo\laçõt~ s precisas para. 
um corpo,' ma: ... ime rle :: rtilharin., que possue 
um n-randc e complicado materiul. 
0~ alojamentOS, em cada Uru dos qu~es SÓ S/3 

Póde :>ccommorlar regularm(lntc um numero de 
. 'J() p[·aças nunca. supuJO~ a - . , ::tO pa~so c.JUe 

contóm cl uas batertas, sao aba!ac1os e re~•· lÜ'·m
se da falta. de oxi .r. en••o sutlictent.e. t?rnando-se 
desta. ~ot•te anti-hygioujcvs. Os dom:.us comp~u·
timcntos medem-se m::us ()U menos peb. mesJila 
hitoln. 

' mim requisitadas, e os das praças estão escri-
pturados até ao fim de Dezembro de 1883, con
tinuando--:e a escri tura .ão do ~orrente a.nno. 

medtla qu~ s~ iam e-cripturando os livros, 
organiz:.J.va.-:;;e o competente índice. 

0s mais livros n.chnm·S') todos em dia e en• 
C"demadas as ordens do dia da repartição de 
Aju·lant~'-Gencral ~ué 1882, tendo-as encontrado 
em brol!hura desde o anno de 1877. 

Eis, Exm. St·., em poucas e singelas palavraa 
o e.!>tado do :3'• batalhão de artilharia a pé, a 
q 11 em V. Ex. poderà melhorar, sanando as 
taltas de qu·~ se rescnte a.quelle batalhão, do 

Rio de Janeiro, 26 de .Julho de 188·1.-Frrm
cisco Ville!a d.e C(J.st.ro Tavares, tcnontc-co ... 

Cagas . 
Confere.-C. de .1lj'at,jo Silva. 
s~m1o publicados estes documentos, o onti!o 

a Ca.mal':\ terá. occasião de apreciar mais deti
damente o a.ssurupto. 

Só mente o orador, como determina. o reg-i
mento, o.- leu. pOt'(!Ue quer que sejam publi
r.ado~. o neste senti lo submettc n. V. E:r:. o seu 
requf'lrimeuto. 

O Sn. PnEsiDENT.E :- O requerimento do 
nobre deputado s -;râ aLtcndido. 

O Sn. PnESIDE~TE nomeia, para subst.ituil-o 
na vag• que deixou naJa. commissão de inque ... 
rito, o St·. Almeida e Oliveira. 

PRlMEIRA PARTE DA OH.DEl\1 DO DIA 

U'B.GEXCIA COZ\CEDID.\. AO SR.. SIGIS~IU~DO 

GO~QALVJ~S 

O S1.·. Sigi$Jnundo: -Sr. pt·csi· 
dente, agradeço :i augusta Camara dos Sr-~. 
Deputa(los a. urgenc:a, tlue teve n. benevolen
ci:l de me conc~der p:1.ra responder ãs obi'er· 
vaçõe~, 'tue hontem fez o nobrQ rapre8entante 
pelo 1fo districto de Perna1llbUC?O! 
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Antes de f<:~.zcl-o, porém, Sr. p:-csidentc, I 
sproveitarei a occ:tsião par,t tl'ibut:1.t' o m~a l'e
conhccirnr•nt;) aa illustre dermt·1do p(!Io 8' di~-~ 
trico de Pernambuco, per se ter inc1tmbido dr. 
dcfcza de :uni·~os meus ào munici )io' de S~-
rinluem. 

Devo dizer á · S. E~. oue en nib corti em 
d-:feza dos meus :nnig?s, ~J~orque_ me I?::tt•cceu 

providenciar. 
O S1t. ULYSSES Vr.\.NXA. : -Apoiado. 
O Sn.. G.\SPAR DE Dr..r;~ruo:m dá um a par lo. 

G Sn.. SIGIS~IUNDO : -L"!vantou-se n'ar1uelle 
muni<.:ipio uma quest.<"io cntr·e doi:; cidad;Ios 
d istin-:tos, _um roeu amig-o e co-t•cligion:•rio 
muito prestimoso, a quem devo gr.m !o t!On
curso em fa.\'Or-d:l minha eleir~~lo. c o outt·o lWl 

c.idad:lo estranho ao:s partidos inilitantcs, re u-
J 1cano con.esso e proc ama o, que leva o feryor 
pelas suas idei:1s ao ponto de nem se alista.t· 
como eleitor, pm·quo diz que só vai a dciçúBs 

Sr. pro:=-sid•mte. s·.~ m nada ter de i ncr·epat· a 
este cida.d:i:o, q uc é o Sr. P risdano \Vantlerl''Y, 
abolicionista en:eritr>, ilOr c ne ántes da lei drJ 
~e> e e om t·o, e c at·ou i ,•,·e:s os :fi h o" de 
su 1s cscr:w~1s, e l0go em s0gnida i decr·eta~.ão 
d0s~a lei livres os S:}UB escravos com a c'mdi
ção de lhe servir.:m por alguns annos; qnc 
antes d·~ expira.Jo o prazo da condição, desistiLt 
do serviç.o do:.;ses libertos; digo, St·. pres!dente, 
sem nada ter a. articulHr contra esse cida-.iüo, 
que ainda s·) notauilisou pela recusa de um ti
tulo honot·ific.o, que lhe foi concedido pot· este, 
serviço humanitari~. o titulo de Barão do Rio 

não aceÜar: entreta nto. d(~YO d•!clat·ar c1uc foi 
elle injusto, injustissin.10 para com o meu 
distincto ami·'·o, o St· co!'onel Fran•.:isco 2\ra-
noel c e Souza e Oliveira. attribuindo-lho mnns 
trato ~ a. um e~cr:wo c pcrse3·uiçKo n. um cidad1'ío 
hum ilde. 

O Sr... GASPAR DE DrtrDnroND : - 1Ias V. E v. 
de licenç:l. : aceita ou não como vr:rdadc o fJ uc 
diz o coron"l Fr·ancicco ~Tanoel de Souza. c Oli
veira na cor·:·c':>pondcncia ~ 

Esla ó a quostito · : 
O Sn. . Swr;::m;xno :- V. Ex. consint·.L qne 

~~u exponh:~ ns nunhas idé:1.s scgunrio a or•lern 
que me pa.rcc·:r, c talycz cu o s:l.tisfaça.. 

O Sa . c;,,_..:pAu DE Dt:t.J:\Dro:-:n :-Bem ~ t::u di
vidi a questão t:.'m deus pontos. e rluero que me 
s .tisfaça neste to1·reno-se ell<: tinha ou não 
Bastilha . 

O Sr:.. St GIS::IIUM)O :- O distincto Sr. \Van-
er ''Y e,•antou na Imprensa uma flCCnsaç:io 

con tt·a o Sr. cor·onel Fmncisco l\hnoel de 
Souza e O li ,·e!.r:L tle t•! t" se\·icia do um oscra vo o 
de ter perseg-uido um pobre horu~m. trabalha-
dor livre do seu engenho. · 

Sr . pres:de n t.e, o co::-onel Francisco Ma noel 
de ~·ouza e O!iv,!Íl':L, a q uem s e refet·iu o nobre 
depu tacl o pr:lo :-:o distr·icto, di;r.eado que ellc et".L 
victirn·t elo abolicionismo, é nm ab~~lici •)ni,;ta 
n.cl i~ntado. Este meu di ;;;tinc to c pres timoso 
am1go tem algun-; escr.wos, !n:l. 'i ó de uma 
1;randura extrema e louvavel. .. 

OSn. . ULYSSES VrA:"\XNA. :-Apoiado. 
O St,. Swrs:-.ru:-mo .•. como tr:,nho tcst•.~mu

nhado . 

Ell·~ po.;;<::ue uru grande eno-enho, um dos mais 
un portantes a comn.rCD. em que mora : mas, 
senh:·,r•'s, quatro quintos dos seus trn.balhador·cs 
são homens livres. 

O S:t. S!Gnnruxno :-Invoco o testemunho do 
nobt'0 deputaLlo, que é seu ,·izinho e amigo par
ticub1·. 

O Sn.. G.\.:"P.Ut nr: Dnu~mo:-:n : -Sem duvida 
nenhuma, e me orgulho muito dis~o, crulJo:-:t 
sej~ lib•~ral. 

q Srr. _Swr;;::o.ru:sno :-Ora, senhore:::, D;il? é 

nismo se leYant!lsse -para guerrear um prosc
lypo seu . 

e Oliveim é muito mais ncli:lnbdo do que cu, 
que sou abolidonista em bom sentido. que 
( ueru a alforria ..,.radnal dos cscrJ.vo;; s ·,m et·-
lUl'b<'tção ( o trabalho ri.• bvour;J., com inclemni
zaçiio dos proprietario~, 11~as q n•J tenho desejo 
ardellle de vel-a alcanç:tda em pn c a contento 
mais geral possível. 

- O Sn .. GASP.\lt DE Dnu~oro:-:n:-Ellc Yni mais 
longe ainda : aceitav;t até o projedo do 
St·. Dntas. 

o Srt . SrGIS)IU:\DO : - o meu ::uni~o e 
mais adianL1do :~n c!ne eu. mas. ~nt1·e .um ~con-

o ' librral qne s·1 :1.dianta algurna causa, S. Ex. 
nfio llesitc.ll, e apoiou-me com o mais Yi,·o es
forço. d:1ndo -mf! gr.rnd:~ contingente elcitoz·al. 

o r ·an o, 011 nao ·oo' ct·la erxar a sua caus.:~. 

abandonada, como ·n1'ío deixo nunca :<s dos m•,ns 
amigo~, qu:,ndo ellr>s JH.:"!Ci8am de (},~fesa (apoia
,fos c !1./W t l c -<) ; é muito difficil de se rn~ !'rc
C"det• na ,Jefe ~a. tlos mGus amig-os, r1us.n,lo csl:L 
se fa z preeisa. (Apoiados.) 

O Sn.. GASPAR DE Dn.umroxn: -:\Ias V. Ex. 
entre na 'JUC,tâo- si clle esli sendo pcrse· 
gu ido ou niio. 

O Stt. StGzs~mxno : - Entrfl tnn to, tribuio o 
mcn r econhecimento :<o nob•e deputado 1Jor tet· 
cmi ttido juizo tão lisongeiro a cidad:Ío t:1o 
dis~incto. 

O Sn. G.tsP,u:. DE Dr.u:-.oro:\o : - N:io lhe fiz 
favor nenhum; foi j ustiça. 

o. oo .. I ' ' 9 

dente: o Sr . coronel Oliveira defendeu-se do 
modo o mais cabal que é poc:swal. Alien-ava-se 
que elle tinha 1!-wiciatlo um escravo~ o sotl 
pr·ocerlirnento foi incontinente corr·er i prescnc~a 
do juiz cl~ direito,reccntementn cbeg:tflo, talv~z 
desconhecido de S. Ex. e seu ad \'Crs::trio, pal"R. 
apres·mtar-lhe o escravo ; depois fez igual 
~pr·e~e_ntação ao promotor publico e ao jub; 
mumcrpal. 

O Sn . GA SPAR rm Dno:\I:-.roxn : - Nad~ di~to 
lhe valeu! 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 12 de 30 

Sessúo en1 10 de Junho do -18S5 505 

O SR. SrGtSmJxoo : - ... e as autoridades I r~rguc e se faz bMulho sobre quatf'O palaYras 
da comaJ·ca dcclararn.m ()U€ o osct'i!\'O não tinh:t C(lle pronunciei nesta: Camnra, preciso de justi
o menor indicio de mão tr;tto, o menor ~ig·nal ficíl.!' a minha opinião cnHttid:, nessas palwras. 
de sevicias. Esta necessidade, que é imperiosa, ó 11 ue me 

Aca.bou-~e a-:io:im a questão. Ficou n. inimi- faz cstat· prendendo a ::Lttenção da Camara com 
zadc arti • · · ~ - ' 

quero ier. O Sn. , GASPAR DE Dr;c;mroxo: ..;;_V. Ex. 
O SR. G.\:SP,m DE Dr.omroxn:- Não er-tou mesmo foi quem o provocou. 

conte,.;tando o ( uc V. E~. diz c uero- :1 en~~s 
sa o r sa ha b:Jstilba.. 

O Sn. S!GIS)IGXDO :-O Sr. co"·onrJ Olivoirü 
não é victima rle pet':>Cg'llição offici<~L Elle tem 
inimign,_, como acomoce n. quasi tcdoi-:, e ,.;e!'ia 
muito feliz <1 ucm não o:-; tives:-;e. 

Si não corri em sua ddesa, f>i porque a 
questã:o havia cessado, como jli. dis'>c, d:) modo 
o mais completo e o mais :l.iroso para o co
ronel Souza e Oliveira, e j;i não h:.wia do que 
defendel-o. · 

" 
S. Ex, cetw:rm licptidudas. (:11J,rrtcs.) 

:Ma->. o nobt·c deputado l1e!o t::· distl'icto. em 
11111 mom.~nto em fiU ') eu níÚ estava lltll tanto 
di~tra.hido, fc!'Ín-me o:> uuvidos attJ·ib;IÍll llo a 
castigo ao ::ir. tl .. sembarg·1dot· Lucen::1., por não 
ter apoin.do : 1 nLinhn. c:tllllid:ttut•a,a sua remo\:'iO 
para a capital do M:u·auh:io. 

Não m~ pude domin:ll'; sou quasi sempre 
muito C:ilmo, tuao; na.quette mom"Ilto pt•o,·ocado, 
pelo c1ue ele menos jn.:to di~ia. S. Ex .• não me 
pude conter, c pronunciei um :1parto em Lct·mos 
menos modernclos. 

O Sn.. GASPAR DE Dnmnroxn:- Injusto. 
O Sn. SrGJS~IU:->Do:- Jti. dei tcstr.~munho d·~ 

m0t1 ar1·ep•·ndimento, rctir:tn•lo os tlll lificativos 
quo empreguei, e sup·1unha. a questão t0rmi~ 
na a. 

O disLincto deput:1do pelo i 1 o districto, po
rém, que estava ausento, quando a quest<io tovo 
inicio, renovou-a hontom. 

O Sn. ÜASPArt DE Dnu:.mo~m:- Fez o seu 
protesto apenas, não renovou a questão. 

O SR. BExTo CEciLIANa:- Cumpri sómente 
um dever de amigo. 

O Sn.. SIGIS)IUNDO : -Eu não p~sso querer 
incorrer na pecha de lovi:tno; desde que se me 

y. r.-64 

O Srt. GA:WAR DE Dnumroxn:- Si s :u npa.rte 
não tivcs~e sido d •oO, não havia esta redama-
çfio. 

O Slt. SrGrs~ruxno:.;;_ O meu nparte nasceu 
d'\'; puhvr:.~.s de V. E~ .• c1uc Jue 1'0riram o;; ou
vidus, c •1ue o provocan1.m. 

O Stl . ÜASP.\.n. DE Dn.u~n10xo:-Mas podia 
pt·o.tcstar )JOt: out1·a fót·ma e n::o com os quali_fi-

' . 

Lenho apcs:"l.J' do ni'io V<'_!' pre•ente. ~que ~ ::~lli 
adorado pdn seu pal'll tl<), do rrual e presttrnoso 
cil<'f·~ . ou dos m:ü~ tn·cst!mosos; si eu não de-
vcs.;;c an.epul' o JIIISO c 'J ocos o . .:; mcur Jt'os c n. 
depuwç<to do i\Iaran.hiL~ d~ u~n e outro .ladu ~a. 
C:tmara; p orgunt:\l'ta a V. 1:-x: . st :L ndad<\ tte 
S. Luiz pôde sot· consit!et·ad:t 1:m exilio, utn 
lu.:;ar de castigo, 011 de d·~stcn·o ? 

n Sn. tiA~I'.Ul Dl~ D .:U:'IDTOXD: -~Ias q•len1 
o e nc:tz·rcgon de J'~1.er-l h e c~:;e benellcio '? 

LI~I Sr... DEPUT:\.un:- A Iei. 
O Sn. C:ASP.\n tn: Duumroxo:- For·am :Ls 

con \'C !li encin.s polilica~. 
(/[a otrt,·us awvtr.:s .) 
O Sn. StGts:-.tu:-:no:- ~ão, a cidade de S. 

Luiz que alq~til'iu os fót·os ue A.tl:•'_na."_ Br,si
!r'ÍI'a, pelo aüantamento da sun c1nhsaça.o, que 
ó a capit>d da provincia cptc dc:u o berço a.o . . . . . . . ~ . , 

dos Reis, Gomes de Suuzn. e n outros vultos do 
p:tiz. e na q ua~ se ; ncontram t~dns os coromoo 
dos da vi~a. nao pode set· constderafl:l um lu
gar inhospito, uma pz·aia africaa:• que :o>o apt·o
veite para. castigo ou degredo do condemnados: 

( T I'Ocam-sc al [}li ;Js npw·tes e o S r, p tesi
dente 1·eclrww attençao.) 

Sr. pt'·'Sidentc, .eu já. . diss~ em out:a occa.
sião que não qualtficaret m a iS o ncgocl~. que o 
Sr. dcsemlmrgador Lucena fez com o slt1o qu~ 
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s.Jquiriu no Joaboatão. pr~lo qual recclJeu do 
. E,-tado 16:000$, pelo f:Jcto de pa.;;;,ar a cstr:'d:t 

do ferro por esse sitio. 

O Sn. BE::-;To C1~CH.uxo: -Não fc·i só por este 
f;;cto fui tarnbn · · · , • ·. · :- . • 
\'Í~o que se cornpro!nctiera a f,rz~r. E ~~te con
tracto foi :tpprovado pelo Sr. Bu:u·r1ue de !\b
ceJo, que não era. araigo do S1·. Lucenn., o 

Í(':l.r Ull1 ac O IIICllOS lg"UO. 
(Apoiados e Ollti·os apartes.) 

O Sn. SrGis:l!uxno:-0 nobre <lepul.ado, que 
1110 fez a honra de InG intcrrornp3r·, n:b tcr.r 
l'a.t.ão. 

A inàcruniz:lção por esse servi~o não foi 
approvada. pelo fallecido conselheiro Buu.r<1ne 
de ?\[acedo. Es~a inder,wiz~ção foi a.rbitrad:~ 
eut 1584 e, infelizr,tente para. a p:üria, nós 
pot·deJ:tos o cons~lheiro Huarque de Macedo~ em 

Mas, senhores, so allcgou ne-;ta l~nsa quo o 
d0sembar;;ador Lucena fez g"l'andes dcspozas no 
· · 1 . - ' s.~·i vr: q11e 

O Sn. B:::-;To CEcrr.v.~o:-Os rcspons::tvcis 
fora.m os cng~niJcit•ns. 

O Sn. SIGI.")Il.;rmo:-Sc:n ·ha•idn, V. Ex. tCI!l 

1·azão. o eu n~:, dcf:ndo, o;; ongcnheiros ; 11ras 

cena. 
Acre iite V. E:L, Sr. pl·c.:idcntc, que não 

fui i lilpGlli<lo o:- intr·ressc:,; el~~itot':li!S na. in· 
tcl·•·cnç.ão qu0 ti1·c pera.lllc o governo de G do 
Junho, pa.ra a J'emoc;ão do Sr. descrub:n•gador 
Lucena. 

Senhor·o~, o di~tricto, qne 'tenho a honra de 
repre:sentar. tem urna g-randr; 11raio:·ia liberal, 
e de~dc que o parLido libo:-al csti ver alli unido, 
não l::JVél'<Í. perigo à c u 1na. derrota, ncr1r pal'a 
:11Í!Ii, nr.!lil p1ra 011tro cand!dato elo rneu partido, 
quo 1110 :-:ubstilua . No c:•so de U111a dis!';i
d:nci:~ liber::d,. dr·pendcrá a victor~a à a exten-

- t":J ( 

ài..;.~idcncia liberal. qnc r!eu ao mou compo
tidor talv,)t. :JO votos, e aqui estou por 100 ,·otos 
de maio1·ia. 

Poi'L<mto, não seria por uma dut.ia ou duas 
de \'Olos que o dcsl}mbargadol' Lucena me 
pude.;::se out:a vez arrancnr, como já fe:r., q~o 

ngre.:;te, é pessin;-9~ e~ que ó _certo ,; r1ue o c~afé tl·ados con;;o:·vaclores em diverso;; ponlos do 
plantado Cill it:;, ::> amd t nao deu colhc1ta! districL-) . ~m Jc!!es foi t1·ansfcrido para uma 

A Ca.mara, que tem em grand') num·~ro r·cprc- · corn~!l'Cil. do meu rli~>tr·ieto. puuco t•}IDiJO antes 
sentantes d~L ;,ona JH'Oductora do Cflfé, itJ! • ... al'á d·3 t•.'r ~ido rowovido o S1·. desembarg-a.dot· 
si a plantação do caf~ precisa de mai/ J.; 10 Lucena, e teuho a 111aior esperança de que hei 
annos para dar fructo. de v iver l.Jern co:n o - distiacto ,,rugistr•ttdo, h:~. 

O cac:io tambem n:tda produziu ain la. Não 
tenho conhecimento proprio do estado n.t:tual do 
sitio. Não tenho a honra de cultiv:rr relações 

ilouco reu10vicJo p::ra o Rio Fortnoso, :-:en1 intcr
venç:to Htinha, o apen::.s tendo eu tido a noti
cia da. _sua tra.nsf·~reneia. para o 1ueu districlo 

• ;:t , ' '"'i • 

não conheço o estado da sun. casa, nus clizem-rnÓ Tenho ''i vido na mai·,r paz, e mesmo em rc
que e:;sa plantação está a baudon:lda, mir!'ada c lações :.dlectt:osas com um outro juiz de Jii·eito, 
m:Jrta eru grande arte. e o ::;itio cony L' conserY:!uot·, do meu districto o Dr. Tei~eira 
cet·cac o e cr1ação de gado ou d : \'a~cas do leite. •le Sá. 1?:1gis tratlo . ~Ilustre conhecido no p:tiz, 
Si é .assim, como mo &ssegura.tu cavalheirt•S ex-p~cs1d:; r:te 1 ~0 lüo GJ::md_e _do Norte" e do 
da maior honorabilidn.le. ainda que 0 St·. desem- Cear·a. c Cld:buo dos ru::us dtstlllc tos. E con
bat·gador Lucena t··mha fdto grcnde;; desp::z:t~, . ser~·adot·, . ni.'lo 1110 ho~n·o~ c ..• m o: seu voto, e 
as fez em pur·o perda, é S . Ex. quez:1 dere car -1 esta. ua seu~ do m(~ ll d.t~ trtcto, .o nao tenho _:nc
regar com. o.,; prej uizos resuh:tnks dtH seu!! nh u m_a. q uet.:>:a de . s.- .r.-x.,. c~JOS al~o~ ruerlt?Q 
et·ros agricolas e não ser delles iuJernnizndo ap1·e ::.w. Alem do .JlllY. (Ie d!l'Clt?, o JUiz_ m~m-
pelo estado. c1pal (: o ~~rom~tor p_ublL::.<:_ d:l .:.'iedc do c.h ;; trJ~~o 

0 c outros luncclOllUI'lOS nao s:w u1eus corrcll-
Srr. GASI"An DJ~ Dn.tJ:IDroxn:-A (JUCP.tüo ó gionario;;, nada tenho a aliegar contl·a elles. 

si o St•. descmb!u·gador Lucena co'ntnbuiu Ot·u, eu só do dcsemb;1.r·g:ulor Lucena fa r ia. 
para o arbitramento . 

excepção, por n lio me dar o seu voto, ou mesruo 
O Sn. SxGis:.mxDo :-Não contribuiu pes'5oal· por rue t irar alg un'" ouü·os sem praticar e::t

mcnte mas a ):Ua influencia n:l. pro·;incia. é ta.l, cessos1 Eu fui impellido a recbuw.l' a romoc;ão 
<1un toJos julgam d·.> peuder de S. Ex. do deseu1l.Jn.rg:d ur Lu!.!ell:\ motivos do ordem 

E - · · · · · publi··a. <.. u nu.o quero mst;; ttr ma ts nes te n rgocw. " 
o_ Sr. desemb:u·g adot' Lucena, ou porindemni w - o Sr. Det.ClllU[ll'g':J.dor Lucena te m o:x:.ieilSfL 
~ r os ou por 1n( emmz:~.ção de o br~ts familia 11:\ comat·ca onde estava. S . Ex. ó 
qu'' dispensou , recebeu d o Este~.do 16:00:!$ por· gcm•;) de · uma sG n:10ra. vcnerandéJ , v i:-tuosis
tm· p assado a est rada de ferro d e Caru:tr·ü, em s ima, a qu•!m r: u só tenho motivos pa1·a tri
um sitio qu•::l S. E:>:. continúa a possuit· e usu- · lJutar deferCJH:ias Cl a tte nções ; m 1:s essa di;;
f t·uir do mes mo modo, e q ue 311L'Iin.s lh r~ cus- tiucta. senhora é t•ica , ca pi talista, c empr·ega o 

· tOLl 6 :000$ . Póde ter sido uma má operação seu di nheiro na coma rca em quo o Sr. Dezem
para. S . Ex. se ass im o CfU'!rem; mas reser\'0- , bargador L ucena. exerce jurisdicç:1o. Era m fre
rne a libcrb:Hlade dr~ a. qualificat· para o d .:s em- quen tes os casos · ~rn que o dezcrulx.rgaàor Lu
l.Jarga,:or Luceua rh't U li1. r•jlw·t e) de 11 m ne- : c ena ti n ha de tom<ll' eouhccituento de untos e 
go~io da China como diz bem o ll1C ll nobre ! inv,m tarios em y: :e sua sogra iig11rava como 
an11g o, c. um pcssin10 ? eg-oeio da contra costa ! interess~da t: ;t q ~ : :.J idado d-:l. ct·cdot·a . Ora, S·~-
uos Algu:dare;; para o Estado. ; nhorc:>, tsto s ·rta r . guiar? 
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O Sn. BE~To Czcrr.r.-.::-;o: -N~sS') ca1So, r-Ih 
se averln.ria de sus1•eito. 

O Sn. S1t:tS:'o1V:->IJO ; - Niio ..-:o ~nr:,rlJ:l \":2 ;}e 
suspc,ito~ c eu rb:ei um ex.·~rnp!o ao noiJt"e depu
ta~o : (J 1 nvcn LarJO, d;1 rn:.;lhcr de Eduardo Cat·-

: por suspc1 o. 

O Sr:.. SWJS)IU:-;"DO : -V. E:s:. enlendel'it 
assim; cu, emlJora ob.;cui·o mag-i~:~t·udo, peço 
Iiccnç.a p;1.1':l. não :·a~gclir a sua l!c~ilo. 

Si, pOl'VCJüut·a,eu l.lltJ vissJ r:m~semcl1J:tn!c si
Lanç_ão, não h·~ si t~1·ia em me <l<~r d'! suspeito por 
moltvos dfl wot·ahda • .lc~ ao mr:nos. si a lei não 
decretasse, como, no meu parecer. decreta e.:,;s:•. 
suspeição. :i\Ias r:stes negocias sãrJ muito des
ngrn.r.hwois c ~0nstra.ngedorcs, c ec1 nfio qur·ro 

, ... s esc::' ru 1a -os. 
Prec:is~ r~fer_ir outros nv)tivos quq m" le

varam a 1ntcrvu• D::l. remoç:Io do Sr. dos~mbar-
n-ad r L cen r.- • • 

l':bre contenda trav:~ da ~'rn .Tab ·:a tão cn tre o 
meu distincto amigG e p:u·onlc. o Sr. n~m:io de 
Gó."ajahu c eeu irmão,o tenenle-coroncl.T~ron •mo 

J a . o erlam os no.)rcs c <?putados 
oppor-me ~ exccpç:io dr. :o;uspeiç:lo, o cu rr~co
nhl}condo-::t. não 0xpor:!i concci to meu sobre 
0esa contenda, lple t.cri<~. sido evitada. a não ser 
o Sr: ~esembargador Lncen:\, c appcll:1rci para 
n. opm1ão r1uo e:-;:tflt·nou sr.Jbrc semelb:1ntc as
sumpto o d~c::mo tlry; ach,.og-a.lo~ cb Rl'cifn, o 
Sr. Dr. Alcoforndo, p~i d:) um. nosso il!ustrc 
collega aus'nto c qno intct·vcia na polemic1. 
Senhor~s, o Sr.· úe:-;erubarga.!or Luccn:\ t ·1nt 

1 ';' 

}mportante,o meu di>;tinr;to amizo. o S1·. Bnr-:1o 
do Limoeiro, Sabe a. C:•mar.L o que tem f••ito o 
Sr. dasembargadnr Lurena l'Om o Sr. Ihr:io 
c o Jlll10f'lJ'O: O .. r. kt.rão c o Limooi ro é mrt ho
mnm valctudinario. nfio pócle. hn mnitos ann()s, 
por seus in...:olttnwdos •:onhecid·!s, tr:d.•alh:u· 
COlHO jurad(l, ·~ S0Hlpl'C 5 1 ' tlispen!'!:l oe comp~
\'CCCr ao tribun·d do .in''·''. E111 s ::kslíes •1uc clu
r.u·am dous d ias c t:d\'Cl. mc~:~mo um al_)ellt~-;. o 
St· .. uesem~,ar::nriot· Lnc:·n:t ruulLou o Sr. 
Bn.rão do Limo·'iro r>m :1011;.:, islü ü, mnlton pol' 
iiJ di:1.<~, em V•"!Z d ~ impor-llt! mulc ·• nii:i-: 
inca.bitla, l)OJ' um ou don~ dia:;, tluantc:s JuJ·as· 
sem os tt•abaUws. . 

Dest'nr•lO :t impor•:.:ul• ~ ill. das lllllltac:;. :i l":l.7.fi'O 

de ::oos po1· ~ess:io. ain l:t •lc nm nn dou~ cJi ::; 
s·~:ncnt(', :lltd:\ hnj(\ pcw :::·~is ou o.ito C(tlll.os c)(' 
J'CIS. 

Sl3r:i. isto :'.i zo \'ol on lct·;i. esse pro ··ode:· 1101" 
movcl, al;;cnu sentimento ctsmnho {L justiça? 

O ~n. BF.~TO Cl!:cn,u:xo:-A justiça eom ·ça 
por casa ; V. Ex. ~• cabn de dizer (111e ellc er \ 
parente . 

O Sn. S:ar-:Hv~mo:-E " parente mns ni!•1 é 
amigo; é primo co-irmão do Sr. descmb~rgador 
L;tc~na. e um do:; maiores capitnlis tas d:t pro
YlnCJa. 

Senbo1·es , C\t ·~ xhibi :.~•JUÍ couJ•) pt·ova d.t in
tervenção do St·. desemb:lr;;3.dor L:tcella, nas 
eleições trcs ccdulas t' scriptas po;.· S. Ex., 
com o nome do meu competidor no ultimo 

pleito. Os nobres deputados, p~lo 31) e 1 f o dis
tricto:o; de P<wnamb:cc:) achar;uu qur: essa prova. 
IJU43 eu dei não valia narl:1., e •no dolles atci a 
r1ualiflcou d~ ridiccJh, on não me olfendi r.OJU 

a crualificac;:1o elh foi applic:vb. :.i. p::-ov;l. 

O Su. BExTo C.~-;ciLIAXO :-Eu guardei para 
cora V. Ex. torh a deferencia. 

O · Sn. Src:Is~w:-;rD ~- Não foi V. Ex a 
q~tera ::gradel,'o a. delicadeza com qne se rofe
rm a rnuu. e que ou tenho procurado retribuir, 
c retribuirei ag-cr<L c sempre, aqui, alli ou 
alhm·cs ; pod'}Jrws di.~euti1· como advci·.;;arios 
:~em no~ moLslarmos. 

Senhores, ea ct·ei-; antes 'luc esse dc:;dem 
do nobre doput1do, pelo :J' disü·icto ri•tanlo :i 
prova cx.hibi.da, tarnuc:n considerada improce
J.entr; pelo honrado deput:tdo pdo 11'' distrícto. 
roi uu1 rccnrso ot·atorio, p'Jrque essa prova me 
par.., ·~ < gran· e orç,1; po1s um .JUJt. e c. 1reüo 
qnc chega a inCU!iibir-se doJ escre\'er cedu
las c:leitor:1es.n:Io L'3ru (buo uma dornonstl·ar.ão 

• • 7 ) • 

c,~ão? 

O Srt. G.\SI'AR DJ~ Dnu~mo:-;o :- V. Ex. nunca. 
as ea r ·n ?. 

O Sn. Srms:Hu::mo:- Eu, como j.1iz nunca 
eslive em lug·ar em quo se prucr.ldessc a uma. 
eleição; estou livl'C de s"Jr.uelhanto increpação. 

Senhorl's, ru não sei qua.ntas cedulas o Sr. 
d:'sembargador Lucena. cscí·eveu e disLI·ibuiu, 
ellc ou alguem por S. E)C. As ccd.ulas que 
apr.;sentú fora.rn dadas a amig-os m0us por 
eleitores q uc a,; receberam c não as lançaram 
na m·na. 

'\; t . .. a 
Essas, n:auralmontc, fo1·a.m inutilizadas, na 
fórmo. da lei. 

O S1t. Src.oti:Dw~oo :-Os meus a:11igos s?io in
c:tpa;:0~ de 1110 illmiit·, o ellcs dor.m1-mc essas 
..:c.lul:t:; •:omo rcc·~IJidas dc} eleitores c1ue n:1o so 
scn:it·:\ut de !las. 

E11 Yl disse :i Ca!uaJ'a •Jll" o Sr. dcsemiJ:a·g:t
dor Lucena as~i;;nou c ire ulares pai'"- a eleição 
de deputnrlos gcrncs. O faclo não se deu :J.g"OI'a, 
fui tl'L deic;ffo de 1881 ; o p:u·t.i:lo conservador. 
no ultimo pl(•ilo, :lp:·r' sonloll uma chap:~d'' •:an
didalos só:nonl'J assignada pelo ~eu HlusLJ·e 
cite i c, ct·cio n. u. on nu !ca mcnto recommcnd:trla 
pelo ol'giio do scn p:lrt irlo na. impren:;:t. 7\hs, 
:-i1·. pr•)SÍ•lcn t.' . no nlt.imo on nn. anterior pl~i!.o, 
ser·ia licito u nm j11i7. de dÍI\}Íto :J"sign:u· <·ir
cutarí's. em r,nc se recommcnd•" um. c!lndirl:!to 
p:1.r ~t o distriêto em que a sua m:ssi'i:) er:~. n. m:\is 
C C\'tt :l ~l. ~OC!C< .'1.( C IS r1 UH' JU!': IÇ:l. • 

o Sr,. Bz~TO Cicrr.uxo: - o Sr . a~}sem
baJ·ga.lot• Qniutino não f )z n. mo:':m:l con:-;:1. '( 

O S:t. StG t s~IUNno :- En n~o def.;mdo o S1·. 
de:;;~mh:~rgador Quintino tlc;;sc deliqnio. Co 
n.hrço c rcspei to o ill ustre presidente do Tribu
nal <la Rclaçito do Rc.:ife, lll:l., não t0.nho com 
S. E::\.. scaão rch1.r;.õ1~s do cot·tc:tia; e, si o no
Oí"•3 tl c ?•lLauo levautar-lltc :~ccusação po•· essa. 
culpa, uão n1e eneonlJ•ad .. defendendo o acto do 
ilhtstrc Sr. ctJnsclhoit·o Quintino de Miranda. 
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No ultimo pleito em .Tn.boatão n~o compare
ceram :tlgtm>; juiz(~s de paz para a fo1·mação da 
rues:1. O presidente da mesa, o 1° juiz de p:1;.:, 
meu amigo, tcye de fa;.:cr a sulJsti tnição (J e;;
coli~eu para fazer pa~tc do. m~s:1. nm cid:ldão 

Sr. desembat·gador Lucena respondc::-lhe que 
esüwa nas mãos llo reclamante acabar com a 
'lttestão ! 

O meu amigo, sobr·:l.~nltado, dirigiu-se a ou
tros amigos meus. para lhes pedir conselho, c 
estrs foram os Srs. Dr. ::\liguei F. •lippe do 
Souza Leão, DI'. Felippe da Souza Leão, coro
nel Joaquim Ma'!imino Pereira Vi anna o Dr. 
Amaro Joaquim. da Fonseca e Albuque1·q: :e. 

Estes cavalheii·os aconsclh:Iram :lO amigo. 
que, afllicto, os con:-ultava, CJ'.Ie não se tlrl!ju
dicasse : mas o distincto cidadão não ccd•~ l.l 
lor.o :hesitou. s n . , d; ,, t r : . a -
côrdo de Yvtar eu1 branco. decbr;mdo qne lhe 
repugn:l.\'a .-otar no candidato oppo;;to~ r1u~ era 
seu ad,·ersario. 

O Sn.. GASPAR DF.: Dn.umroxo: -Resta saber si 
a pessoa <1uc J'Cferiu o fado m0rece confiança. 

O Sr... Swrs)IU:-iDO : - Foi o Sl'. Antonio Fi
guein)a, homem :'>crio. 

\'Cl. esLivess:) f<~:t. Cni.l.o :tlgunu poesia. 
O Sn.. ~IGI:;)JU:\oo:-N;io ó osso. (~lpartes .) 

• < • 0 :1~ na. nnque a co-
rn:u·cn. ain..!a tC\'C o:1t1·os desfa.ll•!drueutos. 
S. Ex. irupeJiu 1·ecursos às partes; e infor
m:lrei a.qs nolm!,; .!cputados qnc dis::;o sou eu 
prvp!'io exnmplo: 

Não pule obtm· nafiiiClh coma.rc:t uma cer
tidão de alis1amento ,ltJ jut·adus de Muril.>eca. 
Iost0i, I'equet·i por muitas y,~ze;;; ttHlo ern vão. 

Poder-se-a attl'ibttir o f;Lcto ao escrivão·~ 

O SR. GASP.\r:- DE DniJ:'DIO:\_D:,- Nüo podia. 

ha\;ia. a inda noticia na seci·et: ria. 
N~io haYendo obtido essa l!et·Iid:'lo, e estando 

eso·otado o >r:u I':' 

som satisf<:11.er es;;:t exigencia da lei, allegando 
que não pudera alcan<:ar a certidão. Assignei o 
rocur.~o com alguns jnratfo;;, e consegui que 
outros jut';\dos inLenta8sem outro recurso sem a 
minha. as,;ign:ttUl'a~ para r1no não se disse;;se 
que o recurs;:> estava ei\•.•do rle nulli . .lade, por 
não ser eujllrado e nem hauit:mte Jo município, 
embon\ esse direito seja extensivo a. qualquer 
cidadã>. 

O pl'csidente da pt•ovincia rcmeltcu os dous 
recursos ao t'. e.;·~ tu Ja.t·ga o r ucona, que 
d~JvÜt se1· otwido s -,IJt'C c!les, que foram llatados 
de tO de Dezembro de 1881. 

mais otficivs public~ los no cxpc.lieute do GoveL'
no p :hs infot•uuçi3ús do Sr. Lucena. m•s fo-

0 SR. GA:3P.ut DI:: Datm:'-roxu:-Pod') ser inior- t'aiil b~dd td:ts sua-.: J'• 'flliisit;.ões; e~..;e juit. reti
m~ç:l<? p_~!:_t~daria. E~- - P~·~_ci_~9 .. ))_go .. J .::ntlí:l.t __ :),§ ... • Xf!U-.§.~_g_~~. ... <;,Q.Ii,Wl'!:;~_Jl !Lfi,w d.o .. ~b.iQ, s.c.tu __ tbL: ... 
c ou•as ao set·io, ant :;; de: im·estig·ar· pt·i- laes infll'DHI•;õ ·s. 
meiro. Não fot isso i1npedit· ü rccur~o q'le os jurados 

O Sn.. Srms)IU:\"DO :-Eu não po ,:s ) deixar de de ~1 u~·ibec:L intont•ll'aru •·ot1tt'i\ o ucto tla jun;a 
ton1ar ao serw 0 que me dizem pe,:;soas tão qu a· presedtda pelo ~r. d : ·s~Inuat·gndor Lucena '1 
lificada.s como as t1ue nomeei... O Sn. Pn.ESIDE:\n::-PI···Yino a V. Ex. que 

O SR. BEXTO Cr::crLIAXO :-Não se t:"ata està esgotado o pras·; d L urgoucia. 
dcs5as, m~s da proprin. pal'te que p•)dia ex- O Sr •. Swrs:ll'uxDo:-Dou-; minutos apenas. 
piorar o facto . Em 1\Itlribc :.a, d<:sde lflle n.hi se •1unlificam 

O Sn. Sr.~IS:'-IUXDO :- . .. a:~r.;dilo 110 que jurarlos, isto é, ·l~:.::ln (pn s~ crcn11 n. c'•marc:t 
el :ns 111,} affil-ma111 , como,;~ visse. rle .l:tbOLU'lo, q11e a qudi fie;l<,'i'LO de jnrados tem 

;\léru disto. eonhcc0m 0 f:tcto, pot• tc1·,>m 0 ou- sido prc.~ ididn. p r~lo Sr. d"scmb:u·g-a•Jor Lucc:1a, 
vido loQ·o rofe1·ir ;nlo elei tol', os Dr,; .• loiio :\Ll- nnico juiz do dir.-~ilo que tem tid> a c•Jmarca, 
ranhâo e Henrique Cupitolino, c outros cida- cs e que Ol 111st:1 tll. a. 
dãos. Naqnclb p:uochia sempre f.Jr:\:11 apurados 

O Sa. G..tsPAR DE Dammo::m:-A guarda c ei·ca. dr~ 80 jurados ; Itn~s na uhi1na revisão o 
pl'e·orian:t. nlistaiHCnto dcsecu n. trinta c tantos! O que 

quer isto dizer s0não que. desde <JUC so t1·at:w :t 
O Sit. SrGrs:~nNDO :-8' facto que n :in pólc de da.1· fôro civil :i prtrochin. d0 1\Iuribeca, cl':l-

sct• provado d')cument'llmente. vacla a Jlltlnici.pio, o alist::11nento desceu a 
O Sn. GAel' .\P, DE Drtü .\1:'-IO::\D :-3imple$ alle- trinta e tautos jurados pat·u. ~o evitar '1 

17- IÇÕ~s. O ... B C · o ::; r~. JE:->T•) J~Ci LL\:-;o :-A j unta o corpot·u-
0 Sn . SIGIS"IU.soo :-As teste:nanhas, qui} ção -collecLi\'a, e nãu pó le lllfl :c:ó de seus mem-

iii iiqüei, são do maior valor, l.>ros tomar a rei<ponsabilidnde. 
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O Sn.. SrGIS:\IUNDO : - Sim, senl10r ; por 
isso tenho tiJo a cautela. de .. dizer c1uc as 
qualificações tetn sido presididas pelo Sr. des
etubarg-auor Lucena. 

Eu fállo perante illustrfL.çõeB do paiz qne co-

dos. 
rn wecamst110 a q na i caça e · r -

N:'lu se me con.ecdcndo o recur?o que intentei 

facto com a re~ucçlio do numet·o d'~ jurados a 
menos d() metade, não significar:i elle alguma 
cousa '1 

O Sn. ULYSSES Vu.NNA:- Isenção partidaria 
talvez. 

O Sn. SIGrs:\IU:mo:- Talvez assim o 0nten
clam os· meus nobres adversarios. 

O Sn.. GASPAU DE nn.u:.-.IOND: -0 Sr. Lucena 
constitue a ·unta ~ 

O Sn.. BE:\To CECILUNO:-Ajunta compõe:se 
do presidente da camara, do promotor pubhco 
e .•. 

O Sn. Swrs:\Iu:mo:-Do presidente da Camara 
ele 1\lnribeca,que entretanto era incompetente, 
porque a.lli nàu havia foro civil, c o ".listamea to 
se e v ta ar na sec c o termo ,J u lCll\ • .. .: 

tes .) -
O presidcntl) da. Camara é um digno irmão 

do Sr. Dr. Portella. · 

O Stt. BJ~:\TO Cecrr.u-so:-Insu;;peito. 

O Sn.. SIGt..::\lU:-;oo :-Insuspeito para VV. 
EE:s:., com•fUanto p~ssoa respeit~vel pelos_ seus 
annos e rooru.lidado, é um digno ll·mão do lllus
tro deputado o Sr. Dr. Portella. 

' tar-se a qualquer manejo. 
O Sn.. Srms~ruNoo:- O promotor publico ..... 

lL to\SPAit DE RU~DlOND:- :. 
ar:oigo do Sr. Lucena '? 

O Sn. Stars:\IUNoo :- Sim, senhor ; no Ja
l.loatão não contrariou nunca as vi:-;tas do 

··sr:-ães ··rrilY:Lagador·· ·~;;·icenã~ ... -c.<:rnctprem. ·viv~m 
em int~:ira. ..:onformidade. 

O SR. GASPAR DE Dnu:~DIOND:- Amigo po

litico, é o que pergunto. 

O SR. SrGIS::'oiUNDO:- Era, sim senhor. 
Sr. pre,ideute, o Sr. de,-embarg-ador Lu<;_ena 

foi removido do .laboatão, pot• dt~creto de 2o de 
Abril : as puulicaçõrs offici~e~ dessa. remoção 
cheg-aram no [teclfC, que dtsta. 20 mmutos do 
.T:tbo.n.tiio pela. cstra !a de ferro, no dia 1 ~de 
Maio ; o Dia,·i~., O (ficial Gsp::Llhou-se t·apld<'-
mentc por alli. e não custou a chl}gar ás extre-. . 

:•.l ' " , .., ' ' 
Sr. descmuarga•lor entend•}U, não obstante ~a-
ber ou dever sabel' pf:llo 1Jia1·io O ffiai~l~ qu" 
est:t\'3. rern •vido, mantl·!r-sc no cxerc;c1o do 
cargo de juiz de direito do Jaboa~ão, ate ao fill! 
do mez. Pa1·cce-mt! que ainda msto S. ~x:., Sl 

não infringiu a lei, como me parece, n~ao pro~ 
c·!deu com o escmpulo que devem ter os ma
gistrados· 

O Sn.. BE:-;To CEGILIA~o:- Talvez fosse a 
occ~sião em que recebessP. a communicação offi
·cial. 

O Sn.. SIGis!IIUNDo:-Sr. presidente, de\'O at
tendcr a V. Ex:. e vou concluir. 

Sinto profundamente ter tido precisão de dar 
estas explicações á Cl:lmara. Nad:l. tenho com o 
Sr. desembar"ador Lucena .•. 

O Sa. GASPA11. DE Dn.umroNn:-Jà fez tudo 
quanto_ queria ! 

está livre de S. Ex. 

O Sn.. GASPAlt DE Dnu:miONo:-lnfelizmente. 

O SR. SrGIS'-'IUNDo:- Aus~nte S. Ex. de J::t
boatão, em logar onde pos;.;a ser juiz im par
cial ... 
os.~. GASP.u;. DEDr.U:\DIOND:- Como foi em 

Jaboalào . 

O.::;:'· Srr;;.rs:\lu:mo:- ••. eu creio que~ · .. Ex. 

mesa o 

O Sn.. A:-:o:tADE FrGUEti.U:-Bo:t viagem po.ra 
S. Luiz do l\laranbão ! 

venturas ! 
O Sn. GASP.\.R m~ Drwmw;:.;o:-Contesto,por 

negação, tudo qull.nto V. Ex. disse. 

E' lido, apoi:ldo e a discussão adiada., por 
terem pe iido a p,tlavra os Srs . Mauod Portella 
e Bento R:~mos, o seguinte 

Reque1•i;;1ento 

Requeiro ~e peça ao Minisierio da Justiça 
que, manJando proceder a _arcriguaç?es yrc
cisas na comat•ctt de Jaboatao, da prov1nC1a do 
Pcrnambu~.:o, 10 ormc : 

1. o Si o desembal'gauor Henrique Pereit·a do 
Lucena serviu ~.:01uo juiz de direito uo inven
tarlo dJ. mulher de E.luardo Carneiro Leão, ~eu 
pat~cnte, sendo -à sogra do-mesiuo juiz iútercs·
~ad:t nesse mventario como credora. 

2. o QuJes os outros inventaries em que, não 
obstante se:- su:t. sogt·a interessada como cre
dora, :;erviu c .mo juiz cte direito o mr!smo des
emb"trgador Luceua. 

:3 . o Quantos jm•ados foram qualificados e!ll 
cada um dos aunos ·le 1875 a 188,1 na p:woch1a 
de !viuribeca,da com:trca de Jaboatão. :o;i ns re
spec tivas l{tul.lificações fora:u pt·cs:dtda.s pelo 
dcf'ewbargador Lucená , e onde teve log-ar a ul-
tima. .. 

4. o Em que dat~1s foram r:-mett}dos ao ·3sem
bar()'ador Lucena pela prc.:;tdencl<~ de Pernam
bu .:~ dous r~~cur:;;os do alistamento d~ j_urados 
na pat·ochia de I\Iurib·~ca,p?r elle pre~drda. em 
188"1 ; em que datas r eqmsttOil a pres1rlencta a 
in:ormação devida pelo mGsmo desembarga.~or 
sobre taes r ecursos; em flue data entrou. ess:~; 1n~ 
formação na secretaria da pL·esldencta, s1 fo1 
ella dada . 

5:o '.;Â quanto·monla a somma da'> mul~s im
postas pelo desembargador Lucena ao Jtlrado 
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l\fanoel Barbr•sn da Sih·:t, actn ~,l 13:wiio de Li
moeiro, por su:.;s faltas !1. !:'Cssücs do jury de 
J tt!JO;I[ã·:) . 

G.'<> Em que data chixon .o .cit,1ào d.es~mbat·-
"" ·•. · .. - (P • "' • t d 
:jal)oatão.em conS"Ilu~ncia tle tct· sid·) removido 
para. S. Luiz do M~ranbão. 

C amara. dos D 1 a ;; 1~) d•' J u nbo de 1835 . 
-Si.r;i . ..:mundo. 

Achando-se na sala immrdi::tt·• o SI·. mini3t1·o 
de cstrangeit·os, quo vem :1.pro.:••ntn.r uma pro
postt'l. crn nome do Poder Ex0cutivo, o Sr. p!·e
sidente nomeia a seg·uint·~ corumis;,:ão p tra I'C

cebor S. E:!!: : Srs. Satvro Dias, DuHtt~ d() Aze
vedo, Ulysses Vianna; Gaspar de Dr,:mmonl, 
Costa Pereira c Sih·a l\Iaft·a. 

"'Cit·os eom 
as formali.i·1dcs do estylo,tom:~. assento ã direita 
do Sr .. presidente c lC a seguinte 

PROI'OST.I.. 

Augu.,tos c ~ignis;;imos senhores reprcsen-

A lei n. 3230 de 3 de Set:cmbro cl·~ 1884 
destinott p:~ r::1. 3.!'; drspezas do § 4"- Ajnd1s de 
custo-do 1\Iinisterio dos Negodos Estl·:mg .. "!i
ros, no e~e1·cicio ele iSS.t-1885, a qu:1ntia 
de . . • . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 45: 000$000 
Tendo, po:·em, o Governo Imperi-

al fráto promoçÕ's no Corpo 
Diploma ti co, motivad:1 s prJr f:d
lecimento de dous Enviado::: Ex-
traor tnanos e tmstros "lll
potcnciarios, a desp '~Z:l. elevou-
se a........................ 77:422;;342 

dando-se, por conscgu iu te. um 
(l ,.r;,.;t. de ·~·_=>._,l ? .C>_~.··:·)'42 • • , ... ,. • • • • • • .. • • • • • • • .. .. • u - ,, -

Havendo, portanto. uere·~si.Jade de· o .~correi' 
~is despezas accrescid:1S, Vt)nho, de ordem rl•: 
Sus. Magestade o Imperafbr, snbmcttor :'t. 
vossa !lj)prova.ção a se :;ui n te 

Art. 1 .° Fie:::. concedi lo ao 11Inistc rio 1los 
Ncgocios Esu·;mgairos o ct·e,Ji!o snpplemeni::~t· 
1le :32:4:22$q2, :10 cambio do 27 dinheiros cs
t'3rlinos por mil rois, ]Xtr~ ser :1.pplicado às 
despe~as do§ 4°-Ajuda.s de cu;;to do-art. 4o 
'b.l·-:i dg or~.arnento do exercici.o d!} 1884-1885. 

.Art. 2. ° Fico.m revogada<> as disposições em 
con!rario. 

Palacio do Rio de .Janeiro, 17 de Junhn 1le 
188).- Tlisconde de Panwag,.ul. 

De;;lonstnlçii:n das tle . ..:pe~ (! .' 1/o § .J•>-.4.Jwla 
d1: r:•~s l o-d,.t lt:i do o;·çaiii •Jil to du..::•:r:J·dcio 
de 188~1-188:;. 

Ajudas de cu,to do enviarlo c~tra
o~di~ario e mini<;tro ph'nipotrn
Clal'lO cou.se1h~iro L~~onel t.<br-

lini:tn•OJ d/) Abneaf, do rümoç:1o 
pa.ra :l Republi ·.'a Arg·cntina, :!, 
qu:u·tPis .•................... 

Id••m do cnn;.:elhciro .Tt•íio Dmu·te 
da. Ponll) 1\ibeit·o, p ~la promoç~o 
n envia o ex raorr tnat'l() c rm
nislt•o plenip·,tencinrio tH\. Re
publi l~~ Oriental do Ut·uguay, 3 

ld•!ul de Julio Henri,1uo de l\Ielh 
e Ah·im, pela prollloção a en
viado cx:tr;~ordinario c ministro 
pl cn i pot11nciat·io nn A u s t r i :l
llungTirt, 2 qn:trtci• •... .. ..... 

Idem de I-lelll'iqnc de Ban·os Ca.
va lc~\nle tlc La::er.!a, pda pro
mo,ilo a. 0nca r regado de nego-
dos no Püt•tL 2 quart0is ... . . . 

Idem do Lniz l<'ntTcit·a de Abreu, 
pc a nomeação d J ad .. 1 o e . a 

classe ü L·:g-ação n:\ Bolivil, 2 
quni·teis ... ... . . ....•. · .•. ·: · - . 
p:.1 r a a sua viagem a. Venezueb, 
onde foi exercer o ::.:cu emprego 
do a:ldid.o de 1. '' chsse 2 uar-
teis ..... . .•.•...... . •....... 

Idem de h;:;é Boniücio Bueno 1le 
Andrada, pela nomeaçfio do :~d
di.dJ · ã legação na Re;mbhca 
A rgcn ti n~, 2 q: w.rt~is ........ . 

Idem ele I-Iemique 1\hmcdc Lins 
d~ Almeida, p:wa. de;:;pezas de 
viagom a. "\.ustri:1-Hung!'ia, 
ondv p:ts"r::u a exercet• o :';CU 

emprego de seCL'Ctat·io, 1 qu:.u·-

Idc1~ · à~· 3~~6 · ·c. .. ~.-~~51:; ·a~· R:~~~ 
Barros. peh nomeação de addi-

" : ,.,. . :-- -'·1 ·a rr a ' 2 
q uartcis ...•...........•.. • · • 

Idem de G1-.1ccho de S!i. Valle. vela 
. nomeação de addido a Leg·aç:"ío 

11:.1. !lepnuli('a OI·iental d•;o Ü l·u
;;uay, 2 (1uartcis.: .. . ...• · . ... 

luem do Barão de ~\rtnos, en·naclo 
cxtt·aor.lin:ll'io c mini;, tro vle
ni potcnci:wio. fle remoção p:.\ra. 
Pariz, 1 qnartcl. .. .. ....•... • 

ld•Jm do Barão d;, Carvalho Bcr
ge;;, enviado cxtraordinfl.r~o e 
mi nistt-o. plrmiputcnci:~rio, de 
rornoç.io par.1 Lisboa, 1 q nartcl. 

Idem de Alf!'cdo Scr~·io Toixcit·.• 
de 1\Iaccdo. p~J: pr:;moç1h n. mi
nistro r.;sidente na Bolivia, 3 
quarl~ l . . ..... . . . . ....... · · · · 
•Jm <o bt·ão c e t ·I,Jil a. pe a. pt·o- . 
mo~.:Io a minhtro residente e:n 
llnsj1anha,1 quartel. ... . . .. .• 

Iclern da viuva do sec:·etu:·io Luiz 
Augusto de Padua Fleury, para 
regressar ao Impgrio •...••...• 

Idem do Napolt~ão d•J Siqueira L <I
Ulãix, Focrotar~o ele lcgaçãa er.u 
disponibili,bde, para. del:ipe;1as 
de viagem :.'t l~ur;Jpa, oud'~ se 
acha em Ctllumis.;:io do governo . . l ') . tmperta,- Clulrte1s ...•. • .. .• 

10:000$000 

\.):5318250 

5:000$000 

i :500$000 

i :500$~J00 

1:500$000 

5: 000.)0UO 

11 : 250.)000 

2:000~000 
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Iderí1 de Pedt·o Candído Affonc;o de 
Carv:ollho, pela pt•omoção a se
cretario •ilt lcS!·uç.:"io no Para-
guay, 3 quartc:is............. 3:000$000 

o a .•••... 
Ct·edi to da lei ••. 

Secção de contabilidade, em 17 tle Junho do 
i8()5.- O dit·ector interino, Lu i.:: C aetttno dn 
Silva. 

O Sn.. PnESIDE:-ou declara que a proposta 
do poder executivo s~rá trymada na devida con
s ido r· ação. 

A propo.>ta é rcmottid·1. á commisaii:o dt; Ol'
çnmento. 

S8GUNDA P~\RTE DA ORDEivi DO DIA 

1:~. DISCUSSÃO DO PRO.TECTO N. 14.-1885 

icenç(t ao }tti:: de di1·cito da comarca rlo 
B1·ejo, b((clwret Fe-rnr.wclo .:!Zoes de Cw·va-
1 ftO. 

O Sr. Rati~bonu~ obt~ndo r~. palavra 
pela ordem, requet· que o Ji to projecto Lenha 
uma só discuss:'io. 

Consultada, a Cam::tr~~ d;~cidc pela aflit•ma
tivu.. 

São lidas a oiad .s e •ost H; em 
conjunctamonte com o projr:cto, as 

Emendas 

Offerecemos como emenda ao projectc n. 1-1. 
-1&-q5, o de n. 1:3 .-1885. 

Licença ao desembargado!." da rr>bç::io da For
tal~~z::t, João de Cat·v.1lho F•Jrnandes V i eira. 

Sala das sessões, em 1\) Je Junho Je 1885.
L. Rati.o,:bona.-Rod1·igues Junio;·.-.!lffonso 
Celso Jtmio;·. 

Apresento como emrmda. ao pt·ojeclo n . 1-L 
1885, o de n. 1i de 1885. 

Licen~:t ao desembargador da relação de 011ro 
Pt·eto, Bellarmi.no Peregrino da Garna c Mello. 

Sala das ses$ões, 19 de Junho de 1885.
Lotti'CtiÇo de Alb'''JHCi't)t(e. 

Olf ·reço como entenila ao pt·ojccto n. 14.-
'188'5, o de n. 15.- 1885. • 

L1conça n.o desembargador da t•c:ln.çã:o de 
Belém, João Coelho Bustos. 

Sala d:\S sessões, H.l de Junho de 1885.
p. Bt:lisai·io. 

Oifet·eccmos como emenda. ao proj·~cto n. i4. 
-1885, o de n. 12.-1883:: 

Licenc:.:t-a.o juir. de dirdto de Parinlins. ba
ch.n.rel Francisco da Cunh:t Castello Br:uw.). 

S:1la d·1s s8ssõcs. 19 ele .1unho de 1SS5.
Lcopoh1.o de BullLtJes.- U iysscs Viannn.-
. tl! ac-Do1oell. · 

O Sr. Adriano P.hnentel :-Sr. 
p:·e:,id-!nte desde qu·~ me acho com assenlo nefsta 
c<:~.su~ jamais neguei o meu voto em f:~vor da con
ces~ito de licenças á magistrados reconhecida
mente enfermos. E' um acto de cquidade, senão 
e ju 11,·a a qne nunca a d; 'o·::, po!"cm, en o 

de ~n.hir dest) pt·oposi to em rclaç<Io ao juiz de 
uit·oi_to _de Parintins, impot·tante comarca da 

n•:sto. casa. 
O Sn.. LvTJRE:-oÇo DE ALnUQUERQt;E : - Fará 

uma. grande injustiça. (Apuif'.ldO$ c muitos:);·:;. 
dt:'p'!Mft•los pr~dr:m a palavi'a.) 

O SR. :\DtUA~o PmE:-oTEL :- Preciso, por 
isso, dar as J"azües do meu voto, c o nobre de
putado que rne in:errompc com o seu apart?, 
si q uizcr ouvit·-me, ha. do reconhecer a pro
cedenci:\ dellas. 

Parintin~, sendo juiz mun.icipal do termo de 
Santa Lu:t.ia, nu. prõvinl!ia. das Alagoas, foi de;;
pachu.uo juiz de dit·eito pn.ra a comarca de Pa-
rm tns, por ' ecre o c e .:. e czem ro e 

Foi a sua primeira. invcstidttra como magis
trado Yitali~io; entretanto, llepois de esgotado 

tomar· conta do. comarca c quo.ndo ja caminha
\':\ para r:eu' termo a prorogaçã:) que lhe foi 
concedida, fui quo rs->e magistra. io tom.on 
posse rlo cargo, em d:;,t:L de 31 de Agosto 
de 1883. 

TJ::.r Sn. DEPUTADO: - Tel'ia talvez r~1zão 
para isso. 

Oun,o SR. DEPUTADO : - E' carregado do 
numerosisima. família. 

... r,. LYss;~s 'L\.N:-oA:-• a rmoctueestú 
gravemente J.oente. 

O Sn.. AnRuxo PmExTEL:- Eu lá irú ... 
O S!~. ULYiiSE$ Vu.:-o:-oA: -Dou testemunho 

p~ssoal c appello para o nobre d0putarlo pelo 
Par:i. 

O Sn.. 1hc-DowJ~LL:- Apoi.:do. 

O Su. ADRIANO Pr::.rENTEr.: - Eu não 
contesto, senhores, que o juiz de direito de 
P:1l'intins es~eja actualment!1 doente, estou 
simplesmente expondo uru facto, informando á 
Cauuu·a ue que tendo sido o Dr. Cn.stello Br~m
l~o despachado juiz de direito, a 13 de Dezem
l>ro de 1882, sómente a 31 de Agosto de 188:3 
entrou no exereicio tle seu cargo. ( Apa'l·tcs. ) 

No dia lU de Setembro do mesmo anno·, 
isto o, 10 dias depois que tomou conta de sua 
eomarc:1 •... 

O S~t. CoEr.no DE R::;::~.E:o;DJ~ : -Quinze dias 
dop01s, garu.nto a . • x. 

O Srt. ADRL\NO PnmxTEt: - Elle chegou 
a P::u·intins, a 31 de Agosto de 188:~, c, a 10 de 
Setembr-o do mesmo anno, obte\•e da prDsià~n
cia da provincia tl'L'S mezes de licença, em 
cujo gozo entt·ou :\ 1:) do ~"smo mez, dat?- da 
p:'l.rtida do yapot· que o tmha de tt·~spol."taJ'. 
E • o qu'} const:t de documf) ntos offic1nes, quo 
doi-m~ ao trabalho de compuls:tr. 

O SR. CoEt.HO DE REzENDE ;-Porque est...'tYa 

doente . 
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O SR. At>lUAXO PDIEXTEL :-D0sta data em 
diante. nunca mais o juiz de dit·,..ito rleY:u·intins 
cxerC''ll a. ma.:;istr.ttura JJa sua comat•ca, pot·
qu•~ tem ...-ivido semprt! cow grave pt·r>juiw da 
adminiatra~ão da justiça, em continuas licenças 

Setetnbro do mesmo anno, tendo,portanro.estado 
no gozo de licenç ts, ha. quasi dO•-~s annos. (Di
'Ve,·...;o...; a1,a?·tcs .) 

como e que eu, repre,;:~n an e o 1 tnazo
nas, reconhecen.!o que naquella v;1sta prO\'Ín~ 
cia, entre as muitas neces~idades de que se 
res"nte, a da boa adrnini!<ti·açiio dn ju:otiç:1. figura 
no prim ·ir o plano. e a n.usencia do magi;;t · ado 
do exercício de suas ele\·adas func1;ões, muito 
concorr:•m para prejudical~a. em se:rs intcress:'s 
ge:-aes, na. gat·antia da vida o pt'01whdade do 
cid<:~dão, poderei, satisfazendo :.t•JS impulsos do 
cor:1~ão, preterir o !ueu d~wer, vot.ando pt•la. 

:tctualmcnte se acha, de facto, doente o juiz de 
Jireito de Pa.rintins? 

?\ão posso. não devo far.el-o. (ApaJ·tc~.J 
as. ent:::.o. sen lOt'es, o tn ncc10narto publico. 

o mag-istr~1do, póde viver ina::tivament", por 
tempo indefinido, no gozo de licenças? (Ap(r.i·
tes.) 
Desd~ 1882. como já mostrei. o Dr. Castello 

Branco fvi in\•estido no e~rg-o Je juiz da dit·eito, 
nós estamos em 18'5, e el!e apenas te\'C di;.1s 
de ex<!rcieio effecti vo n·:t su:t comat·ca. ! 

A Camara de\'1! comprehendtw de quanta gra· 
vidade são os in<'onvenientes que resultam do 
abuso destas in 1ualifica.veis concr>ssões, ma
xime, quando faltas a magistrados. cuja falta 
tanto prejudica o SCl'\'Íço da justiça nas respe
ctivas co1uar·cas (opoiados), e não pód·· dar~se, 
em g-eral, sem ferir os interesses ger:1e.s e os 
direitos privados, qu11 ficam á mercê do capri
cho daqtiellcs que, pot· m ,is b·>m intencionados . - . . 

• rr 
das Cúnd·~scr>ndenchs impostas em nom·~ dn~ 
conveniencias locnes, senão particulares. 
(Apo:aclos .) 

na defesa da ho11ra nacional, desde que cxc~da 
~'m licença o prazo de um anno, pode sc:r· obri
gado a refonn:1r-!;e. O:·a si ha este rigor para 
com o milit::t.r que, por sGt' m:1i..; onerado do 
que nenhum outro cidadão,de deveres e obrign.-
;- , eve el!l comp~nsaçao er garan 1as e 
direitos mais latos, não comprehcnd•) a razão. 
quer de ju~tiç:1. quer d~ equidade por que se 

gistraJo. 
Voto. portanto,cont:·a. ~emenda apres:mt-,da, 

certo de :•ssim cumprir o meu dever. 
A Camara em sua sabedoria julgarà das ra

zões yue "!ltendo de meu de\'~'r responder, com 
verdade e ft•anqueza., :rara habilita.l~a a. delibe
rar c.omo fôr de justiça. 

VOZES:- Oh ! Oh ! 

O Sn.. J. PExroo:- O beri-beri é molrstia. de 
grande duração, ma$ não é incuravcl: dei o meu 
parecer com conhecimento de causa, porqu~ fui 
••xaminar est(; j niz de direito i casa de saude 
do Dr. Eiras, a pedido do meu nobre collega 
pelo :\Iaranhão. Elle e;;tá incapaz do s,·n·içu; 
lll S en.1 via U~ l'CS;abeJecimentO •', si Ó Um bom 
magistt·ado qqe r·es:.ai:Jelecith pôde pr~star bons . . . . - . . . 
lhe deva negar os ret·ursos para se poder tra~ 
ta r. (:\ ]JOindos.) Além disso, sei que é uru ho
mem muito )Obre, carr0.;;ado de família 0 ue 
e magrstra o onesto e .Jtt-ticcir~. (.:tpoiarlos.) 
Foi rot· estas informações que :1ssignei o p:1-
recer. O ber·i-b·:ri dura muitas vezes Jous ou 
tre~ annos; mas elle já esta ~~m via d·:. restabe
leciuwnto e não mo par•~co qno se Ih~ devem ne
gat• o~ recursos de que precisa pa.t·a se tratar 
(r.1poiados); port:tnto, a. l~nmat·a praticará um 
acto •le justiç:1 approvando o par~!CCr. 

Ninguem mais peclindo a. palavra, é encer
r~da. a discussão. 

Procede-se á votação do projecto n. H-1885 
com as emendas e &iio approvadas. 

::\. 14-1885 

A Assemblca Geral resolve: 
Art. 1.0 E' autorizado o governo a. conceder 

.' iz iz·,,i . a. comarca o re.Jo, pro-
vincia üo Maranh~io, bacharel F·~rnando Alves 
de Carvalho. um anno de licença, com o re
spectivoordenaJo,puz·a tratar de sua s:1 ude onde 
lhe conviet·. 

Art. 2.0 Re\'ogam-se as tlisposiçõcs em éon
trario. 

N. 15-1885 

~i o magistrado de que se trata e,;;tâ de facto 
impossibilit:do de continuar no e::tercicio de 
seu cargo, este f;;~.cto , é certo, n::io pódc ter 
consequencia, privar a comarca do Parintin;;, 
pa1· omnia scecttla, da presença. do seu juiz. 

O militar, que é incontest.aveln:icnte' um dos A Assombléa Geral resolve: 
funcciona.rios pul.Jlicos que mais >;erviços presta Art. 1.o E' n.utorizado o governo a concede! 
IL sua patria o que sacrifico. até a propria viqa . ao desernl>agador da Relação de Belém Jo~o 
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Coelho Basto~. um anno do licença. com o l"C- ;i S inconveni~ncias c as illrgalidad·'}S commet
spectivo ordenado, para tratar dt: sua.s.mde ondl} tidas não podi:un ser cm·rigid:ts pelo mesmo 
lho convier. pod~r. que as h~l\'Ía p1·ati~.:ado. (Apoiw!os.) 

Art. 2." Ficam revogadas as clisposiçõ~s em, . A analy;;e pcrfunctol'i:t, qttC. passo a fazer 
contrario. i ale alguns dos ~erviçus mais iutpot·tantc> do 

· · • u c ra am 
de •fUf) naqnella r:~partição, t .do são t.luvidas~ 
lurlo ,.ão incerteza;.;, e não ha esperan~a dr~ me
lhot·al'rf'os o csbdo da.!S cuu;;as 

ao juiz ue direito da comarca. d·~ Parituius. n·t 
província. dt) Amazonas, bacharel Francisco da 
Cunha Caste!lo Br<~nco,um anno de lico:H;:l., com 
o resp~ctivo r,rdenaJo, pa1·a tratar de sua. ~ aucl::l 
onde lh0 convier. 

pa.rccc que só a phantasia, e não a. percepção 
clara d:.s ncce;;;sida.!es do E--tado, ó o principio 
domin:..dol' do proc·~dÍlt'JClllC do Gov~rno. 

Art. 2.° Fica.m revogadas as dispos:ções crn 
contt·ario. 

:'i. 1:3-1885 

A :\sscml.>léa Geral resolve: 

Art. t.o E' autoi·iza.do o goYerno a. conceder 
ao desem!Jarg-ador : da Relação da Fortaleza 
João de C~rvalho Fernand•!'- Vi0ira, um ~nuo 

e tcençu, com o respecLl\'0 ort cnado, l1<'Lra 
tl'at,,r de sua sr.ude onde lh11 convier_ 

Art. 2.° Fic:1m revogadas as disposições em 

~. i7-i8S5 

A :\,;semblúa Geral resolve: 

Art. L'' E' au torizatlo o g-ovemo a (:onc~det· 
ao descml.>at·g·aJor da Rel$\•:ão a~~ Ouro ==t·'t·•~to 
Bellarmino Pel."egrino d:~ Gama e :1\Iello, um 
a.nno de licença,com o resp ·cti vo orden:.do, para 
tratar de sua sa.ude onde lhe convier. 
~ Art. ~. -· Ficam r :vogad ts as disposições e:n 

O projecto com as .. ~mendas é 
commissão de reda.cção. 

rcmettido 

O S.:. A:'\Diuo;-; Fl._;uE:ru:-Apoiado. 

O Srt. DuARTE oJ~ .:\z~:nwo:- Começarei 
pr:lo exame ti" material Jlucruante da ;tt·mada. 
Diz-nos o relator:o qne a fol'ça DU\'á-1, a unica. 
dig-: :a ale '50 nome. com 1 .õe-!:ie do encouraçado 
Ri(!Ciwâo. dos monitores J,,_r;a.-!J c Soti,;.ü!~S, · 
e urn:'l. canilOn!!u·a as o no\·o typo cncom

mend;teb, c de no\ro torpedci ral5. 

o. encouraçado 

~~~~~~~~nm~~~~~~~~--~~,-s~~~~mt~.~.~-- ~mrr<n~-Trrn~·l~·o---~-------

fixando as forç.as do mar p<u'a o ex'.!rcicio de g:çiio. Si o Riacfwelo ó um navio indispcnsa
i8t:i;j-1;:)8ü. vel :i nos,;a mal'inha de guert·a c foi um:1. feliz 

OSr. Du:..-.,rte de ...:-\..zevcclo:
Sr. presidente, pela leitut·a rapid:1. <1ue fiz ala 
relatorio do Ministerio da Ma1c1nha, arreig-o11se
me no espirito um.t~. convir.:ção, que nutt·ia. ha 
bast:mte t(•m;1o ; e é que a sciencia da :Jdmi
nistraç:!o não ó entl'e nó.: uma scienci:l. pratica, 
filh:t da obsPt·vaç:1o e d;~ expe!'iencb, qnc apro
veite com as liçõo.:s alo p:.~ssado. e possa ir gt·a-

. dualmente corrig-indo os erros do presente. 
Na Repar~ição da 'M:orinha, como nas mais 

repat·Lições publicas, a. cada pa;:so se depara'11 
innova~~ões, muitas d~llas inconvenientes, sin:to 
prejutlicia.es. Parece mesmo, que o serviço pn
blico ó um:a e~ ecie de machina de cata-veuto, 
que se move a met·ce e ca a um dos dircctores 
das rep;u·tições do E~tado. As tradições do ser · 
vi~·o, o conh0cimento pratico da nescessidades, 
a insrrucção daquillo que mais, C•JDveniente 
par(l ç.u, segundo a~ cil'curostancias devidamente 
apreciadas, niio são criterio pelo qual se guiam 
os noss~>s ministros dee stado. 

Ainda ha !.>em pouco tempo. a. camara o;r\"iu 
absort:'L a expeasiç:'to da anat·chia, que rein:ava 
no ma.gisterio superiot• do paiz, e ma is al.>sorta 
:fi:!OU ainda, qun.ndo ouviu a dedara.ção de que 

v. I.-65 

acq ui:áção ; si o seu .custo não e:s:.cctleu os t·e-
curs,Js financeiros do Est:.do. pOl'!fllC motivo 
aquelles mesmos qu~ mand::.ram con,;truir o 
Ric~chu clo e o ..:l!]tâdauon julg,tram·so nane-
cessid ·de d ~ vendr--r o bllleJle,tdencia '?V. Bx. 
não des·:onhece que o lndepc;H[c;lcia foi con-
struido em occasião critica, quando ee nos n.a.-
tolhnva.m ditüculdades intcrnacion:tes, que cum-
pria prevenir. Em todo caso, r•ra. um:t feliz 
a·1uisição. para centro dn.s nossas cs·1undrae, 
por-1ue era um:1 forte maehina de g-uel't'a, <le 
gra.nde velocidade, armado de pod ~rosa at·titha-
ria, com todos os . t·equisitfll' de uu1 e:s:cellente 
navio de· t:otnbale, o tna.is proprio parn. res-
~uarda.1·, e t11elhor ainda do ue o Riachuclo e 
o .. Aqt,idaball, os inter·~:::se;; da tlefes::~. mn.ritima. 
do lmperio, l) :1. su:1. posição ri e primeira potencia. 
mal'itima da .Amcrica ,lo Sul. Entretanto foi 
vendido o lnrlcpe;rclencia, c quando os recut·sos 
financeiros não haviam prosperado. P. ao con
trario e1·a mais angustiosa a. nossa. situação fi
nan ··eira., o Governo julgou co!lveniente m:llldaJ 
construir o Ri((chuclo e o Aqttidaban, as seis 
canhoneiras, as no\·c torp~d~ir::..s. todo o ma te· 
rial de guerra. r•utfim p:trõl que pediu o credito 
de 0.000:000.)000! 
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O Srt.:-:::A:'iDRADE FrGur::rnA:-E mais 6DO con
tos; foram dous credito>;. 

O Sn .. DUARTE DE AzEYEno:-Scnbores, si os 
dinh •'Íros publicos, destinados ao ma.terial de 
o-uerra. tiYessem i · · 
eu não t-~ria tah·e~ eensur.i. maior qno fazer ; 
n1aB, eu penso, e o relo.torio é documento vivo 
desr::t v••r.lf\d~. que se tem malba.r:::..tu.do os di-

, ., <.: , s rucçoes. que nao estao 
·a pr.r do~ melhoramentos moderuos e que, fei
tas um d1a. são cundemnadas no di:::l. se~·uinte. 
E' :tssim que n:1 actun.l situação política~~ t·~m-s•) 
con--truidu os seguinte,:; cruzu.dor·es: o Pw·na
hyb~t en1 1818, o Pl·i,;lei;·o dç .Jftn·ço em 1881. 
O I mp(:,·ial Jfm·inhei;·o cu1 18;)2, o ..tlmi
~·a;lte Ba,.;·oso em 188:3, e as C;l'nhoneiras .lla
nàos em 11-:80, Gt!al·any em 18-:2. T,·w·•]JG •'m 
1882 e .·lffon.-~o Celso construid:t em 1~82 e 
com waL a 1 ""''· · •· 
só d::u.a de tc-78 ~' os outros de "!S::íi ~• 188:~. 

:nbs. todos estes navios são conderouados pdo 
r-el::tor1o como antiqu:i<los, de construcção atra-

I ção MS recur."'os do Estado, sem conhecimento 
das transformações por· qu~ pa.ss::tm a arte de 
c m;;:trucção naval e a:-: exigenCias da g-uerra 
m:lritirua?, (Apoiados.) ~ 

Sou dac uelles cu r 
de pe•.i•t•·nos recur·so:.:, <'Omo o Bra.zil, não póde 
11om dev.) organizar um grande plano de con
strueç:1o !1:1.\'al, p tra real::r.al-o nü fim de àle!'uns 

, ar unen os es anq ucs. sem con- . 
vez encouraçi:ldo e de marcha muito deficicn tP.. (.:1pozarlos.) 
Niio -"ão con--idcrados na,•ios com1.Htentes. Si, em materia. de construcção naval, temos 
mas. simples au~iliar.,s d·~ <Jrmacl:l para o setts 1 procedido de mo~~ ~ão cen~urav_el, ~o grave 

e cre: 1 •) e L contos o1 espen i 0 1 1a ~gna. e respelto, s. ten er a e c~cx:t e 
em consrrucçõcs que ja estão condenma las no sua a.rt•lhar1a. 
reh torio: e. entr:etanto essas construcções não Ora, em n:atcria de a.rti~hnrin., ~ c~uvi~:1. e a 

(;, "': . •. :"' '.. ~ .~ . -
As;::irn veja V. Ex. o que o 1uinl;;Lro da rcpar-- l\Jarinha, muito maiores do qne em materin. de 
tiç~o diz (lê): construcção naval. 

« A prndencia aconselha a consignaç:lo an- O Sn.. C.-\llNE!RO D.\ RocHA:- Essas duvidas 
nual !lO orçattlento ordinario de uma quantia. não .existem só nestq__p~iz. 
espcc1almenre votada pa1·a constt·ucçües now1.s. o Sn. Du .. mTE DE An:v:~::oo:-Eu demonstr:i.rei 
cmquanto 11c"Er; ((n· complelo.do o plano a que a V. Ex. qu(~ nós nem sequer conhecemos os 
allwl i ; para a renovação do material da ar- melho1·amentos mo !crnos. ·.. . 
mada. . 

<< Releva 'obserrar que esse pla;1o carece sei· O Sn . CARNEIRO DA RocEu. :- :\'ão ~tpo'ado ; 
1norli{icado, no sentido de eliminar os encou- temos officiaes muito distinct•)S. 
'·açmlos e suú~tit1!il-os po;· cn,zaclo;·e~ e to,·- O SR. Dt.i.\R.TE DE AzEvEDO :-V. Ex. v:u 
pedei,·as . ouvir-me. 

« O navio torpedo é o suec~s,or infaUh·el De long~ dn.t~ é 0 confronto entre a artilharia 
do <:ncour:,çado 1 etc. A in<iicação que, pro- \Vithwort t1 e Armstrong. 
ponho tornar~i tambetn menos o~roso o s:-..cri- Os nossos na.vioR, com excopçii& do .Almi1·ante 
ncio p~cuniario. )) Ba;·toso e do encouraçado AqHidaban, estão 

< , • , m ar i ar1a 1 · wor 
que faz iam parte principal os eneouraçftdos de Ora, Sr. president~.~, já em 1871, quando se 
grande poder, dos qu 'es um ainda uão está com reconheceu a necessidade de armar melhor as 
o., aprestos realizados, é já condemnado pelo nosJ'as fortalezas, uma commissãn d~ profis-.;io
governo, que muito antes de preeni:bido o pia- naes deu pre[i,rencia á artilharia Armstrong, 
no das novas construcçõcs,-· entn.ndo que é con- com a rev ·lação de um:L circumstan!Jia, já 
venj ente sub·~tituir os cnc<J Uraç.ados por cruza- então conhecida, que o Bruzil . é a unica. poten
dorBs c torped·1iras! cia maritima, que se serve de nrtilharia \Vith
. Mas, o que é isto senão legislar de maneira worth . 
;m,Proficu~, acompanhando com e~ageração as Pois bem. 
1dea.s do dut, prwedendo sem crit~rio, Sl)ru con- Con~truiu-sc o encouraçado Riachuelô, e foi 
scienci.a das necessidad~s p11bticas, s~m atten- armado com artilharia \Vithworth, e com essa. 
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artilharia foram armados todos os cruzadores e • ll~ra a ·:ef~sa das costas, como um que s~ des
canhoneü·as construidos de 1881 para cn, com' tina actualmr.nte á exposição de Antuerpia. 
e-:s:cepç;.1o do Atn1irante Br1.1-roso; e só agol"a Ora, S:-. Pz·esU~nte, qaando B<1o tão impor
dá-se preferencia, não tanto á artilhat·ia Arm.- tante,; os progt·essos da artilhar·ia d·~ !.ju~rra 
strong, m 's a um mh:to ; isto é, ao material da e de mar n;io é de lamentat· u; o G \' r 
pev:L · 1t \YOrt 1, ra1al a, a Armstrong. houvesse aut-•risado o armamcnb do Riw·huelo 

Pergunto : não havia tempo suffici••nte de o da t~auhoneira Iniciado1·a c· .. m a artilharia 
dar-se pt·nfez·enci_a a,. um ~ystema uni~ormc, \Vithw~rlh, e das outra~ can_honqiras n ·;yas e 

guerz·a ·~ _ 
Ningu~m o negará. 
O ministr.J entende que, a melhor espingarda. 

para os mwios de guerra, e o fuzil Kropa
tscheck ; posto q uc mais pesada e roais cara ; 
entretanto, acrescenta que uma commissão de 
prufisshuacs dicidiu-se pelo f,Izil Lee, posto 
que o p!l.r•~cer não foss~ difinitivo, motivo por 
que mandou-se armar o batu.lhào ntwal com 
espingat·da.s Krop·:t.;;ch•' ck. 
~- ra, r. prest cnle, st o uzt e e n;to 0at:l 

· sufficie nteu1en te estudado, niio é- evid.-~nte que 
houve pre t~i pitaç:~o em arm~z·-se o batalh~o na.-

sada 4 ~ que todas as m~is 
CÍU:IS ? 

Admittiu-se nos IHtYios o c:<nhão de tiro 
rapido Nonlemfell. Mas. quem ni:to sabe 'lue, 
assim pat·a artilharia de tü·o rapido, como 
pnr:it. mntralhadora,, como mesmo para os gz·an~ 
des cauhõu" de IJordo, o canhão Ba.nge c hojrl o 
mai-:: estimado c o mais geralmente aceito~ 
E' por isso r1uo cu d:zia ha pouco, que nós não 
conhecíamos os melhoramentos modernús . 

O Sn. JoAQUDl PEotto d<i.)un aparte. 

' . 
sou capaz d·J pendar sequer, que os nos~os offi
ciae,; de marinha não conhe<;am o systoma do 
coronel Baug-e, que foi experimentado om 1884, 
na Servia, que venceu os C<tnhõee .Arn~strong 
e Kt·upp, quo Í•:z prodigios na guerra da 
Chiua., e que ó hoje o armamento de toda a 
Franç '• da. lnglatr)rra, da Hollanda., da. Servia 
o de 011tros pa.izfls. 

O S1~. CAHN E mo DA RocHA : - :i\Iae agora., 
desâe 1885. 

O Sa. DuAnT~ nE Azev~eoo:- Perdoe-me, an~ 
tes de 188 l, por11'1e o nobre deputado saiJe que 
) mclho:·am~nto da artilharia teru sido a !1ri'~ 
occ11pa~ão constante da Franç.1 JepoÍ$ da derrota 
intliJlg-1d t pela AUHmanha.Q.Jem veneeu a Fran~ 
ça não foi o sDlda;do . 3;llem:Io, f.Ji o canhão 

china de guerra. 
O SR . RATrsuoN.-\:- Apoiado, e o seu grande 

alcauca. 

O Sn. DUARTE D~ A z EVEDO:- A preoccupa
ção constant~ da França, portanto, tem siio 
melhQrar a. sua artílhal'ia , e ::pn·feiçoo~-a dll 
modo q 11 e. niio só tem forneeidl) o seu e:xercito 
com a melhor artilharia do mundo. como ar
mou a marinha do mesmo material de guerra, 
c tem feito canhões de dimensões gigantescas 

(Apa1·1es.) 

Sonhores, eu poderia ainda fiizer algumas 
reflel:õe;; sobre o nosso material de guerra, mas 
limito-me a uma pergunta ao nol.n·e ministro : . 

Nos mapj)as a.nnel:OS ao relatorio, qu•j têm · 
o grave deff·ito de serem rle Kovembro dn 1883, 
d•! motlo qu~ depois de anuo e m<Üo, não se 
póde conhecer bem o esta lO da nossa .6)1'ç:L na
val ; D<JS mapp<lS de i8S:3, digo, app:.~roeem 

ois eu ouraça u ~ um concer a. o e 011 ro 
so!fren•lo granrles concertos. o Pi(tUrl!f e o Pm·à; 
entret~tnto no texto do t·elatorio ·· nfío s~ fa.lln. 

'2 

officialidade. Desvaneço-me de reconhecer e 
proclamar que a nossa marinha de guerra póde 
competir com as melhores do mundo ... 

O SR. JOAQ.Um PEDRO :- Apoi·:~do. já deu 
e::templo;;. 

O SR. DuARTJt DE AzEVEDO:- ••• e que nella. 
hn. ofllciaes dis:inctissimos, que não invej-1riam 
aos bt·:wos de qua.lqur~r paiz civilizado (-m ttitos 
(tpoiudos). Refiro-me ao p0ssoal da adminis
tn>çào, especialmente ás r efot•mas que se q•le
renl introduúr no pessoal, á desorganização c 
anarchh, qun ha do ser talvez o resultado dest.as 
pretenções dcsa.razoa·las .. 

Pz·ojecta-!>e uma reforma nos quadros do corpo 
da ar;uada, cujo ah:ance não c0mpr~hendo bem. 
O proje ·to primitivo crcava lllll almirante da. 
armada, dous almirantes, quatro vice-almiran
tes, etc. 

Mas, Sr. pre;;idente, que patente é e-- ta. de 
· · rm da ~c· ma da os ai i · t 

oràinaríos 1 Esse almirante da armade ~erá um 
almirante da armada differentc ·· dos outros~ 
Não são os outros tambem almirantes da. ar
m:~da ? 

O SR. ALMEIDA. E 0LIVEIRA.:-E• sóment~ 
uma mudança de nome. 

0 Sa. DUARTE DE AZEVEDO:-Perdoe-me ; O 
almirante da armada não é almirante 1 

o Sa. AurEIDA E ÚLIVEIR.A.:-0 i 0 posto e 0 . ~ 
de almirante da armada. 
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O Sn. Dü.\nTg DE Azl·:,-Eoo:-Si o f o posto c l nclle abre va~a '~ Si o official não for refor~ 
o de almirantr. da armada, o;;; :llmil'antes o que · m:1<!0. ficará :-:em loga;t· no qu~.dro, ou h~vera 
liear:io sendo '1 dualidade de rogares '1 -

o Su.. AL:<.IErD.\ E' 0LtYEI!lA:-Segue-scro::; ni~~t!~ vê, que esta innovaçã:.~ seria incoave-

Senho1·cs, eu set•ia muito longo si mC; pro
puzcsse n. analysar as innova~~õ~s _que se pr~
te udem e:>tahclcc·~r na rep:.u·t1~ao da Mar1-

ent::i:> o :llmit·ant·~ da n.t·mada é o actual alrni- ;\.·reforma pt·ojectada dn. seerelari::t c~e ma
rante. n os vice-alminntes :fic:1m sr~ndo alrni- rrnha e uma espe-.:ie de monstt·o. (:lpouu.:los.) 
rant·~s? Rcuunm-se n·• sect·etaria r!e e"tado quasi todas 

O Sn.. ALmnoA E ÜLIYEIIU :-Í~· parn. adop- as repa~tiç.ões .de mar nba, não só a. actu~l 
ptat·-;;:e !\ nomencbL1a·a elas marinha..; ostt·an·J sect·eta.no.., como o quat·lel-gcnerttl, a d1re ·çao 
o- •ir~s dos :.rsenaes o corpo de saudr, o corpo d() fa-
'='e ·~ • zenda, n. cont:1d:Jrin.. a p::tgadoria, •'mfim a. di-

O ::;n. Du.mn: o;.: Az1•:YEDO :-Ot·n.. St·. 1we- r·cção de ,111asi todas a-.; repartições de ma
sid·~nt~, a.~,-i m como · ·~ ditficil eomprehendet·-se rinha. 
o q.ue ~ ur~1 ~lmi.ranic <}UC ni'io ~ :dntit·ante, ~· 

' qne fi ... ~:t apenas com a pat•.:nte de vicc-:~lmi-
rante. 

Seria o mr•;:,m:J c 110 dizer· ( ne ficam s11 

mH os os cot·onms 'o ex•·r.:iro. c os tenente;;
coronc is t•·r:Yo a pat···nte de cot·oÍ1eis; mas então 
s.Io cor. me i,; e niio teilr•n tes- coroneis. 

arm:lila supct·;or ~os outro,;, um alm.i~·anti~
sim.o. si quizerem, a•sim ccrno ha um geue
rallissimo: lllas n n1~"ío esta alta f:neçi'io di:wera 
pertencPr ao Imperador, como chefe .Jo E"tado. 
dr; poder executivo. o pr·imciro represcnt::tnte 
chl. unidade do commando de tod:1s as f.Jr·ç·t5 de 
mar c terra; mas um :•ltuirante da arm:da dif
fer.:::nte dos outros almit'.IUt~'S, qU•1 tamb"m o 
são tb ::u·mad;l., é cousa flue n:1o eompl'ehendo. 

Fica m:.is sim llt~s d:z"r 110 h:wer·:i. um al-
muante c ous vll.:c-:.llUJir·antes. ( : lJla.-tes.) 

?\ ~i:J faç'J q n•;:sliio sobre os contra :dmit·antes, 
com ljU'\ se pretende sul.osthnir· o~ chr~f·s de 

1 • • • - • 

a,::s irn a nomenclatura franc0za , ing-lez:t c de 
outros paizes. 

Não faço, Sr. pr;•sidcnte, grande r1uestão do 
nowc das p:ü.~nt·~~, <'ntrr:tanto. ha algumas in
novaçõel! no corpo da armada quo me p:,r·ecem 
dign:~s rle r·opar•). 

O r•·L~torio est~lbelcc0 cinc,., posi1,:õcs rliff~
rr·ntes, em qn~ se "pú l-1 ach:q· o r,lfic ia.l r.le ma
rinha, 0ll'ectivida lo. disponibilidade, inaclivi
dade. r ·scrv:L r• reforma. 

A ca !a utna de,;;ta!;! posiçõr>s cort·esponde nm 
esta lo ');.;pcci:d, Cf'l:tnlo ús fun··çGes, vantagens 
o regalia• do oílicial d01 J11arinha. 

Si todal!l estas posi<;ões j;"L existem. h:1. urn:; 
innovaç:i:o 11t:c niio mo p 'rece regular, c ~> 
aquella em que ·se abr:•. \':.tg-a. no quadro ao 
oflicial r ue s~ acha collocado no c~tauo do re-
serva. 

O est:~do d~ rescr\·a, Sr. presid~Jntc, pórle ser 
constituído ou prJr ncccsc:idade de obs'!r1•ação, 
para lfUO o offir•ial seja réfurrnndo, durante um 
anno, ou pot•lir:onçn. pot· mais ou rnenos tempo, 
para negocios p:arliculares, ou par!l eom
man :ar navios rnercantes. 

Mas n·e,.;tes c as JS o official não perde :~ sua 
an tiguicJad.; nem o seu tempo de seJ'\'Íço. ao 
menos <Jra c'!rlas hypotheses ; e. :-oi continua a 
pertGncer :::o quadro da :tl'm:Jda, como é f!UC 

edifi·.·io sô, a.1)retex.to de conc~n.tral-n.s. a~ 
ou 12 secções Je toda a~ t·epar:l~~õ~s p~bltcas, 
!.!·randc despeza tem de lazet• o mrmster·t<,, com 
um c t tCLV ca.p~~ e t'<:cc er ocas a" secçoes. 

O SR. AL:<.U:II>A OU\' EIRA:- A quest:io não 
é de 1·eun it·. mns dt\ ;;njci t:w t(1das as repar·ti-

- • • • l . • • • • 'i ... . :- • • ~ 

O Sr~. DU.\UTE DE ~\.zJ~vEDO:- !'.1<\S, si não 
;;e ~r. 1 t!\ de reunh· as direclorias de todas as 
repat·tiç~ões Cin um sõ edific~o. ~~ si.r(l de s:aje~
-al-as to las à fiscaliz ~ção 1mmechatn do llll

nistt·o a re.s•)osra é obvia : todas estas repar-
' I }' - . Liçõe;; jti estãl) sujcit:1s :i fisc:1 tzaça~ uume-

di:Ltn do winistr·o do ostado. ( :1powdos c 
opai'tcs .) . 

Com c~t~ "):stem~, s.r. p;·c~1den~e, cream-se, 
. . ' ' l . 

plu, tr·atandÓ-se de at·snme;:, a!ém <!C um offi
~i:ll gonet·al que ó o director do mat·~l'ial~ 
ainda ha um sa )"rintendente dos ::rs"naes. 
Hoj•! em dia o mi.nii:tl'o correspond0-se riirecta
lllC u t~ colll os 1nsp:~ctores do;; ar·senac". A 
acção c, · p•)is, imm dhta, constante ~obr·~ os 
i nspec tot•es dos arscnaes, s .•m 110ccs;,;1dade de 
intermr~. liarios. 

.J;i ·~ .e yé. porb nto, que !':.3 ~ompli.!:a.m as :1.1r.la.s -
da administi·a~.:io, e 'lun por IS'IO mesmo h:tO de 
(:llsta.t· r.1ais a mover-se. 
. Dcmai.-, Sr. pr· ·><idente, que man ia. 1! a incul

cad:l prt~ tnnçiio de admittil· :is repat•tiçõ~s pu
ra mente ··i v is, de mót·;t alminõ,..l.r:L•:ão. dt\ puro 
oxpe<.!iente. offichcs de marinha ? A 1·nfMma. 
csta.bnlecc •·Otll'' rep:u·t:ção l~··rltt·al da ~ccrc
taria o .-.abirfetc do ministro o onc:ll·reg:•do de 
abl'ir· a ~orrcs;J•>JH!on :ia do mini:otro d'~ ost:1d0, 
tle distl'ibuil-a, d•! f:IZ"l.' o relatorio, de fot·mular 
proj"ctos d? .lei, ~ruflm. d~ ~~~pedio!1te_ pura-

. .. li a • : o • .-
s:wel que nm~ repartiç:"ío ~esta : ot·dcm SOJa 
composta de officia(!S de mo.nnha. . . 

Porque '? Qual é. n._ ne<:_essi~a~le rlc const:t
tui r-se uma reparLtçao tao ctv1l, puramente 
administrativa, com o pessoal do corpo da ar-
mada '1 (ilpuir.tdos.) . . . . . 

Entendo qu~ jsto serta multo preJudlctal aos 
officia"s de marinha. .. _ 

O official de mat·inha deve s r?r ompreg:>.do, 
tanto qa·anto po~sivol, em serviços de sua pro
fissão. (~lpoiat(os .) 
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Si o goYerno precisa do pessoal habilitado ~\prendit. s Marinhr;iros- não r x:primia. bem a. 
par.• a s r ~crrtll'ia d·~ estado, não lhe h a de falt .: r, instituição e adoptou -se o qualificativo de-Esco
eascY:t···t;triade m:Jrinba. não ó daquellase111 ladeAprendit.csl\1iJ.rinheiros.Ascom;1a.nhiasde 
que S'l tenhasentido e<sa falta; porque n:1o só aprendit.es marinhfJiroscram ver.Ldeira..: com
e~ pre~a i os e.:tranl!~s _ao . quadro da. :n:mada panhi_as. pot·q ne eram const~t~ ida'> vorindividuos 

1 ~-
expedientl! de todos os t1·ab:dhos, como muitos 
empregados da i:eCr()t::ri:l S[l.bi<~ll1 do pc,soal d~L 

arin h d r.·t ·•r; a (') )r ta 'aiJJ. 1 n ser\•i(:os 
corno fnnccionarios civis. 

0.: Srs. r_ ... vares, Anton:o Car!o.', Antunes e 
out1·os f<.wnm otliciacs de marinha, o otli.cial de 
m::u·inha f,;i o lente da escola o actual J.iredor 
geral ela secretaria de estado, funccionario tão 
di:~: ti neto pdo seu t.elo, como pelo seu tllle nto e 
illustr:tção. {.:lpoiados .) = 

A projectada reforma da. Escol:l. d;~ :Marinha 
é outt·o inconveniente que se me antolh:~ pllra 
a a<lministração publica. Supprime-se o Col-

o. l J • • ' • 

a qual fica sendo denominada Escola N;~val. 
I\Ias (te •tU'~ lflaneira se projecta a reforma? 

· ·a. c - urs technico da Escu:a 
matrll'ias que s:io meros prcpa.miorios. !lbs, 
dc~de q ll'' se e~igem prep:trotories para a 
matt·icul:t na Es~ola Na:a.I, não. é cvidento que 

.;.. .., .. , 
inglr,z e portugu•'Z, e outras Jisciplin:ts pt·di
miu:ll·es, como at·ithmGticn, gconl·~tt·ia elemen
tu· plana. algel>rn até cqu:1çõ~s do 2° grau c 
hislr:H·h do 13t•azil'~ Si ba neces-<idacle de ensi
n~n·em-se ess :S mat-e!·ias, quasi tcdas alias 
ex:igi,la,:; como prepar;•torioa, mantenha-se o 
CollL~;.do ?\aval; mas não se sobrr.cat-reg~:c 
o ensino t•'cl1.1ico com di~:,iplinns que lhe sfío 
absolutamont0 estranhas. Eu comprehfmdo que 

· t•i mo as mathcmaticns 
possam fazct· ]i:lrle ·de ·uma especialidade elo 
cu t•so de m~n·inh:t. .A~:;;im, a algebr~l, nlém das 

':Ji... -i 4 ' 

sob um commando militar e l:rreginHmtado;;;. 
(Jtljaí·Les.) Si a companhia e1·a de apr1•ndizes, 
est:wa a desi""na ·ão de escol(). com ll"Chcnd~da.A 
expt·cs•ão-Esco!a deApl·•nclizcs-0 quo é uma 
redu ndaucia, fOI' I( ue não h a escola que não ~eja 
de aprendizes. E' a supposla utilid~Je da mu
dança d0 qualific!ç:ão da Typogr:1phi:• Nacional 
pa1·:t Impr.~nsa Nacional. mudança qrrc teve 
apenns o eifrlilo de obrigar o Govr!rno a m:1ndar 
destruit· o frontespicio t!o edificio da Typo
graphia Nac~onal pat·a alter;ar o letreit·o, gns
tan:lo :\!'Sim ~t!Q'UUHI.S cr·nleUHS 1!e mil r(·iS. 

Com'llU\.lltO em virt·.!de cb le!, s~nti, Sr. pre-
• • • I • . ' 

aprendi:~.es m lrinheiros, porque e-ssa;; compa-
nhias eram o viveüo da n• .ssa :na ri n h.'l de 
'"ur.;·rn c instit,ti(~üe~ de ensino de c uc as ro-
vineia~ g-c.u.1.vam. 

No estarlo do al>a timen to em que SI} acha a 
marinha _mercante, sobrctu~o pela libct·rbde do 

o , \1 .. 

ccios de lflte não n~;s pos,an1os suppr!r de 
w;l!·inh:1·g-r·m naqnelles tnananciaes quo em 
tom pos antet·iore:; nos servil·am tanto, e só mente 
das compwhias de ap1·endizes poderi:llllOS 
obtet· o pessoal para o corpo de imperiaes m:a-

• 1 . nn.1etros. 
O governo extinguiu aqnr:llas ('Ompnnbias, 

pn1·quc cntr~ndeu que,não tendo ofl'lctaes pat·a o 
c~mmando e snt·,·iço delbs, melhor e~·a reu-

e.-luaçõe? do 2' g_t·au, a ~eomet,·ia ?O espaç?, a ru ·r, ·r em )t·e••at• os offieiaes de marinha em 
~ L:mchr :t • • ' . • •·•• • •• t;. . · · . . '.' repartições pnrarnenlc civis, c no g::~. mete c o 
o calculo e outt os 1 amo::. d.ts m:l.thcma.t~cas, mini8lro da mat·inha, retirando-os d>~s compu
podem e d_ev~m faze,· parte ~r. urn curs.o unlttar, nhia;; de aprc"dit.GS marinhe;ros, insftuiç.ões 
porqr.tc so clr~;;~c medo serao ~stud:wns em os puramente mititat·rs '~ Pois, si 0 gover·no tem 
sens clCS'!l1VolvllnCn tos pt'Of!TC?Stvos. . JC"'O<Ü na r~ 0 gabinf!te do ministr·o. 1~to é, 

C~rn prelv"n•.io a nece~tdaae · ·(hr·o-lf:_~L:tl-·-·de- .J.O.r::~.-a:--~écri'ta ria de- -ést"lidi.i õ"-p:i·i~ã-ãi\"er .. T:i.s-
mal'lnha f:tllar· fran~e:-, lUglez e nllr'l11~10, t•ur- ;.epat·tiçi>es puramente (·iv:s. ::~ão ó de estranhar 
qt~o lOIIl :1'• :_,ndar VlaJan lo. e ~e tt·a.:a.r ns v~zcs ( ue n:i" o tenha para as companhias de apren
de neg:oc10;;; unport~nt0s !•ntJ~~tzo~ estrang-et~o~, clize::; mar·inheiros '~ 
ncgoc10s que em certas occaswes podem ad·.[Ulrll· 
import:l ncin. J.e fJ uestüe;; diplorn:r til.!a.;;. :i\1:1~, si 
ha nr·ccs8Hlacle dn um curso prepar[l.lorio •.!~
peci:•l par~ os oiliciacs ele 111~rrinha, _ p : ~t·a que se 
extingue o Collegio Naval '1 

Para. que amalgmnat• no em·so to:chnico, pu· 
ramente mil i ta r da Escola da Ma.l'inha, o;; pre
paralot·ir:•s que se ensin::wa.m noColl0gio Nrnrn1'1 
• c:· ..,. as :tinda assim 
de nenhum alcance. E' po~sivel quo tdguns 
alumnos se matricub~sem no Collegio Naval 
não pat·a o fim especial de seg11irem os estudos 
de mar:nba, mas para se matrieularem em 
outras faculdades. Porém o que perde o Estado 
com rJtais uma escob em qun os estudos supe
riores possam ser cultivados? 

Senhores, urna das rcfo.rnms foi tas pelo minis
teria pao;;sado foi a das comp:.,nhias de aprrmdi
zes marinheiros. A reforma começou pelo nome: 
en.tendeu-~e que a expressão - Companhia de 

N'cst·:s s':p ;,ressões ha uma dn c1ue eu por:o li
cença pat'fl. '1ueh::tt·-me com mais insi'-'t<:>ncio; 
Ó [1. SUJ'pl'eSSfiO da c' Olllpanhia ele Upi'~'DdiZCS de 
Santos. na vrovincin do S. Par1lo. A companhia 
dn aprendii'.c>• marinbniros do Santo!;. C:r[l. a 
unic:1 que tinbn. a ~na. lotação preenchida o até 
excedida ; po1·tanto, era aquella quo purl)cia, 
mnis aclimada o prospera, c mais no ··aso de 
ar os r · su a. o;:, '"ill i · · · -

elevem espr•rar. (:lpoia(los ela dcpulaçtio de 
S . Patt!o.) 

Entt·c;t :nto, o governo 111ant0m a companhia 
de aprenclizes marinhei1·c:; do Santa C<J~bnrina, 
que nem local tem para ~eu l'st:~.belecimonto ; 
mantem a da província do Piauhy, que não tem 
llar-ra. e extingue a companhia de ap1·endizes 
ma.rinhcit·os, de S. Paulo, passando os re~pa
ctivos aprendizes pt1·a~ companhia do Rio de 
Janeiro, que 3gor!l. coniprehende não só a pro-
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vinc1a de s.·P~~uló como as de "linas e ?\lato 1 medidas; quando a tormenta ru~e dH todos os 
GroBsO ~ · lados, c est:\ velha. embarcação parece <1 uasi 

A com~anhia do Rio d~~ Janeiro, que j:i era. a :;ossobrar, pens~•mos que era. d1wer nosso, tri
maiot· pelas boas condições que lhe fornecem a. polantes do yeJ.ho na,•io, co1·rermos ús ,·ergas, 
cidade e o 1orto. é a\ t;e fic:a. IJlais sobr~ca.rre- a,;;si""nalarm s o ar · in i ·,r 1 r> i•" 
guda. e Yai absorvei- :1s vantagens que a outras e, si é possivcl :.linda, evitarmos . o naufragio 
prov-incias ha,·iam sido distribuídas ! commum. 

Eu poderia,Sr. presi Iente,fili:et·muilas outr·as Tenho conduido. JI· t~ito bem. m 11ito bem. 
· ' - ::; . . .::; ·, O orado;· d compl'imenlado por muit&.~ St's. 

~hrinh:• ,especialmente -a respeito de promoções, deputados.) 
nas qu:1<:s o governo se tem r••sen•ado direjto 
de con,;idet·ar como satisfeita !1. condição dG em-

., barque, pelo e nprego de offici:tes d~ m:ll'inha 
em paq netes de companhias particnbres. Po:''! ue 
O'> pa.qu ~' t.es t•~m p:·ivile.;io de l.r<tn5porte 
Je guerra, entendeu-se que o official, eml.>:~rea
do e:n um p·1.quete de companhia, tem preen-
chido a condição p:tra a promo<;ão de cmbaJ·

m navio c n-u:··rra. 

O S1t. AXDII.ADE FrGüEIH.A:-Isso é sophisma.r 
a lei escand .• losámonte. 

sernço m:n·xtuuo m1 ttar, 

O S:t • ..-\.L)tEID.l OLIVEIIl.A d,í nm apa1·te. 

O Sn. . DUARTE DE AzEvEDO- !'\ão fallo d<l. 
condição de antiguidad0, fallo da eondição àe 
emb:1.rque. Os otüciaes, para seretu pl'Omovi
dos seg-untlo a lei de promoções, deyern ter 
c<:>rto numero de annos de embarqtie, e tPm-se 
enlcndido que o official embarcado em p1qnete 
de comp1!1b.ia particular, porque os paquetes 
da . ··om·1anhias tê t·i,. n-· " 
de ·g-uerra, preenche a condição de embarque. 

O Sn.. CARXE!Ro DA RoCHA :-Creio que é 
enz:1.no de V. Ex. 

A discussão fica adia.da. 

CO:->Tl:'\UAÇÃO D,l 2a. DISCUSSÃO DO PRO.JECTO 

X. 1 A-1885 (EXTINCQÃO GRADUAL DO ELE
:">IEXTO l:>ERYIL}. 

O Sn. Pn.E.;;Im::s1.·E:-Tem ó\ palavra o Sr. pre
sid<)nte do conselho. 

O Sr .. Saraiva (pmsidente do con
sellw):- Sr. pr.~sidente, dcvGria tomar a pala
\Ta. depois de se enunciarem mais al:;uns ora-

cnss:Io a respeito do pensamento .-lo goYerno·: 
sobre o projecto apt·cs·~nt.ado ; e, aproveitan
do-me disto, darei resposta. completa ~quelle 
illustre representante. 

Disse S. Ex. QUil , si tives.;;e de propor uma 
solução, proporia· um imposto progre:::sivo. 

Esta idéa, Sr. presi lente, e4á no projecto, 
mas sob fórma menos incommoda ao senhor do 
escravo. (.:1pohtdos .) .. 

Em que importaria o imposto progJ·essivo ~ 
• a eprectaça o va or o escravo. como es a. 
no projecto, correspondente :i sua depreciação 
na t';lral. ( -lpoiados.) 

O Sn.. DUARTE DE .'\zEYEDo: - Consta-me por um~ s ;}uç:1o, p1·oporia solução peior do que 
que já se tem dado este caso ma;;; eu veri- aquella que fi_gum no projecto . 
ficarPi. ' ~ Eu, portanto, adaptei uma medida que jul-

Sr·nhores, vou rematll.r as pe1·functoria,:; con- guei mais conveniente e mais commoda ~os 
sid e raçü:l~Hl u e ·te n h •J··f-ei-to··· .. sobi'e-os serv·it~os do ... s ~~ nh.ar.es..; ... pm:q.Q'i ... s.e.n.dc;use.u .. r!e.n_$ªme.t;l_t.o_e_~tt.q.:_ 
l\linistcrio da .MariRh:L • guir a escravidão em prazo ra;.:oavel, o governo 

Os Sr.s. ANDrtADE FwuEIR.-1. 
REmA: - \1 ui to procedenics. 

procurou tornar-lhes essa extincção meno.;;; in
E CosTA PE- commorla e meno~ prejudicial possivel. 

O SR. D UARTE DE AzEYEDO : -O gabine le 
não de\·e levar a mal estas considera.çõe~ . 
Nó~, os consc r\·ador•'S, temos d:tu•) ox:.•'mplos 

frisantes do procedimento mais governamental 
que ,·! pos~ivel t'm opposição. rApoiadus.) No 
s.nno passa.õo concedemos todos os meios d~ 
gov~1·no q•1e o :uinis terio pediu, : •p ·z~u da. 
ameat;a de dissolução, não fun Jada, aliás, em 

em,,ns ra :1 razao ' e '..sta o. 
No anno pres:Jnte terno.:, si não au .tiliado, 

pelo menos tolerado a m~rcha J.o gabine·e sem 
lhe oppot·mr11:1 difficuldades. Pode ser q ue este 
procedim~nto não seja n111ito lisong~iro a 11ma 
situação politica., sobt·etudo àquelle" a quem o 
facto pri::lc ipalmente arlrovei ta; mas nó~ enten
demos que, procedendo assim, consult . vamos a 
indole do partido conservador e accudiamos, 
COTflO nos cumpria, aos reclamos da ·sit11ação 
affi.ictiva em que nos achamos . Quando a. náo do 
Estado ó tão ba tida por: 'ventos e tormentas des-

Dis~e ainda S. Ex. que a.(1uil1o que os lavt·a
dores m:tts desejam e o pt•azo, tão bem justifi
cado pelo Duque de Broglie. 

Nós todos · temos lido o lumino~o parecer do 
Duque de Broglie. 

Nenhum do nós, por menos leitura qu~ tnnhn. 
feito sobt·e est:.~ ma t:cria., deix'\ do conhecer 
os tr~bãlhos apresentado;; no pa.rlamcnto i n
gole!. e no fra.ncm: a. respúto da. e::s:tinc\.ão da • 
escravt ão nas co omas ; m:1s averi e,.;tadtsta 
braY-ileiro que, p:n·a a cxtincção da es~ravidão 
no Brazil, vá tom:lr liçõc~ no parecer, ainda 
que luminoso/do Duque de Broglie ·~ De que 
se t1·atav:1 na F rança e na Inglaterra ~ De ex
tingoir a escravidão nas colonia.a. 

A e:s:tincção da. escravidão nessas colonias, 
qualquer que fosse o prejuizo que ti.v r>ssem de 
sotfret· os possuidores de co::cravos, em nada pre
judicaria directamente a Inglaterra e a França, 
como não foi prejudicado paiz algum, em cujas 
colonias se deu aquella. e:s:tincção. · · 
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No Brí'izil, porcim, a escravidão acha-se de tal 
fórma ligada aos inter~s!'es ger·aes de quasi to
das as pro\'incias, que !';Ó póJe ser ex:tin·,ta sem 
grave prejuízo para todo o p::l.iz, ~em grave dB

reciamento da sua ngl'icultur:t e S'!ffi gran I e 
pertur ação das finanças, ten o-!>e r>m vtsta a. 
ROi;S:t situação especial. (:\poíados.) DcvemoEt, 

, pois, ado\'ta.r forçosanvmte uma fôrma peculiar; 
~~ 

neiro{tão illustrado c um do'- primeiros agri
cultores dessa província. veio lembrar a. mes
ma fórmn. que o Duque· de Broglie justificou
o p:-azo. 
- Sr. presidente. o prazo foi a lirimeira i.ióa. 
dos aboLcionist::ts do Braz;l. 

O SR. F. :t3ELI;;ARW rhí. u1n aparte. 

O Sa. SARAIVA (pre . ..;idente elo COitselho):
Si o nobt•e dep~t·tdO com. o prazo fosse além do 

o 
(Riso.) 

O Sa. S.A.tU.!VA (presidente do conselho) :
. .. e a propag111Hla contin11aria cgm todo o vig ; 
si ficasse àqullm e o prazo fosse de 10 n.nnos, o 
que seria. razoaYel, o nobre deputado Ilão au
gmentaria uada ao projecto. apenas bnçaria 
de uma. sà --vez milhat·es d.; escravos, sem o 
tiror~inio da vila. de ho:uem livre, no immenso 
interior do paiz. (.Apoiados.) 

O Sa. F. BELISA!liO :-Ni'ío propuz. 

O Sa. A:s-D!L\.DE FrGuEmA : - O prazo està 
:~.hi. 

O SR. SARAIVA (J_Jtesidentc âo conselho) :
Esta no projecto, porque não ha projecto que 
não lenha pr.~zo encoberto. 

0 R. ANDitADll:FIGtiEIRA :-•sta C t'lrO. 

O Sn.. SARAIVA (presidente do conselho): -
Si está claro, não precisa designai-o. 

Pe~~o liconça á Camat•a para responder a uma 
-.. -·observ:.\'çãr)··fei-ffi··-veloa·--nobr.os .... deputadas .• __que . 

nada querem nesta questão. 
Dizem olles: «0 qu() adiantais com o projeçto 

em relaç;;o á. propa.g:\nda '? A propaganda con
tinuará! )) 

E' o mesmo que ncg-t~r a luz do sol. 
Por quo razão existo a propaganda. ? Porque 

muita gente cntendll que a lei do 28 de Se
tembro não ~orrcsponde ás ncce~sidades de 
nos;.;a. civilisação e mesmo de noss:L industria 
(apoiar/o.\): porque ella ret;rda demasiada
mente ~libertação dos f!scravos. 

preciso averiguar isso. 

O SR. SARArv,, (p1·esidcntc (lo conselho) :
Est·t opinião anima a propaganda e Justifica-a. 
(Apoiadus .) 

O S:a. ANDRADE FwuEmA:- Muit·1.. gente 
entende que ella augmentará.. 

O Sa. SARAIVA (p;·esidente_ do conscl!to) :
Uina lei c1ue não di aos escravos a esperança do 
libet·t:trem-se senão além. do seculo, excita em 
grau elevado a.prop~tga.nda.. (~ipoiados.) 

O Sr.. A:-;DRADE FIGmmu :-O proj~cto é . 
que vai excitar. 

O SR. SARAIVA (p;·esirlente do consel/io):
Não ha nada que não ex~ite hoje. 

. . ' 
sistir desde já. 

O Sn. SARAI\'A.(p;·esidentc elo conselho)::-

' ' 
bt·a.ziteiros, philosuphos, phila.nthropos, Jnvra-
dores, saib:tm com certPZ:~ que a lib,rt.ação s~ 
far:\. em •lez, nove ou oito annos, e não haverá 
mais l'<lZào plausivel para a propaganda. (~1pa1'
tcs.) 

Nós tod0s que hoLtvermos feito a lei diremos 
nos propagandistas: « A vossa. agita<:ão não 
tem mais razfio de ser. >'> Assim não seria si a 
e;;cravi.Jão fosse além do seculo; ma~, desde 

ue ó conservada unicamcnt•) pelo tempo indis-
pensave pm·a que nao pereça n. gr1cu -
tura, l)ara que não padeçam as finanç<lB, 
par;\ ev2tar 'iuanto possiye! a diminuição da 

' I " ' , . 
credito, para que haja. t•>mpo de pagar as nossas 
uivi.l~tS, nãO VOS assiste mais O direito Je, pela 
irnprens'l. ou por oulr<l. qualcluet· fórm~t, faz~;r a 
cate c ·~se a c1 ue vos avens e lCac o. : poza
dos .) 

O SR. FaANcrsco BELI,.ARIO :-Era preciso 
que tivessemj1dzo. 

O SR. SARAIVA (p1·csidmte do conselho):
Este projecto ou outro qualquer, que acab~ com 
a escravidão em lO ou m~nos annos, é uma ne
ces;:;idade para que os philosophos, os philan
tropoo::, todos eis cidadãos, bem como a lavoura 
. ,., t n illizem. 

, ~- .. ' 
partido liberal, comquanto poss ua elemento:> 
de grande adi:mtamento, de um liberalismo 
muitas veze:.; d ~m:l:'!ia<lamentc adiantado, tem 
muito ::-on~o para, d'' POis da fazer esta lei, não 
ir: .. .conJemna.l-:t, levantando uma. prop:-1ganda 
ma.i-. pel'igosn q11e aquella que -rem sidõ-êiii',;.--
prega,la até hoje. ._: 

O Srt. ANDMDE FIGUEm:.:-Queret·á fazer 
outra., como V. E :c. nos am'.:!aça. agora que fará, 
si o projecto cahir. 

O Sn. SARAIVA (ln·esidcntc elo conselho): 
-Si não pa.ssrLr nada, sim. Entii:o não ~ó os phi
losophos, os philan[nr·opo!õ,ma,; o partido liberal 
continun.rão a agitação, certos d~ que os seus 
advet·sarios nad:l. querem e de que ó preciso 
forçai-os :l. querer. (Apoi~::_los das bancadr.ts li-

O SR. AN.DRADE FIGUEIRA dá um aparte. 

O SR. SARAIVA (p1·csidente do conselho): -
Sr. presid~nte, eu nunca. alimentei a propngan
da: fui um do;; primeiros que aconselharam aos 
chefes do partido libe1·al que inscrevessem em 
~eu programma a liber..-Jade do trabalho e ~ 
liberilade do voto, mas nunéà quizser agitador 
d:1 idé l abolicionista, porque sabia q_ue a agi
ta~ão nestas questõ~s leva os p:• rtido;; e os in-. 
dividuos além do termo a que ellcs querem 
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cheg·al". (.tpoiados; muito lJc,n.) Solic.it,:ldo ·~ O SI\. l\h:"ol~L PoRTELL.\:- E não ha. 
po~· :uui~·)~, ?, ~ntl'e e_lles,, po.~·algu?~ dc,.;s :s ·q::~ q_uG~ tenln força pat·a fechal-a. · : 
ho,,e m . Injut_Jatn, t1vc a ft.lnqueza de dzzet . l 0 "'" s \R\I\'· (·-.··e ·'cl· .. •t" do· •0 ~-,zr- 0) •· _ 
N- · · · · • · · d d ..., ... ,. · · .\ l" ,,l '-''"" c n~' ,~, . 

«l ao. íaze1 \'O,.:; a pt·op:t~anaa ~ eu, ·sen:l or 0 • • • e certamc'nto me consídcr:u·ia infr:li:r, se, . 
nistro, e não ros:o ser ministro :tntc;; de ternpc; 
é p:·eciso sel-o qu •ndo fõr opportuno resoh•et· a. 

ucstii•'. » (.·boiado.-; : ?lHÚtrJ bem-. 

•J.c an o-se a '! u:::> ao, e a se tot·nus~e a a ru· 
pàra. a naçio. 

Mas. St·. p:·esid0nte. quando respondi ao 
· ,. " hoeiro, o Sr. 

O ::-:-~. AxDP..\liE FwuEm.\ •lu um •tpnte. AndJ",\de Figueit·a., não fir. uUl dis~u:-.~o tne
O SR. SARA.l\'A (1n·e.~idcnte 1lo c·mselho) :- ditad•J, P01''iu l :•. ca.mara !';abe que uã.o lenho 

Todo homem de esralo, todo hom~m pohico. h~jc tom_;;o de medi t<W em uiscm·sos: a. penas 
deve p_rev••l' O ttUC ha de ac.ontccer p:tra dat• Ó I h·w 'lOS _Jor~l~ ·~S !~O meu e.ar1·0 e to:no~aS 
:remedto autr;s que os m<ües produ~a.m. todos os 1 ness;. o~.:c~stao. . . . 
seus offe!tos. (.:lp:dados. 1 I Qt~e;·~n .o faz•'r s~ntu- tod;,.;;; :~s ~·o:H•equcnct_:s 

• 1 <las tdel:l."' :lo uolm; tleputa<lo, d1S$e-lh.2 entao 
O S.n . . :b:o:aiH~ FIGUEIRA d:i Hlll apart~. qu~ S. l~x. era mais abolicionista elo que 
o SR. S.-\RA!'\',\ (}il'C$idcntc r1o cm~sr:Tho) :- lllUltOS Otltl' tlS • • • 

Tã di n·o U!} de tolo cesse. )Oi' lle não . óle 
cessa.:- a propaganda da ille1a mais justa. qll.O 

.<:e pos -a. SllSt''ntat•; o que digo 1; qu•..J a p!·opa
ga.ud:t não prJdUÚI'~ as pet·tu ~bações lwj c 
J • 

(.-1p .J ,:((r{ OS.) 

O SR. R.I.Tl~Bo:u :-E nunca mai:5 lerá o 

O SR. S.-\.R..\1\"A (;n·esidentc do con:•:cllw) :
Não pô.J-::l t .~i' o apoio J.os homens pen:"adot'I1S. 
A propa.ga.ndu. l••gal, a qu • guarJa ,justas cou
v~nion..:ias c que l~:n por fim libt.:rtar o m:dor 
num,~rc de t'~CJ';\ \'OS, sem inquietaz· os senho
res'! anarchir.ar as fazendas, nunca produziu 
eli'r~itus p ~rHiciosos. 

Outrn. objccção do nobt·e deputado pelo Rio 
de Janeiro, e ú o l??lltO irop:1rta.r.te_ q11e me ~·!'l. 

O Stt. S.-~.n.\f\ .. 1. (p;·esidente dv coaselho): -
N:'i uvido. 

O Sn.. A=-o:tA'DE FIGUErru. : - ... 1uas que 
me tea1 valido elogios, em compensnçiio. 

e que a :1boli~iio seria feita. só pelo artigo 
:-efe!·eute i dep1·echção :to valor. c!emoilstrawlo 
'lu c, COI!ll} l{:\ P.LO .; d:m i u;.ri<;ão do \'a.: o:· pl·o

J.~;;.Is:;o at•tt.uiH:lti(·an.lento :1 c:;;t!ncção d 1 es
ct·n.v;üul'a em 1G annos, realrue:Jte ella hadn. 
de dat·-se _eu1mcnos de 10. ·. . ~ 

O Stt. BEr.rsAuro:-.-lpoiado, nes.;:e ponto tem 
r aziio. 

O Sn.. S.uurvA lí')rcsiden!:tJ do co;~.:~clho :)-
sto pe a r:tzao que o no t' rup;·0sen an e <.o 

1\.i• · o:lc ,hneirnclel.' hon~.eru uo seu di;,;cut·so, ~é. 
qu<"l acst:, 1 .1· ;!;tãn é p:u.::~~ contar _com ele-

a,, .. .,.,.._ ,, , . 

idéa. 
Eu n:Io p:·o·,u·t. nova série de impostos ; ô :\ías nem ú preci"O consid_el·ar estes novos ele.:. 

um cqu.íYoco d:-~ nobr;~ dep·1tado; propuz só- t~cntos, o qu~ é r.m~ito; h:~.!'ltn. fã.zer o calculo de 
mC11te um impo!ito, menol' do quo o pt·opusLo Ü 0 /o d_a. duntnutç:to ~1o valor. co;n os 2 °/0 da. 
p :'lo minir;t ·>rio p::t!.sado. ·----·--- ------ __ ... .. ........... n.~.9.r.~:~hs!~gJl .. -~-:-os...2. ~.- o- .!hls-alfor-i't(l;S'%eilcro<>::t•··· ·· 

------ -·----·- ------ -- -·---· .. - mente conc; ~d1 üts, pu. L';\ chcn-armos a porccn-
0 SR.. A:--~rt_.~o~ FrGUErru :-~L.ts que hn. de tao-em ele 10 "'o ou 10 :-.mnos.

0 

durar u.ro:1 ser te de i\.nnos. o 1 . _ 
O Sr •. SARAI\'A (1j,·e.dtle;;tc tlo co,Jsclh"):

:Mas o nob:·c do,.uiado 1e,•oa a sua generosidade 
ao ponto d~ üifereccr um~~ trans:lcç:1o .•. 

O Sn. BELlSAillO ,; rl, um n.part~. 
O Sn. SArun·A (p;·,;.~idt.m.tc do consclhiJ):

Pois bem. son'il'-me-ei do urgumento para 
dar as explic<1çües neci!SSarias. 

Tem-s-; :u·n-um~ntado extl·aordinariamente 
com o pr0c~~tii111ento do go,•emo apresentando 
esta. qu ·~slão com' ) qne ;tão aberta. . 

Vor.Es :o.~ B.\XCAD.\ C:"':"SERVADOR.\ : - N<.To 
nós. 

O Sa. A:\DRADE FrGUEtR:\.:-V. Ex.. erra em 
s~u calcul•, mas isto importa. pouco. 

O St:.. SAtUl\".\ (p, ·e$id,;ut e d tJ co;v;dho):
Não, no re$ult ;do 1ião erro. 

O Sn., A=--otunE FiGUEIRA: -Ha não menos de 
tL· ~ s ou quatro Cl' l'Os nesse calculo. 

O Srt.· ArtAU.JO GóJ~s .JuxroR:-Son:m.a qun.n
t:rJad·~s heter;)_:;cneas. 

:- -~ Ol' .1·os apar tJS. 

O ~R. SARA!\' A (p~·csirlcnte do ,_,on:~ellio ):-
0 q_ue se pode considerar erro de calculu é rc
presen t:1do pela. exístenct~~ de diruinutas par
ceU:J.:; no fim de 10 annos; mas convem ponderar 

OUUlAS vozEs DA :IIES:IIA. nANCAD.\.:- Apla.u- (1ue ::te- .zoverno seria ÍlCil então indemnizar 
di mo l-o até. ~ ?s proprietaJ•ios e acabar com a cscra.vid<To. 

q Sn. SAIUl\' .\ (pl·csirlenle do consclhc):-:- l~' certo, Sr. president<!, que, tendo dito que 
Det:s:oi !Lb ·rl:t :1. quest:1o na Ca.rnat•a para que v projecto rlá em l'~sultado extinguir-se a e•cra
eiL~ '[hssa fica" fi ~ch:\da para o pai1. (opoiaclos, vid:!o em AO a.nnos ou em menos. niío quiz dizer 
m.uit11 be,n); se eu a fechass0 aqui, elta abrir-~ que o'me:.< projecto consistia unicamente na ia 
se-bia de novo alli . .. . part_1 c que o miniat~rio julgat·-se-ia. victorioso 
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como se obser,•ou aqui, si passasse ella. sórnente. 
Eu não podia julgar-me victorioso só mente com 
a passagem tles"a pa.rt·J do projecto porqüe não 
sou simpleswente abolicionista. (.Apoiados.) 

Convencido de que 11 escravidão é um cancro 
: • • • # ., , 

mais officaz do que o trabalho escr<Lvo, de que, 
portanto, é preci~o acabat" com a escravidão, 
colloco-me lon-o debaixo do onto de vi.;;ta ue 
chamarei conservador, e do que até se me tem 
feito ca1·ga. (Riso.) 

O Sn.. L.\C.ER.D.\. VERNECK:-São ciume;. 
O SR. S.uun·A (p,·esidentcdo conselho):

l\Ias qual será. o liberal que no fundo nã.o tenha 
alguma cou~a d·~ conservador sob pena de ser 
anarchista '~ ( .-tpoiados) Depois de ter cedido a. 
todas as med,das justas do liberalismo: depoi;; 
d~ ter concOI\iado em llUe a extincção da cscra-
. - . . . l -

e tem offerecido um aspecto verdadeiramente 
singular. 

Estou vendo que os nobi·~s deputados da 
opposição conservadora, dirigido~ por dous 
distinctos repres '~ntu.ntes da província do Rio 
de Janeiro, vão apoiar-me no ab~licionismo 
puro, que é rept"esentado pela depreciação do 
valor, mas querem-me fazet· naufr,~gar na parte 
conservadora. do projecto em que quero reor
!:ra.nisar o trabalho em beneficio da lavoura 
(.4.pcwtes.) 

Qual a razão desta incoherencia em que in
correm de utudos tão illustrados do 1artido or-
deiro • 

não acham tr·abalho porque os legares estão 
occupado::; pelo~ escravos 1 ! 

Porque ~e ha de julgar qu~ a lavoura. rece
berá as apolices para pagar dividas? E' :1. maior 
i.njustiça._ que ne~te parlamP.nto se _Póde fazer 

servil. 
Do facto de quererem alguns, mesmo muito!!! 

lavradores, um prazo mais ou menos longo, não 
se póde inferir que to .los o qu .~iram para a 
organização de um projecto de lei. (Apoiados). 

Como já disse, o nobre depu talo otferece uma 
uma tt·nnsação, c:mvida-me a dispor do fundo 
de emancipação actual para o pagamento dos 
juros da<; apolices. 

Em primeiro logar, Sr. residente, este 
11n o e emanc1pação c um fundo provisorio, 

porque :i proporção que o escravo se liberta, 
diminue o fun:lo de_om~ncip~ção; 

'=' o 
seu c nem mesmo é do parlamento.( Apoiados . ) 

O ~ n.. A::-.on~oE FrauEm.\. :-E' que V. Ex. 0 s F B ,..1 · · • d r • R.. RA::->C!SCO Ef.ISAR.!O : -~~ as e mUltO 
esta em .erro snppon o que oberece b~se:; para mal applicado ás vezes . 
reorgamsar o tr.tbalho, mas desorgamsa-o. 

-·--·------- ·------- -·---=---···- -----·-·--··- ·-· ---····-··--·- - - ··0·-Sn.;·-SARAI\":A· (pre.,·i:r:lente- dcr co·i/selh-o.;---:· ·-· ,o Sn. SAnAIH (p!·estdente do ;.onsetho):- -Além disto, 0 projeéto conservou estepe-
E que os nobres deputad·IS, que sao o~ defen- queno fundo de r~mancipação em homena
sores da J~voura, que ll~erem qne elLt tenha gem á lei d~ 28 d~ Setembro, que promelteu 
ascendencia. n~ negoctOs. pu?licos,.ao m~~mo que grande parte dos escra·n>s se Hbertariam 
tempo que JUloam 'lue ell~ so por sr ~e~ 1! 1rça por elle em dadas circumstancias. 
bastao. te para contei· o moVlmenLo :~.bohc10msta. 
dizem logo-não, a lavoura não é capaz desta 
iniciativa. (Ap~.trtes.) 

Ora, Sr. presidente, eu q11e á.::: vezes sou um 
pouco conse1·vador (i·i.~o), julguei que niio po
dia dispensar este insignificante fundo de 

Agora vou eu defender a iavoura, e não a emancipaça:o, que 0 nobre deputado acha que 
defendo por mim, porque a ~camara me ha de algumas vezes tem sido mal applicado. 
fazer a justiça de acreditat· que para mim indi- Mas, qual tem sido a causa da m:i. applicação ~ 
vidualruente é absolutamente iodifferente a As alforrias . or )l"e os exa erados .4. oiados • 

1 ' - porém,o projecto,acaba ~·.om tudo isto e portanto 
tão (confil"lil.ações); e, si ::1. Cama.ra não resol- corrige-se o inconveni •3nte que dá logar a que 
vel-a, <1Uanto ao q'1e me diz respeito, eu a resol- se proponha dispensa do fundo de em:uicipação 
verei por mim mesmo. (J.11uito bem! :ft{uilo para 0 fim a que a lei 0 destinou. 
bem!) Consequentemente agradeço ao nobre depu-

Pois esta lnvoura, que em g-rand'l parte hoje ta1o pelo Rio de Janeiro o presente que me quer 
ó composta. de homens muito illustrados e ener- fazer: Não entro em transacção com o nobre 
glcos. n:io bn do us~r do au:s:ilio·que o governo dej)ut-tdo, porque não faço trans~cção com a 
lhe d:i para mandar ''ir o colono europ~u.trans- p:-op1·ia CarMra, ( i1f ui to bem). O Governo vem 
formar o lib(\rto em ttm bom traualhador, e aqui cumprir o seu dever, que é propor me iidag 
encher as fazendas de homel}s livres, que hoje que eni período rasoavcl extinguam a escra\·a-

V. r.-GG 
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tura, medidas q~~ acompanhando essa e:s.tincção 
reorganisem o triiba.lho. 

Si os nobres deputados conservadores me 
apoiarem na primeira. idéa, serú vencedor 
como abolicionista; si deixarem de fazel-o na 

o \ : , t:> 

trabalho c neste ponto só não pôdcr•3t me con
siderar rlet-rota.-lo se fót• apres·> nt.tdo u.m sub
stitutivo auo· contenhL Ulll:J. furmuh e uiva-
lento ou melhor i iéa do c1u•: aquelln. •1ue pro
vonho. (-41Ja'rtcs). Todo o mundo já sabe quo, si 
o meu pr~j·~t!lo fôr mutilado ne.:tas duas itléas,' 
eu retirar-me-ei. Não proporai ao lmp!!I'ador a 
dissolu,·ão da camarcl., Rem outra cous!l. se con
cebe attondendo à qu ~a questão está abetta. · 

Os meus amigos tem a llberdade d3 >otar 
contra mim; não lhes faço ·;; menor coa.cção, 
clles que se decidão pela sua illustr<l~·ão e pelo 
seu patl'iol~smo. 

. . 
d~ uma yez de franquezas inconv~>nieut•)S. A 
propos: to da ref.Jrma eleitoral decl:trei que a 

amar.t não seria dtssol vida · • f' 

e!5te ac;o t~omo uma •lPs;stencia. J a;; attribuiçües 
mag-esraticas. Hüje_ posso explicar o meu pensa
roe~to . Ninguem igno.ra. que _n::<s alta.; regiõe-; 

"' constituci-malidade Ja medida. ~adct mais ra-
zoavel do que respeitar e~s'3s e;;cl'Upulos. F'ui 
da opini:"io, com os meus amigos, de que o par
tido liber-al fot·mulasse um projecto de reforma 
da constituiç~iio, dec:laranlo ao mesmo tempo 
que não julgava constitucion:ll a medidt. Fazia _ 
isto ·em deferc•ncia. ao~ proprios adversarios. 
porque em mat·~ r iatão gr:H·e nilo queria passar 
por cima das convicções alheias. 

. l•) . . . ;:: ;:' 
fossem attendido.;;. entondi eu g ue o partido 
liberal devia pt·oceder segundo seu programma. 

Ora, te ndo subi!o o ministerio depois da pas-
b e Ol' ru:J. L ons 1 ut-

ção, o que pod ·a eu fazer como ministro da 
Corôa? Si a Car.oara disse;,;se-é consti tucional 
a medida, havia de ir pedir ú Corü.1. que di;,sol
Yesse uma Qaflla_r.~ qUI}. est_a.I a ~~ ;tcc.ôr4.<L C)m 
ella '( 

Não podia propor esta. medida, porque tinha a 
certeza de q u ·~ a Corôa por seu deve:- a negaria, 
e eu não proponho cou-.;a qu e a Corôa não deva 
fazer . Quando propnzet· alguma dissolução, é 
que estarei convencido d·~ que a. C:Jróa tr>ru 
raz.io pa ra concedel-a. Ora , no caso pre;;eJu~. 
houve dis:-olução ; appellou-se para o paiz. Si 
C:"; ta Ca mara nada quizct·. eu poderei aconse
lhar a Cor·ôa que a dissolva~ 

Seria um appello de appello, e antes de tudo 
eu zelo o systema parlamentar. ( A{JOiados.) - . . 

racter se devia. ter a diséussão da questão tom:1do 
fórma mais correcta. 

.Agradeço a S. E.._. esse juizo que fórma de 
tUim; mas peço ao nobre 4eputado que pela sua 
arte concorra ara · · .-

que reina e para q11e a aproveitemos afim de 
obter a solução do problema. 

Si não nq.s a )roveitarmo~ deste erio:lo de 
paz, r~sultante da moderação de que todos 
temos dado provas, r.;~ceio muito que a calma e 
tra.nquilidade que o nobra deputado tanto 
aprecia, s ·~ transformem em uma agitação mais 
perigos:1 do que a.quella que acabamos de atra
vessar. 

PJwiarlos. Muito bclil· ! m uito bem .. O o;·a
dol· c felicitado). 

. -!"- discussão fica adiada pela hora . 

São t•emettida.s à mesa, lidas, e vão a imprimir 
as s·!guintes 

Do pí·oj.Jcto n. 14 -1885 

Art. 1.u E' autorizado o gover1-1o a conceder 
ao juiz de direito da comarca do-Brejo. provin
cia do 1\Iaranh:'io, bacharelFernan:lo Alves d e 
Carvalho, um anno de licença, com o respecth·o 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier_ 

At·t. 2. o R·~voga.m-se as disposições em con
trario. 

1885.-Leopoldo de Bulhões .-lta(rui. 

Do zJrojecto n . 13-188:}-Ellwnda ao de 
11--. o m esmo anno 

.-\. As.;;embló:• Geral resolve: 

Art . Lo E' autorizado o governo a conceder 
·ao <lesembar.g.ador .. da. .... relaç.ão ___ da_ Eortaleza~ _ ... 
João de Carva lh.o Fernandes Vieira, um 
anno de licença, com o respectivo orde
n ado, para tt·atar de sua saude onde lhe 

·convier. 
Art. 2 . Q Ficam. revogadas as disposições em 

contrario. · 
Sala dts commi;;sõ)s,em 10 de Junho de 1835. 

L eopoldo d e Bulhües-ltaq_ui . 

Do p 1·ojccto n. 15-188;)- Emenda ao de 
1l. 14 do m esmo anno 

A Assembléa Gr~ral resoh•e : dem alg uma deixando aberta ~~ que_stão. O que 
desejo é que a questão se aura aqui e se Art . 1.o E ' aútot·iz:v lo o governo a. conce
feche por rneio d! uma ' r,;olução rasoavel e defi- der ao desembargador da relação de B~lám, 
nitiva. para o paiz, porque, si a questii:o se .Toão Coelho Bastos, um anno de licença, com 
fech:•r a q ui e não for resolvida , ha de se abrir 0 r·e, p·~ctlvo or·d!.! nado, para trJ.tar da su:L 
par .... os outros minist P- r-i •JS que pnssa1u vir c que saude onde lhe convier. 
hão d" revivr:l-:t e .:u.;tental-a.(.-l]Joir.ulos. ) 

Vou terminar, porque v. E:s: . s:1be que te- Art . 2.° Ficam re\·ogaãas as disposiçõ:!s em 
nho necr>ssirlade de não me demorar . co_ntrario · 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro foi j 'sala das com missões, em 19 de Junho de 
generoso para ruim, dizendo qu~ ao meu ca- 1885.-L~opo/do de B v. lhucs .- Ita.qui . 
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Do projetJt'J n. 12- 1885 - Em.e,Hla no de 
n .. 14 elo mesmo cmno 

A Assembléa Geral resoh·e: 

-
contrario. 

Sala das commissõea, cm 19 de Janeiro de 
1885.- Lcopolllo de Bulhü'Js.-ltaqui. 

D'J lii·ojecto H. 1.7- 188;)- E,nenda ((O de 
n. 14 do mesm,o an;l,& 

A Assembléa Garal resolve : 
Art. 1. o E' autorizado o gow~rno a conceder 

3/) desemlnrgador da relaçãoJ.e Ou1·o P1·eto, 
Bello.rmino Peregrin-:> da Gama e Mello. um 
anno de licença com o respectivo ordenado 
para tr;ttar de ·sua sa.udé onde lhe convier. 

A1·t. ~.o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

da para amanhã a s0-

Eleição da mesa. 

Apreseuláção de indicaçõe.~, projectos e re· 
querimentos. 

Discussão dos requerimentos adiados, na or .. 
dcm de sua apresentação. 

Le,·anta-se a sessão â;; ~1 horas. 

Fl:\I DO PnDIE[I\0 YOL C:'\IE 
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