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INDICE 
DAS 

MATERIAS CONTIDAS-NESTE VOLUr,iE 

· DESIGN.-\ÇÃO PAGINA 

CorrBsnondBncia 

Do tninisterio da agricultura!> 
datado de i!J de Junho rernellcndo o 
requerimento em que l\la.noc~ José )I:u·· 
tins das Neves, :1.0 officia.l tla adminis
tração dos correios ela. provincin. de 
Pernambuco, requer um :mno de li· 
cença, com ordenado que lhe compete, 
para. tratar de sua sa.udc •......•...... Sessão de 20 de Junuo ... 

Do 11.1inisterlo dn. tllarinha., da
tado de m deste me1., remcttcndo o 
requerimento. infot·mado, crn que Al
fredo N onnto Pas:lo pede q uc se con
sin::ne no orr.amcnto ue 188~-lSSG quota 

A' commissrro de pensões 
c ordenados .......... . 

para pagamento das ra~ües a IJUC :;c 
julga com dir·ei to ...•.......... .. ..... Idem .•.. · ................ A' com missão de Orça-

tncn to ................ . 
Da. A~,..ocia~~:ao Comn1crein ll~c

neticcnte tlt~ l•ern:unbuco, 
pediJJdo que scja111 d ... cl'nln.dos m~ios 
afim de que Sí!j:l conclui1la. a cslr·:ula 
de ferro do Recife a Caruarú c prolon- · 
gamentoda doRer-ifc ............... ... Idem ................... Idem .................. . 

Do presidente tle S. Paulo, da
tado deiS de .Tnnho deste :umo, em 

- resposta ao de i 0 do mesmo wczs re
mcttenclo os rclatorios c leis daquelln. 
província, conforrne arel:H;rio envia.da. 

Do tlirector do.~I"USCil NaciOJlal Sessão de .22 Uc Junho ... A arcbi,~ar~ . .. : . . .. . . . . . . r 

.. lc• n;n 11..,. .TnnPh•o. tln l~tlo llP. 

boje, rcmcttendo utn exemplar do G0 

volume dos arc!Jivos daquc!!e estabe--
lecimento ............................. Idem ..... . . . .. . ..•..... ldcnL ...•........•...••. 

De Duart.e .J'os•~ de l\lello Pi-
1-a.da, pedindo que seja :m to!'izndo o 
governo para imprimil· o Cw·so de Geo· 
9raphia Unice1·sal de que é autor ....•. Idem ...•..•.....••.•... As commissões de ins

trucção pubHca e or-
r.a.men to ............. . . . . ' 

:l 

!2 

12 
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Do b::u:.':hat•cl -"-n.tonio Pet1ro 
Fet·t·ch·n Lin1.a!"juiz ele dircilo d:l 
COI!iar~a d·~ lgar:tpe-!nil'im, no Pará, 

o li ; .... "" " " " ,, • pc "'" . '""'':' ,,c; 1 "·' · " :•• ~v•u v 

DL\. DJ. ~\.l'll.l':SE:-.i'TAt}.\0 

respec liYo ordenado 1mra tratar de sua 
sa 11de .............................. ;. Sessão de :!3 de Junho .•• 

Do nl.inist.erio do impet•i.o~ de :m 
de Jun!lo correule, comrnuntcanuo~ 
em respoHa., que Sua jf:Jgcslade o Im
pet·aclor Gcon inteirado da::. pessoas 
que cornpüem a mesa du Camara dos 
S!':l. deputados no 2v mez da. :1clua1 
srss:io leg-islativa ............... .. .... Sessãoctc·26dc Junho •.• 

Do mc.s1no, em da t~ulc 2-:i d(\ correntl', 
rcmetlt:-nrlo, para. os Iins decl~u·:1d0$ no 

. ··~. . "u: ..,;v .·1 , '-'- _1 ''_!;<::; ~ i t:l>li i\ v:> <TU 
aclo pelo qual o pres1dente da pro
vincia de Pern:~wbuco suspendeu a 
pnblie:1r:1o da resolut~ão da re~per.tin . . ' } , •, ' .. , . . 
""' ":; ; I J "" '':'6 '.,'', • • ,, tjur.: Uvljl t:~<L , 
1natncula das pe::-soas fJUC exercerem 
a proli::sfto de criado de ~erYir na pl'O· 
Yincia ............... ... . ....... .. .... Iàczn ...•. •......• . ..•.. 

1~,,~, ic<l r.;ur.u ell;~ _::.~:~~ao, _em Ytnuae 
de rcpl;e:'eni:H::io tlo suppllcanlc, afim 
de que o e:;tu(fo rle pharrnacia seja des· 
ligado da::. cscol:ts de medicina c p:~ssc 

Do presidente üa. pr·o~·incia de 
Se:·~ip(·· de 11 de Janeiro do cor
rente- anno, Cll\"Í:llláO Ufll CXCmpln r 
imprC's~o rla falia com que abriu a 2a 
~e:;s;i(\ d:l :w le[!'i5latnra da :1sscmhléa 
da di la provincia, no dia JO de )Iarço 
do corr(:nle ~mno .................. ... Idem ................. .. 

Da R nstituto ?(-"-lc::ar·!naceutico do 
Rio de .Juneh•o,. pedindo appro
va~iio dv projccto n. :.;:.; de 1SSO, apr·e~ 
sentado pela comrnis~ão ue iu~tmcç:io 

"! • .:s.o:>illl..' ;~ I:UII~lÍtull' tllll:l l:lCUIU:IUC 
drslt!H:t~r. ............................. Iden1 ... ... .. .. ......... . 

De Sc1~~io E"'tu!nno tlt! Cn!fõ.b•(} 
~l:u·tin~~ 3" .~st:l'ipltH'ai'Ío da Alfan-

DESI'ACUO l>A :UESA 

. 

A' com missão de pensões 

Inteirada ............... . 

A' cornmissi1o de Consli-
tuição e poderes •.•..•. 

A archiYar ............. . 

A'commissfio dcinstruc-
~-<10 publica .......... . 

dP.ga do 1':1 ní, p('dindo um :u1110 de li· 
cençn r;t)ll) wr11:í IIH'n tos .•...•.....•... [Jcm .. .. .......... .. ... A' com m i:;~Clú de pensões 

Do scna.t.lo. cl:'ll:lclo de 2::: tlc~lt~ mez, 
Cfllllllllllliranuo· rJUC foi :JrlOplaua e 
<lirigitla :i ~:JIIC~ào J111pcrinl a rcso~ 
lut::1o t1:1 n:-:s~ruhlé:J gcJ_':t.J. que proro~a 
por 11 n:t tr<3 rnezes n ~ Jc:ts do rm::1 mcn to 

: n~ . :J~2!l c 3230 de a de S.:!LCulhro c.Jc 
iSS!~ .. ......... .... ... ... . . .... ... .. .. 5ú5são de 30 de Junho ... Inteirada .............. . 

ldcau~ id(_•m.. remettcntlo cmcn· 
lladaa propQ~ir~fio autorizando o go
Yerno p:1r:1 •IL·:penrler :ts quantias Je 
2:!0: t.OO,~G;;o c J: 129-7 s.-2 p. com o 
p.1 g-:lllll'lllo rlns r1i \'idas de exerdcias 
t1ndos ton:i-laules das l:JlJcllas A e 13 
annexns a proposta do Poúer Execu· 
tlYo. aprQsenlarl:t pelo minisleno dn 
a~r·lcuttur:1. commcrcio e ohms -pu . 
1Jlic.1s r.:n 3à de .Junho de !88-i ........ Idem ................ .. . A imprimir ............ . 

Do lllini~terío <.la ;;;uct·•·a, de 21) 
do eorrente, l'esUlulndo o requeri- . 
mr.nto informado, e que acornpanhou 
o offido n. iiti ele ! 0 deste me?., em que 
Pcu ro Rnd rigues Fróes pede rcle,·aç:io 
da rH·,~sc1· i pçâo crn que incorreu, ali m 
de rer.ebcr a quantia de f0:300~, que 
se j ulg:~. c: redor da. Fazenda Nacional.. Idem •..•••.••..•. ~ ..•.. A' comm issão de !azendn 

I'AGIXA 

57 

;;s 
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Do luinh;ter-•io da agr•ic:..--ultut~a, 
de 26 deste mcz .. rcmettenJo o requc
J·imento erll que o Dr. Antonio José de 
'":'lu:t.n•- • - r. '"' -

·•; • _I" ~·t.·>V~ " • """'~.·.-.v "'-' Ulll w-

INDICE · 

DESPACHO D.\. JIESA 

boralorio destinado a investigal'i:ies 
das· riquezas naturacs organicas ... : ... Iuem ..........•••••.... A' comm issão tle instn1c-

Do p:•ct~idente da l>t'o"\·Inc!:~ '<io 
:B.io de .:saneiro, em resposta r.o 
omcio de 1v deste mez, remetlendo os 

ção pulllica ........ . . . 

\'O!UillE'S de l•:is dos :lll!lúS de iS:.iL 18;J~)o 
iSGO, 1861 e 1862 c Jos rei a torió:; dos j 

' :.um os tk 1Si>i; i8G:!, 18G~ e i8i7 .. _ .. : ... Idem.: ................. A arehiv~r ............. . 
Do cngenhcn•o .Jo8c Coa•(.!:en·o 

lla. G•·a<.~u, ncdiudo iscnr.fto de direi- 1 · 
1- • o - . • - • • • 

":N .. ,~o 11'\.'1 Lo ,<IV l~ú Ü V lll<l
0

lCJ Jil( U\;!~-

tinado ü fundaeüo c! e uma fabrica de 
ferro ....... o.: .... ................... Itlcm ................... A' commis5ão de Fazenda 

Do <!csenlbar~a.dor .J'oaqohn 
"!'~"":" ._;V' _:;'~~":_~;."'._ ~'Ut'-"~H«;:,.,. 
presiuente da ll•!la(;ti.u do Ccarü, pe
dindo um anno tle líccJl!~a p:na lralai' 
ela sn a s.1ud e com os seus venci mcn los. Itlom .............. . .... A' com missão de pt:nsücs _n,.,_ ~ ~ ,I A . __;:,_ 

. - · · ·:-·~~"' ~ ·~<nu v"": ._, ·0 u•J un:.r, p••::.· 
sado, cow lll unica1tdo ter sido adoptado 
e dirigido~~ S<lllct;;io imperial o decreto 
da as~ernlllt'J. gcrat (lUe fixa as fo:·co;as 
de Lcrl':t para. o auno l1n:mcciro de 
iSS~--iSSG ............. : .............. Sessão de 1.0 de Julho .... rnleirad:.-t .............. . 

Da u1csnH\ pt•oce<lencia c Ll:t ta, 
cornmunicando ler o senado auoplndo 
c dirigido :i. saucc;;lo ilnper1al gdecl'cto 
que fixa a forç:-t na\' t\l para. o exer-
cício de iSSti-lSSG ............ . . . ..... Idem ................... Idem ..... ; ...... ; ..... . 

Do pa-e8id~nte úa pt•o,·íncia de 
S.:lrl:t~• ~ .......... ,..;._.._ .. :o 111,; -" uu 1111~1. 
passado, em resposta ao de n. 182, 
desse mcz, remet lentlo as co!Iecçües de 
leis d~q rwlla provi ncia. dos :trlllOS de 
cQ."- ..... . • o 

"'' Ull ;._;lhl , n;H~Hlli~ IIU~I V . ,')~~~ :SUUl't! 
amostr·as rlns loJaS trausnu ttm com o 
a viso de 2;; de J unllo de 1884 ... .. ..... Sessão <le 2 ele Julho .. . . A' com missão de cama-

Do Jnínister•io do illlperio, de 30 
do mez proxiruo passado. rc!lleltendo 
o contrato cclebmdo entr;e nqu_clle mi
nísterío e J. Helfis:;ime & Cornp., em 
õ de Dezernbt·o uo anno proxlrno pas
sado, para. o seniço de lirnpeza da 
lagOa <.te 1\octl'igo de Freil::ts .......... Idem .................. . 

ras m un ici paes . . .. •.. 

A' commissão de 5aude 
Publica .• . ......•.•.• 

5S 

58 

5S 

58 

82 

S2 

82 

82 

i Oi' 

i OS 
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Do en~enhei•·o ch·il Fei·nando : 
de 1\tatto~~ cnn_cessionnio da. l'll1· 
l!, .. ,,,, u v ,, , .,.._.__.,.,..,.,,v "" , <>"~' ~· 

INDICE 

DIA DA APnESEXTAÇÃO DESPACHO DA :MEZ.\. 

eidrule (k Pir:tdcah:-t, na lH'CtVillci:-t. de 
s. Paulo, pedindo isenç<io de direitos 
·de importa(;io para o malerial des-
tinado á rt'ferid:l emrrcz:1 .....•....... Idem ..................• A' commbsão de fazenda 

Da canuu•n ntun.icip=-..1 da ci
dacle lle JZ.~il·:u~icnbn~ d:.:. (11'0\'Íil· 
cia de S. Paulo. solicitando ist>nt::io de 
direito~ adu:weiros para o znalerial 
importa1lo •Jo estt·angeiro. de~tinaclo á 
empt·cz:1 do abastecimento d'a~ua :i 
utc~tna citl:trlc .....• . .•.•••..••.•....• Iden1. .. ... •.. .. . . : . .... Idem .......... . ........ . 

1JU .._.,, •• A:.:I.-UO:"!'LV 10.~0:1_1_'-:';"~ca A.'~ -..aa· 

ça!' r.nmo l'l' preseutanle da Associa1;ão 
'J'he Era :l!ian Jnte1·nal lmzwo~·ements 
Comp::II!J Umited,_ p~opondo construir 
<t lt.::n: ,;o;l,ll Ud. • .t•IV I_'~ I'-''' -' , 1~'11< 

conforiiH~ o plano Jo l:.x.m. !:'r. con
sellteiro Saraiva, quando ministr.} tla 
agrkultnra ....... .. . .. ............... Idem ....... . ........ . . . A' commissã.o de com-

Do sena<lo. u•' 2 de Julho. Cümnmni· 
cando consta r-lhe terl'm sido ~a nccio-
l1:tíll15 o ileae I o t 1 a "\~:;e nllli é a G :•ra I. 
que lixa ::s fon;:ts de tena pnr:t o CX•~ l'~ 
cicio de lSSti-1886, e a reSLllur:io que 
p1·oroga pn r quatro mezes as "leis de 
orr.:11ncnto ns. 3::!29 e 3::!30 ue 3 de Sc-

llll::fl,;iU C lllUUSLI'I:l • ••• 

teiÍtbro de ISS!~ .. ....... . ....... . . .... Sessão ele 3 de Julho .. . . Inteirada ......... . ..... . 
Do Sr·. G:t!',õll>n•· de Drunnuoud!' 

de 3 rl'' ~k 1nez. ped indo licença para 
rcti r:u·-sl' p :-~.ra a sua provincia, ali1n 
uc n;~lallt.: lt.:Cl'r·:st:.• •• • •••••••• ···· · ···IWCJU •• • •••••• ••• •• • • ••• A. C9lllllll:s~ao <•~ COI1Stl· 

turr.ão c poderes . .. . . . 
D:t c:nnas·n n1unicipal cl::a ,·illa. 

de """·cz~ pt'O\"incia dn Rio Grande 
U O ·'IIJ'll , ~UJi t: ilótliUU i L 1! 1 C.: il!Wt~, t l CI U 

r. r·cdito II C'í~ l'~,.;.uio p:u·n. que possa ser 
le,·ad:t :1 f'ff, ~ itll a :d•c> rtnr·:L de lllll 
ean:t I •!tli" li;.:ue n. lag.)a Gulrayra ao 
r na r· • . • ••• • ••••• • •••••• •••••• ••• • •••• • rdczn .•. , •.. . . . . ... ...• . 

De n. "'~o~ tinha de .t'\.!'OSUlllp~:ão 
Peixoto .. ,·iu,·a do alfei'C:-1 Diog\1 
.l o~·! Pt'ix"'''• p•'dindoa :;r:tt;a de Ulli:t 

.\s rommi~~ões (lc ot·ea
utcn to c obras r1u hl iêa~ 

P•' ll:i:iu t•cr·utd:tria conr que pos:-:1 pro-
wr· :~ ~ua :-; uh,.;i,.tf'nr;i:t ...... . . . .... . . .. ~cssão de ~~ de Julho .... A cornnri~silo de pensões 

Do S•·· nlini ... tr·o dn ~uer•t•a!' em 
l'C':'pos ~ a a.-. de u. 223 de 19 dn mcz 
p:l~sadn, tr:1n~rrlitlindo 1:úpia d:J" in
forma •·C. f'~ prc ~ tad a" pt: !o e i r·ur·gi:i o-rnór· 
do C'Xc.rdln :JCPI'I~:l•l •? drurgiõ•·s mili-
tare:' e ~II rdku:o~ eiYi:' ennlt·:~ L:ul~s • . .•. 

1

Scssão de 6 de Julho .... Ao Sr. A. Ch:wes . .... . . 
Do pi"e !O>ulcn.lc cl:a ru·o"'l.·•n.c•a de 

1\lina,., Gerac~~ .. LI •~ :30 ue Junho ui
limo. em r.~sposta :to de :1. 0 d cs~e lllC7. 
SOD !1. 111 , I'Clll CU CiltiO OS r ei:tlúrtOS 
rcferen trs ao;; :t n nos dr. :1. 8!>7. iS:JS, J8Gl , 
!862, iSi.i, l87G. :1.877, :I.Si S, 187() c 
:1.88:3 .. . . . .• .. . .. . •. ....• . .•.• .. .. ... . . Idem . .. .... .... .... . ... A a rcbivar .. . • • •. .• .•. . 

D•) deputado :unnncl Portelh\~ 
com rn11nicando n;io pod er comparecer 
üs scs:-ües por lln.vel' fallccirlo na. pro-
víncia d c Pi) rnam buco n m seu cn n hado. Idem .. ... . ........ ... . . ~Ianue-se des:mojar . .. .. 

Do Jnini!.'"lc•·io cJa =-~ricultur"n, 
rl c 30 de Junho ultinio. rc meltcndo 
p a 1·a. S•J l'l' lll juntos aos rlor:umentosquc 
ai:Oillp:llllW t'alll O :l. \' ÍSO, Súh 11 . 31, de 
25 do mez <.t e )!aio ultimo, 111ais alguns 

P.\GIXA 

lOS 

lOS 

1U:5 

i30 

130 

i30 

lGS 

198 

i!lS 

198 
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DE5IGXAGÃO 

pnpeis concernentes :l. resolurão ui ti
m~men te tomada. por aquellê minis-

" o "· ' o-

INDICE 

DIA DA APRESEXTAÇÃO 

•v~ ' " ";''-' v <L '"'1'1"'-"'"'V UIJ !'"-"'" ó'-·"" 
a I!llnllgra.ntcso ..... o• •• o •• o. o. o .. o ••. Sessão de 8 de Ju!Lo 

ldcn1, iden1., em solução ao de n. i~l 
de H de Julho do armo passado, rc-
mcllendo as i nformar.Cies rn in islradas 
pela lni>pecloria Gerai das Terras e Cü-

DESPACHO DA :UEZA 

A' comrnissão de orça-
nlentoo ... o. o ... o o o ... o 

lonisa~:lo :;ol.Jre a pretenção de Luiz 
~lalafaias c Antonio Piuto ~foreira ... Idem ................... Idem de cornmercio ...•. 

l<lelu, ldeiD., de !!ontem. remettendo · 
o omt:io n. 3i do presidente da pro-
víncia .. das AlagOas, i f! formando -o 
· ~ 'J".'-'''"''- I'V '-" .'JUV u• ':''_-'V-'_ "'-OV 
c1antes c proprietar·ios residente,; na-
qtJ~IIa. província pedem subvenção e 
tna1s favores, a0111 ur. que possa uma 

,A 0 o 0 o o _ 

~·· v o '_I'_"·•" • l'_v• '-'""'"- '':' '"""" 'Y~: 
tncntnbtt·-se·da navegação das lagoas 
No•·tc e ~langua ba .....•....••..• o .••. Idem. o ..•.•••.•. •.•.. o. 

I - ·~ -fi' ' '" qr. ,.-··vd ··:..~· d uçao ao o !CIO, n. -l'-" e ~<> o rncz 
IJ::tssado, tr:wsm i tti nrto ;15 i nfurm a.çües 
prestadas pela. Insp1?ctoria. Geral das 
Tenas e Colonisação sobre o requc
l'irnento do engenheiro Feliciano 
l\larlins, e com as qua.es se conforma. 
aqnellc miuisterio ..... o .......... o -•• Idem ........... . . . ... .. 

Do 8ecrcta:i-io da Associa.{"ão 
Conuncrcial do Rio de .Ja
neil·o., de 4 deste mez. remetlendo 
uma reiH'~senta ção da mésm~ nssocia-
.. -,., ·~1: o ,...- .... """•'" 

. ·"v' ''-'•~ <> ·~ <.u \" """''· u•• wv .l:'<• u v< 

gens :1. llllllllg'l':l.llleSo .. . .. . •••• o• .•• · · !Uem ................. o• 

Do bachare l Antiocho Faure, 
lt\n!" nn , J ,., · o , ).., ~ . r.ln P.-.!,do. 
4~ ' ;' V<H ov•u < ·••v y~ ~~vY >_<4 .v• J -v 

A' cornmissão de orca-
' mento . ....... o .... . : •• 

A'commi~sãode pensücs 

:.\~ cornnllSãso ·de orr.a
mento c colonizaç:ló .. 

cllmca, pedindo um anno de licença 
com os re:>pcctivos ordenado~ ......... Idem .. . ... . ... . .. . ..... A'commissãoclc pcnsücs 

De D. GuiHlcr·ntina lU•u·iatb 
Queil·oz de Andréa!' viuva do 
llachare l Francisco So:1 res ele .Andréa, 
peuinllo rclcva(~:"tô de prescrip<:<io nnm 
dO llUt! possa • receber U<\ F';, zenda 
Xacional os vencimentos devidos a 
seu fallecido esposo, dc~dc H> de De· 
zem hro de iSuü a 25 de .lu I h o de 1Si2, 
corno cncarregndo do cxa:nc, com
pam~ão c reducr.ão do systema. de 
pesos e medidas~· no llll pcf'io~ aos 
adaptados na. Franç;1 ............ .. ... lllem ..... ···: .. ......... A' com missão de fnzenda 

D QU0 !oiCCl"Cl;.u•io do Sen.atlo,de 7' 
se CJ do conenle~ cotnutunicando que 
o Scna<lo adoptou c vai dirigir à 
sn.ncção imperial as seguintes resolu-
r.ües: auloriza. ndoo go\'erno a conceder 
•o ,... • • 

·- ~ "' ~<lo l'~' ' u "' ' .v , v v " 1' ' 
cti\'OS ordenados, praa trala.r·em de 
sua sautl c, aos uescrnbargador es .. João 
Cocll1o Basto!', da Belar.flo de Belém·, 
Belarmino l'ere~rino d:Í Gama e i\lello; 
da. tle Ouro Preto e Jo:l.o de Ca1·valilo 
Fernandes Vieira, da da Fortaleza e ; 
aos juizes de dirl!ilo. bacharel Fer
nande:> Alves de Ca rva llto. dn comarca 
do Bl'ejo, 11:1 provincin. do l\Jaranh:lo 
e bachaJ·el Fr;1ncisco da Cunha Cas
tello Branco, !la comarca 1le Parintins~ 
na provincia do .J\.rnazonas ; conce- :-

• 

7 

1'.\GIXA 

251 

251 

251 

25! 

251 

251 

2til 
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t1Cll l10 ós m0norcs C:ulol:J, 3lari:t Jo~l: 
t' ~oerni:1, r·r.partiu:uncnt.:, o monte-

, · · • .., . • . r. .1 
1_ •v "'-' ,., u • ,._., ·v , _., . , "'"' "" 

c~tlt!adra. rd~)i'IIJatlo ,\titLlnio Fêlix 
Ct:rrêa fle C\lello. dc~d c a da ta do s~u 
f•lll.:drnr.ntn; c ~uc o Senado dr.libcrou 
se consulln~sc a C:1mara dos Sr:::. ne
pulados. si consente que :e accr~scente 

INDICE 

DIA DA AP11ESENTAI.';l0 DESPAG!!O ll.\ :IrES.-\. 

-. ·. a proposta dt) g-,wc~!'il·) :::ohre a ern issüo 
de ::15.000:00005 em IllOt'da eorrcnlc 
as palavr:l~-Hei·og-:1!:1-SC asdispo~i-
t:ücs Ctll eontrari•) ................... Si~s~ão de lO Lle Julho ... Inteirada............... :}00 

w. vu .•. ,c·,, . n:;uv.<uv c.,vt•d. u, I 
rcprcsent:1.1;:1o da Carnara Jlllnicipal de 
~- .Tosé elo Tue:tlllins:, na pr·nyincia. de 
Goyaz. r •'dinlio a conccss<io Jc tres 

• • . .1. .1 • • 

IUlv <'- '?lll ~- Vl U<ló) Ull < •. U•L '·'"' \.ja 

matriz da frcguezia daquella invo-
ea<;:-,o ............ , ................... Idem .......... .... . .... A' com missão de fazenda 

Do 1ne.su1o Inin!sie1·io~ de ü do 
un: .• ''-' "'·• li , .. olll\1 q '" ·"'- ~ · 
llal:-t commnnica aos respectivos pre
siJcn lt'S as dcci~0~~ dn. Cauwra. Llos 
:3rs. D·:pulatlos solJre ns elei~ões ulli
m:uncnte fdtas 110 t>Q districto das 
proYincia5 de Pcruambuco e t.la rara· 
JJyLn, e no 3° Jade ~li nas Gcraes ...... Idem ................... Inteirada .............. . 

Dos !§.-~. <.lepnt:ulos .:-'-tronso 
Cel.so .Junior·, ( i 0 secretario) e 
Carlos AJTonso. cornmunicanclo acha
rem-se t.lc nojo pelo fidlceilllClllO de 
duas p~~sso:1s .:!e sua fa111ilia .......... Idem .......... . ........ .\!andou-se tlcsanojar .. . 

U<l .. (n-c,.iu.cuciu uu l~ ... -u-,.·uaciu 
da Bahia., retllctlcuuo 52 rcbtorios -
daf']u~lln. rr9si~encia, e H collccçôes 
ele Iers provmc1acs ................... IdeHt ........... . ....... A arcbiyar ............ . 

JJU_ ~~.-. ~-.. u.rcuv "'-:'l.l'"-''c~~ UiLl;t_uu 

de honlern, comnntntcanclo nüo poder 
com pa rccer as scssücs por ter fallccido 
um scn inn:i.o .......... . ............ Sessão de ·13 de Julllo ... Mandou-se desanojar .. . 

Do tniniste1·io do ituperio:- datado 
de S deste mez, rcmettendo o reque
rimcn to -e-m q uc o porteiro, c:ontin uos 
e bcdeis da Faculdade Je Direito do 
Hcci fe pedem sejam os seus venci
me 11 tos equiparados aos dos e111 prega
dos de ig-ual catego1·ia nas Faculdades 
de ~lt~tlicina do Imperio .............. Idem .. ........... .. .... A'commissão ele pensões 

Do n:lini~teJ•io da t'nzenda, de 9 
do eol't'cnle, em resposta ao de n. 2Hl 
de iS de Junho passatlo, remeltendo 
infol'lnaeúes e lahella demonstra tiras 
das rcmc~sas de fundos para Londres, 
de 1 de Julho de :1.881 até 30 de Ahril 
ultimo ...•..••......•...••.........•• Idem .. ....... .. ....... . Ao Sr. Soares ..... ..•... 

Do 1uinisterio dajustiea~ de i do 
correme, remenenuo a raneua. sup· 
plemen lar de 110\'0S termos e comar
cas incluídos no projeclo de orçamento 
daquelle m inisterio, para o exercício 
de 1886-1887 ......................... Idem ........... . ....... A' commissão de or~a-

Do J.ues1uo n'linisterio, datado de 
S deste mez, em 1·esposta ao de n. 262 
de 2 do corrente , prestando informa
ções relaliYas ao juiz de direito da 
comarca de Pedro JI, na província do 

mcnto ............... . 

30fl 

309 

3H 

311 

31:!. 

3il 

· Piaulty, bacharel Aristides Augusto 
~lilton ....... .. ....... . ........ .. .... Idem .............. ..... A' commissãodepensões 311 
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DES!GXA(\0 

----------------------1-------------' 
D•) n1inisterio da. nJ.arinb:., de 8 

dr.slc mez, em resposta ao otlicio n. 
21:3 ele H do mez pr·oximo pas~auo, 
rellleltelltiO cotHa aa consuna U(' t.on
s,~lllo .Nnval, relatira á rn·eteur.;áo da 
viu,·a do i" tenente da al'!uada Joa-
quim Villela de Barros •.••••..•...•• !dr:m ................... A" commissito tl·~ fnzendit 

no !!!ii<-~n.ado~ de \J do corTen te, corn
:nunicando que deliberou-se consultar 
;~ Caruara dos Deputados si con~entc 
!jUe se accresccntc á propo~ta do go
vemo, soln·c n. eulissào até á quantia 
d1! 2:J.000:0005 Clll moeda correu li', as 
pala. ,· ,·as -ltcvogam-sc as disposieües 
·~m contra.l'io ..................... : . .. Id~m .. . . •.......• . .. . .. Inl<.'irada .............. . 

Do S•·· 1uan•strn do un],er·ao, n~:: 
Jl(ljc, pecliudo designação de dia e hora 
par a a JH'C:::en tat· urna proposta para 
cuncc~~:lo ele c1·ccli tos su pplcmen lal'e:.' 

1la tn. conllltUnlca ao preswcnte a~, 
pro\·incia. da Bahia. a. decisão da. Ca.
lllrlra do~ Srs. Deputados sobre a elci~ão 
a aue se proccdcn em i.'í, do 1nez 

\ • . - t.l • l I : C_9lll m 1:;~.a0 C lllS l'UC·•\ 
~ao puiJlu:;>. . . ••• •. . . . . 

pi'OXÍIIIO Jinllo dO 2° dlSll'lClO aa 
uwstna Jll'OYincia ••••.••.•.... . •••••• Se::::ão de H de Jull10 ... lntcirada . . ............ . 

D·) u~iui,.,t.e1·io da f'azendu,. de i1 
ilo eorrcn te, devol r endo in fonnado 
n requerimento de João 11ariano da 
Cunha, cx-eollcclor do municipio de 
curnrupú, na. provincia. do )laranhão 
pedindo remissiin do alcance, superior 
a 2:000;~, em que se acha pa.1·a com a 
raí'.Pnda Nacional ....... . ...... .. .... ltlc·r:·l ... . ..... . ....... .. A quem fçza requisi,~:1o. 

no llliUit>terio d:l ln:n·inha,. de H 
do corrente, transnti ttindo copia do 
(Jifttio do <lircctor da Escola de .Ma
rinlw, informando o reque1·imcnto, 
tJUC devolve, ele Antonio Fernandes 
do:; ::;a,n tos, secreta rio da mesma escola 
pedindo que seus veucimentos sejam 
equiparados aos dos secretarios das 
Faculdades de Direito e :Medicina. • .•. hlcr.1 ... . .......... . .... Idem .....•.....•...•... 

nn •ninisterio da a::ricultu1·a,. 
de 1:! do corrente, remcltendo as 
iuformacücs pt·estadas pela presidencia 
da provfncia de Minas Geracs~ :iccrca 
dos terrenos usufruídos pelos ind i os, 
entre os rios Gr:mde e Parnnabyba •. Idem ....... . ........... Idem .. . ...••..• . ... . ..• 

no D•·· Antonio Lcu·a da I<'on· 
tou1·n Paln1eiro, presidente da 
província de Sant!l~ Cntlwrina, de 28 
de Junho, parlicipancloque nessa data. 
perante a Cama.ra. ~lunicipal da capital~ 
Jlrestou jurau_1enlo c tomou posse d~ 
ca1·go de pre:udentc, para o qual fot 

'> -

9 

311 

3li 

3!1 

311 

31! 

338 

33S 

.338 

338 
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TJE~l'.\CIIO DA :\!E:::A P.AGINA 

--------------------------------
nomeado por carta inq)erlal d~ 20 
dnquelle Jllt'7. •••••••••••.•••••••••••. ld e!I1 ....•..•...•. • •••••. 

Do Sr. Eurr·n~in Corre;-, .. dn ta elo 
" ·'' • .~-.· rln 

u, 1• l t 'lll;'l!'• lfl , " -VV•'-''""" 
de au5rntar-sc teruporariaruenle da 
C•)rte, e para is~o pede licenr,:a :i _ 
Cam:~ra ............................... Sc:;:;:"io •J·~ J~ de Julho . . . 

Inteirada ....•.......... 

A· corí1 ndssão de COllsti • 
tuitão ............. .. 

D.) nl.inh•te't'io do ianpcrio .. de 13 
elo corrl'ntt>, crn rc~posla ao de n. 208 
àe ~ ele:'le mez . .-J(·clar:indo t.cr comntn
níe:1rlo ao pre:;iderlle da proYineia do 
Cc:tr:i a,eleeis:io d:1 Canrara soiJrc a 
cloieiio de, 7° rlislricto da mesma lde!11 ......... .. .. . ... . . Inteir·aua . ... ... ..... . . . 
t")fO\:ÍIH:ia .. . •... . . • .•.•••...•.•.••••• - . . . . 

lJCI lllllli!IO&CT"TTT---.:J"•""{" õil'<•s·n.~uia .. "' 

mesma dat:r. rernd.tr.ndo o r~qnel'i
menlo rm qnc o 1° eirurgifto ch 
armndn Dr. Jo:;'? Pedro :\lt:•nlt>ir·o pede 
Ull. :l!IIIU Ol' IICCI<~:T 1:1111e lVUV::> '-'~ 

vcnr:i tlll~l!lo;; ...... .. ...... " ' -" ........ Id~m ... . .. .. .. • ........ A' comm issão de pens0eJ: 
Dulnlnh•t~:do da a~r.·icnltur·n, 

<la !.:3 rle:;tc mez. reÚH'llcntio um 
C'Xelllplar uo non1 n,.:ul<lllit;lllU se , 
das estradas d1~ f,.: rro do Estndo, que 
]jaixou r.ü rll o rlec~r ·~lo n. g,íi:l de 2~; 
de .Abril ui ti rue), para que a Cama 1·:·, 
aprecie r·a pane que se prende :i. 
appro,·n~ii o do Corpo Le!:!iSlativo .. . .. Idem ... ... ............. Idem de ohras publicas. 

De• 1uestuo ministe,•io., e de igual 
datn, em re~po•la ao ofti,:io n. :125 de 
;_; de Maio ultimo, reruelt·~ndo cópia 
do r·e~u la mcn to gera I para. as estradas 
de ft?rro do Estado . .............. .. ... Idem . ............. . .... Ao Sr. Soares .......... . 

Do ntinister·io d:' n~:ar·inha .. de 13 
1le~te H1 l'7. , rcmette:HW cup1a ua 
in formação prestnda pelo inspcctor· do 
Ars·~ nal de ~larirrlra da província do 
Par:'r, rel:ltiva :.i pl'f:tenr~ão dos empre- _ 
g':ltiOS dO n1CSI110 Ul'51'll:\ . . ...... .... .. IWC!ll ........ , ..... .. ... .'\. COIUllll:l::-<.tou~ l :C:Il::)Ut::> 

Do dh·ector do lt:useu N':acio• 
n:11, d~ 13 t1o corrente, offerecendo 
tres exe:nplares d·~ eada. umn el as 
hrochur·:1 :; puh:i,~nrlas n rtirnam r:nte em 

. liu g-ua fr':l!l-C•;za. ::obi'l! di!Tcrentes 
assulllptos .. . . . .. ............ . ... .. ... hlem . . . .. •.•..•....•••• A arch ivar . . ......... . 

Do dc!"Õen•hnt·~:adcu- .1-~nt.onio 
Bat•bol'n Gontc!OO ~ogucit•n .. 
pc·di11do urn anrw de licerl(·a para 
trala1·de ~n a s;wde . . •.. . ... . : . . . . . . . Idem •.... •......•...... A' commissãodepensões 

D·~ Fa•nnci~co de ;:"nula Cunha .. 
alUllillO do 2° anno rlo curso super ior 
da. Escola ele r11in:rs , perlind•l srr 
eonsiderarlo apprOY:'t1lo nas rn:r. terias 
de Ullt anno em que tcn~ notas cor
rcspondt~ntcs á approYa~ão, seudo 
:ulmillido a fazer,eur qualquer tem po, 
cx:~me d:r.s em que não foi julgado 
1,:-~-í) ;út~nn . • --- . • . .. .... . . !•len1 ....... . .... . .... .. 

D:t directoria do Lvceu Litte 
rario Portuguez~ pedindo a 
~raça de_llic ser rcs lituida_a. quantia 
de 9:000~ que ragou como Imposto de 
tr·ansrr: issão de prorriedade para as Idem ... .... .... .... . . .. 
casas do mesmo lvceu . .............. . 

Do Senado, de f.'ío de .l nlho ultimo, 
remettendo a pr·oposição que releva 
D. Maria Luiza Pacheco llarboza, da 
prescripção em que incorreu, para -
receber o meio soldo de seu pai, o 

A"' com missão dcinstruc-
ÇãO pUDllCa .. . . .. . ... . 

A' commissãode fazenda 

338 

33S 

30(} 

30!> 

3G6 

361) 

: .. 

vvv 

30G 

3ui 

3tll 

307 
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J)E5IG:XAÇÃO DIA m AI•J.lESE:\'TAC) .. o 

mnjor reformado do exercito Manoel 
Ant0n io Paclleco: á qu!ll o S~nado não,_ 
nt'otiP ri:~•· n <;(>11 r·CÍnc;r'nrim~ln '~"""'ir, d,, Hi de Jnlho. 

.Do lninisteJ.•io do impe1.•io, de i~ 
do t:OrTente. em resposta ao de :!8 de 
A~osto de 1883, de,·ot vendo i nf-)l'lua.ua 
a pt·etentão de varies ltal>ilanlP.s dos 
·bait•t·os do Aruiarahy Grande, Tijuca 
c Vi lia lzahcl, pertenccn tes ú freguezia 
de S. Francisco Xavier ............... Idcrn ................. .. 

J)o Jninifiit(~J.·io da a~ricultura., 
d•1 13 d•'sle IIHlZ, em rés posta ao ele iü 
de Junho ultimo. !'em.cttcntlo .. inior
rn·H·- ><:. ,l rP;;.npirn 11:1 lli;;.tr•ill,Í(·:in 

11 

PAG!XA 

lnl 'Ít":'Hla ••••• 388 

A' COlflli1ÍSSàO d~ e~ lati~· 
lica .................. . ::ISS 

craaua nos reservalorios de Sai1ta 
Tl:er·r: za ........................... . .. Idem ................... Ao Sr. A. Figueira.. . .. 3SS 

'Do d(·~e~nharg:Hior da 1\cia~~un 
.~.~ 1UI"nw·,.n~o:õn. I "•flt>,lllÍfl d' ·A 11. 

clradc Pe:;sôa., pedindo tllll n11nrt de 
lic•·nc~a para tratar de ~ua sande ...•.. Idem . . ................. A' comlnis:i-;lo t.le pen~ü-~s 388 

De D ... J"o,..cpha do Carauo C=•l-
.1~"' .Ji.r• :t.I"P.Un vin\"!1 tln r•nmmPn. 
dador Eiitílio Xavier So!Jreira de )letlo 
solicitan:io n. gr:H;a dP- luua pensão ... Idem ................... Idctn ......... .. ... · · ·· · 388 

'Do 1nini~terio do hnpe11•io1 de iG 
tio t:orren te, em resposta ao de n. 27S 
-de H dt'5le mez, partiei(J:t.tulo te;r 
cr•lnn:u11icado ao pt·csidente d:l pro
vinci:t da Bahia a dccis<lo da C:trnat·a 

:::.oL1re a eleil:ão' do H,0 districto 
.Juquclla província ................... Sessão ,Je i7 tlc Jlllho ... Inteirada.............. . 12~ 

!nter~em~ce3 aununmJ.a3 e varl11Gra3 

Sr. 111 in ist roda a.gricullur:t.-Pc~o dia 
~ hor:t para inLerpella1· o Sr. tuinistro 
.da agt'icultura sobre os scgu in tes pon
tos • 

1.v Si o g-overno imperial julga con
'-'Cnienlc, em vista tlo n0sso estado 
firnnceiro, a cnntinuaçfio das 
obras para o açude de Quixa.d<i . 

~- u Si mantêm a dclibcr·tlfiiiO 1}llC 
ccmsta ter sido tomada pelv :;eu 
anteeessor, mandando engnjar iOO 
fam i! ias de Iom lJaJ"dos para traba
lharem naquella obra . 

3 ." Si entende que a applicaçiio dadn. 
pelo seu antecessor· da. quantia de 
:i80:0005, \"Otada pelo corpo legis
lativo, estã de accürdo colll o ~ 21 
da lei n. 3230 tle 3 de Setembro 
de iSSk .... ...................... Ses:-olo de 

Do Sr •• Toa.qui•n Nabuco, ao Sr. 
pr·esidente do conselho.- Peço que se 
me marque dia e llora pat·:t int~t·pellar 
o Sr. presidente do conselho S•)bre os 
seguintes pontos : 

L o Que moti\•os teve o goveruo para 
excluir os escravos de mais GO 
a.nnos da categoria dos quénevem 
ser libertados im media ta e incon
<licionalmente pelo fundo de eman
cipação, sujeitando-os á obrigasão . 
<le tres a11nos de serviços? 

·- ··-··· ·-

i de Julho ... Yet·ificaua na sessão de 
() · ):!~ ' ·~(I 
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2.'' Sendo o unic11 meio de apagar 
cs:;a ditTcrenra odiosa contt·a os se
xna:enal'ios eína nd pai-os immed ia-
t:1menle. Sl'J:l .• t'<-'lllO propnnlm o 
rr;inisterio pas:-:ado, sem indcruni
z:H~:to, seja tixando-ll!cs Yalor, por 
que n:io se julga o go,·erno moral
mente ollrigad(•, d~sd·~ que a ca
m!l.ra rejciton a emenda do Sr. A. 
Prado. a propõr. :1 libcrtaç:io im
IHClliata e a titulo gratuito daque
le~ esc r a \"OS? 

3. o Si, na opiniãt""~ <lo go,·erno, con
siderr:nõo que :t lei :le i de No-

• A "'"I ' " ,_, . 00 f. o n ~' 
C lfliJJ U llv ~ T' <w 1 v •r • ., "v" 

tlt} data e que :15~irn os escravos 
africanos têm todos, a vista. da 
hi:.:Loria do ITa fico, rn:~is de GO 

• t, • 
o llUVC 0 U.IV "lllC:-:HU o """" ,. ...,....,,.._, 

de os declarar lin·es ~ 
i.li Si a esperancr• despert:HI:t entre 

o:- e~cr:n·os de·6CI n.nnus de llcarem 
de f} n it i Y:l m t:'n te livres clt'scle a pro
mulgação da lei, e:;pcran0a fun
dada no prog1·amma rio gabinete 
rn~s:~.do e no neto ela ,Jissolu~ão da. 
c:tmara, c de que o mundo todo 
te\-e conhecime!Jto, não imp0e a. 
obrigação national de nã.o substi
tuir a liberdade pura e simples 
pot· tres ann0s mais de tt·aball1o 
!'orçado. isto é, de •li~far~ar a es
r..ra Yidil•) que se prolonga·? 

~. • - ..!'t .. • --
'.) , ~ : o Vl'llllo V 11' . ~\.' \.1 uv, JH<V 

e preciso acautelar a sorte dos 
e~eravos mc,iores de 20 nnnos, e 
e~pecia.tmcnle dos de Hi e :lü, ir-• _, • • .1 
I!J<tv. u~;; UI!JI!IIIt . . ~,; 'unv.:t u""""'"' 
prm·a ,·elmen I e iii!Jenuos tambem, 
que, pelo alto pre~_:o de !JOO;~, e po!' 
s11a -exclusfto das elasscs bcneficia
dns e pel:t aholi<:ão do systema de 
avaliarão da lei de ~S de Setembro, 
ílean'ti-em Utt'ln.--hladc em que o 
homem não se pétde ~inda valCI' a. 
si mesmo, praticamente pri\·ados 
do direito de resgate 'f 

G. o Si o go,·erno não entende que as 
escra\'as nas tnesrnas condições 
deviam merecei· especialmente a. 
prote.~l}fto do Estado ~ 

I~DICE 

7. '' Si o go\·P.mo não está disposto ~ 
propür medidas que res:1lvem os 
direitos dos escravos. adquiridos 
com a lei Je 28 l.le Setembro de 
48it ou si nelo contrario entende • 
que essa. lei póde ser revogacla na 
JJarte concernente ao direito de 
resgate iorçado sem attenr.ão aos 
calculos baseados sobre etl:i, ha já 
!~ annos '( 

s. o Si o goYerno não entende que o 
gr:.lu da nossa. moralidade social 
permitte uma lei que prohiba a 
compra e venda de escr·avos, e 
toda e qualquer cspecie de perse 
guição pessoal exercida contra 
eHes a titulo do <lominio? .. . ..... Sessão de 17 J~ Julho .. . 

IH0$1•.\Cliu DA li EZ.\ I P.\<:IN .\ 

j 
T 

. ... .. ...... ..... ........ ' 
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F ropJ3tas de lei apre3enta1as nnla governa 

Do Sr. 1uinists•o da agricul
tura~ pcd indo o augrnr.n to de . ... 
107:0005 p:na a verba o!Jr·as publicas 
e outros credilos .•.•.......••••.••.. Sessão lle :17 de Ju lho ... A' com rrti$Siio de 01'~a-

13 

mcrllo............ .. .. 3i 
Do Sr. Juinililb•o do ianpe:t·io~ 

pedi11do err.dilo~ ~upplernent:tres na 
imporlancia d•} :1..003:76:>~~:;8 afim de 
occorrer ao pagamento de despcza de 
sub:a.iJio de senadores, deputados etc .• Sessão õc H uc Jullto ... 

Projectos de lei apresentados DOr deputaios a r~-
.... ~itn .1n" '"'""" nin)n ,;- l.n""' nn""'"" 
lbHU UUO llUU~Il UlU. U JlúU IIUU Tu iJ:U ~JIIl 

~-~. -- -"- ~~-~- H V . v• _,, «'JUl. oU'-• 

hlo: Ill .. ........ . ....... . 
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J:l 

·IH 

3li 

338 

N. I8-188:;.- Da com missão de 
orçamento-credito supplementar de 
70:203;~93:J no minist~rio da. justi~.a ••• Sessão de 20 de Junho ... A imprimir ... . ...... •· · 2 

N. ~1.- U!U!!~:i.- Idem sobre a des· 
!l~za (~ 0. l\1llttSLCr~!-' uu _lii~pcriu pé!.ra u _ 
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c. tJt·a:-; !llll i ta rt:::-. 
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1.:1 C~ nia 1!c l•)da. a corrcspO!Ilh'ncia 
omdal llavitla entre o di lo prl'si
ucnt·~ e o ex-juiz de dirt'ilo de 
l!utniltl t'S . Dr·. Enéas José No
gueira, :'tcerca da uutuea<~fto, ser
\·erllia c . pru\·oca~ii.o elo c.x-p~·o
tnotor tmhl ko Jüaq nun Cl~mcnlmo 
d e Suuz~l ~lar!tn:-: 

2.a Si c~te i11di\· iduo 10 di:ts ucpoi~ 
tla ~na. nomea<;ào foi pelo tnc:-;1110 
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tr.:lc:la. 

lácm, o Sr. Vianna Vaz. 12 
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dad,•s pulkia,·s da lo<:ahl:ttl•~ l!:ic• 
tiYcram· COIIllcdlnt?!llO tk :::ua re· 
t[Ui:,:iç:·lO ( 

~.~ Que pJ-.:n·i,lencias fora111 d:Jtl:i:' 
parn a pnlllt;ao dO~ :111 t••r~.;:- a:. 
YÍO]t..'l1da Sl.•ll'ritf:l p•~IO~ ri·l;l,]:iC•:O: 
tent'il te-c,•rnnd Al:i (l!ll, l dt· )t•.:i
relk:i Fr.:•ir·,., enpil;iu Anlün\;l 
l\CS .CII"tl:l I· l'alll::lt~ 1:1· . _ ,,~, .• H'~lOI' 
da Frant;a. pre:-:.!::: illt·~:tllrJo:n!••l 
n:HJlVlla•.·id;!d'\ JWt1i:~ ~1 dl) t:o:·-1 
rente, ]'OI' ordem diJ JUIZ JllUIII-

INDICE 

DI.-\. D,\ APRESEXTAÇÃO DESPACHO DA :"ITEZA 

Cll':u ... .... . .................. : .. 
1
1Uetn . ......••....•. . •.. 1\len1 ...•.. . ....•... . ... 

Do S1·- :\fac no ... ~··eH.-E •''[UC·JrlJ 
que Pl'lu )liJd~lerio·· da J U:'!i,~a ~c :e,;;~, 
com urgr,:t·ia. irrfor·111:11::io a,-, Jll'l '~i
denlc da P'"-''"ill·~ia dv P:1rú. ~u!ji'L~ u 
as~as&inalo ,,,, pot·lugut' Z P:h·itkl> ~~l:t
noel de :3(•oza. na noite ti'~ ~:3 tio 
corren l e tlen tro (1.: ~ua e:1::a, n '' t:i!pl taL 
pela força pulicial :l~ ordens do sulldc
Je!!ado Tont·:' . 

'Qual (I lllútiVO [lOI'tlll e 1);"10 f·)l':l ll\ 
pre:::os CIJI 11a~ra11te os a~:;;J55lliOS ~-

Do S1·- l :len.-iquc.-..- Ho:•q ::•'ir(• ,;:1''· 
por inlcnw·dio du )liniH,•rio tl;i Ju:'
ti(·a s~ t! Xij:l inrurlna•· ·)~:' tia prc.-i -
dencin. da pr,,vinda ,Ja ParalJylta, ~i 
por cita se n·cuu'''H:ndtlll ou o~r,Jt~IIOII 
ao dele:.;::dtl de puli,·ia da eidade de 
C:trnpin:l Gr;'llldt~. qu•; ll<'tu pr;~:;ta;;sc 
au:üliú al~un1 ti·' fo:·,~a puhlii::L fJll (' 
llie f.,:;:_;l~ r,•qui~ilado. pelo juiz d·· 
direilü Ira I'""'''' J'•'IIJI)\"ido. o ku:. li:11cl 
Antunin d;t Tl'iud:,d.• .\lllllll •· ~ :~l·:·ir:l 
Hcnri'}llC~- c q11:ws os llJDli\'u,; qu'~ 110 
caso ti'~ :liH 1'111:ll iY;I t•Ha i~so ~L! d.•ram: 
assiru cOlli'' si •'~S'' juiz de tlir·"ilu foi 
pr0viart1Cillt~ uu\·i ,l•.t a n~spc ilu tla 
Jllt:5r!la ltwdid:l, ·~ si ~e fil e deu della 
conl!ed •'"'''lo. 

ll erpte il'•) , fHI[l'lt~i 11'1. ljlll~. p•~Jo Tll•'!'-
JJ10 Jnilli..-lrr·io. ~e l'•'lllt'lla 6 •pia da,; 
rcpn'S·~n lat;ü•'-"- q u·~ p.; la ~ "'"' t!d i la 
pr!.!sidcJleia, ~.:ousl:t tc r··~rll sido tlil'i
~ida~ uilitl :aJIIeni<' :1(1 ~O\" CI"IIO eoutr:1 
~llnP.II~ iuiz tle .lir•,•ilo I' . rlo 11 ~1 l'~í!f'l' 

Scss;1o de 30 de Junho .•. Idem o Sr. Auriano Pi-
mente I •.• . •....... . . . 

PAGIX.-\. 

. 
'.l-

01 

da sect::"LO tlt~ ju~li,~a do con~r·lho de 
estado, (s i l'ur e HI'iat!a ) inf,ll'll tatldo-s,~ 
ao I!IC::iiJJU l··rn po~ ~i p•:·J:~. pre:'itl eneia 
ou por aquell·~ minislerio, foi man
dado ser·\·ir o juiz d11 rJireilo, vindo 
t::unlJCIIl ne!:ilC caso r:úpia de.sua res-
posta . . .... . .... . .... .. . . .... • ... .. .•. Idcrn ..•.... .•. •. . . .. ... A pprovado .•......•...•. 

Do Sr·. Co!o!l:.a Pcr·cira.- n~~'i nciro 
se rcrtuisitt~l ll uo go\·crno infor11;a0üe.s 
sobre os .sr·g-u in L e:- poulos: 

Qual o HUIIJP.r•• d.~ fJTa~as que catla 
Ulll:t das cotupatllt ta.5 de :llli'Cn-
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-------------------------------
dizes marinlteiros tem fornecido a 
armada: 

Ouaes de eillr ... P.ssas comoanhi:~s P. 

em que datas, ai tingiram o alga
rismo da re:'pcctiva lota~i"IO~ e qual 
o nurnero tuaxirno que as outras 
alcançaram; 

Quaes as que se achavam aquarte
ladas em IH'crprios nacionaes quan
do foi expt>dido o det;reto n~ 937i 
de H de Fevereiro do corrente 
anno; 

Qua nlo se I em d ispend ido com o 
edificio de=-tin~c1o a capitania do 
norto na cidade da Vicrorin aua.l 
o estado d:1s respectivas obras, 
desde quando foram paralysadas 
e porque 1110livos ..... .. .......... Idem .................. . 

Do Sr. Alves tle ..-'-rnujo.- Re
queiro que se autol'ize a mesa. da 
Camara 'dos St·s. deoutados a mandar 

Adiada a discussão por 
ter oedido a nalavra o 
Sr. José Marianno ..... 

publicnr, COII10 documeutos historicos 
as actas das sessõr•s secr·etas alé 1850, 
com excepçàn daquellns que o não 
devam ser, altendendo as conside-
rações !le Ol'd•' ll: e intet·,s:;e publ.ico ... Sessão de 2de Julll.o ... . A provado ... ......... .. 

Do ~··· .José l\lnrianno.- He
queit·o que, pelo .Ministcrio da Justiça 
seja-me fornrcida a lista de todos os 
magistrados <lposentados, com a indi
caç:1.o de ctuanto percebe cada um 
deltes, e de~dc• quando .......... ,._:~~=. Idem ................... Idem . .. .... .. ....... . . 

Idem reaur•ir·o CTill~ nelo :Minisrerio 
da Fazenda, sejam fornecidas as se
guintes infonaações: 

L 3 Quaes os senadores do impcrio 
auc exrrc·er11 emore'!os nulÍiicos 
remunerados; c a natureza destes; 

2.a Si no intervélllo das sessões Jegis
lalivas lêru assumido o exercicio 
dos mesn105: 

3. a Si os IJ ue não o têm feito, têm 
obtido I ict! !IÇa ; 

4.a Qu:!PS ns urotivos ai legados para 
a ulJtt>Hção das mesmas . ....... . . Idem . ..... .. .. .. .... .. . ,\t1iado por ter pedi.do a 

palavra o Sr. Mactel.. 
Do Sr. .Jo"'«~ Ma•·lnnno., re
queiro que rwlo .Miuislerio tia GUerra 
me Sl'ja 111 r ..• r·uccidas as seguintes in
!orw:tÇõi'S : 

i.:a 1,.111ae!'Ó .:.s ufficiaes empregados no 
archi\'o udli.ar com a designação 
de suns pa teu tes e dos corpos a que 
JlCI'lCII CCIII . 

2." na t{uauto tempo está alli em
pre:.!ad ·• cada um desses ofticia.es. 

~ "On:~J,. r·p"nl:tllrt>nrn nelo nna1 se: 
rege attuella repartição. • 

4.. a Si h:t a li i mais officiaes do que 
exigr•ru a=- necessidades do serviço 
c os regula~t~entos milit.:u·es. 

!i.:.. Quaes os officiaes arregimen ta
dos de patente superior, que estão 
exercendo comm1ssões e a. natu-
reza destas . . .... . ..... . ..... .. ... Sessão de a de Julllo ..•.. rdem, o Sr. Soares ••••• 

Do Sr. n.och•lgues A.lve11, re
queiro que SI! p··ca, por intcrmedio do 
?tlinislerio do Iuiperio, ao presidente 

83 

lOS 

108 

lOS' 
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DIA DA APUF.SEXl'.At~ÃO D~SPACJIO DA :I[I':ZA 

dól proYincia de S. Paulo, a seguinte 
informar.:lo: 

Si fot :lpproYaaa a rcunwo i11c;;at 
de alguns Ycreadores !la ~amara 
municipal de Lorena no dia G tio 
corrente, para a nomeação do pro
euractor ~laniniano Al,·c~ da Ho
cha, c quaes as providencias darlas 
pn ra que nüo soiTres~e o servi~,:o 
publico com o procedimento cri
min;JSO dcs:;es ,·ereadores c a no-
meaçüo do procmacor referiu<) ..• :3éss5o de S de Julho ... . Approvadc...... . . .. . . . 2~2 

no S•·· ..i~ .. h;e~ de · i'-.ranjo~ rc-
queiro que SI' rcquJsitcdu goven10 1111-
perial, pnr inlt!l'lllPdio do Miuislcrio 
da a!!ricultura. cornruerei•J c obras 
n11 hÜcas : · 

:1..0 C:ópia elas tarifas e m Ytgor aa 
est1·ada dL~ fci'I'C· do P:1r:1n:l. 

2.'' Qna•'S as IIIOLlilicaçüc:; por que 
tem t•assado. 

3. 0 Si foi dinlinuido . e elo) f1U:llllo, o 
frete da !len·a-ma lte Cltt lJru to, 
conrlur.ida d·~ Cur·ili!J:t a ~lor-rel.t'S. 

4,, 0 Si é cxaclo ryue a compauh'::t 
Chemt!IS rle Fel" lJre~ili.ei/S prohihe 
cu CllllJ:lr:lÇ:t que St'ja conduzida 
parn. Anlouin:1. a 1J0n·a que fôr 
IJenel1ciada e111 :\lorrel·~s .. ... .. . . . lJem ................. . . [tlem ................. . 

DJ Sr •• Jo:•quhn Xabuco~- P·~~~o 
que, pelo tninislerio tia agrkull.urn, 
rue :;cja 111 dadas as St'gnintcs infor-
, ··'ll'"i ., • 

Qu·~ quantias l•'m o g1wer·no feito 
entre~:1r an C•' llll'•• da La\·oura c 
Co IIIJ~e. rcio,,;t li tnl<J de a u x i I i o :1 
P\:noc:ii• "•~'" nt~ caft'? 

E111 que éxcn:icios foram C!'·as qn:tn
t ia:; cnlre!!nes e de IJIIC \'e r !la~ 
foram tiradns, c si dt3 algt1111 do
cuJn•~nl•) puiJif:ocon~t a t':O:St~ aux.1 tio 
do Esladu ás IIH'nciouada:' cxp~hi
rü··S? 

TeÍ1Í l' C··ntro d:t L&H•nra ü Coul
JIIercio prr::tado ronla:-: do Clnpr('gO 
d·'=-~as t(llalllias 0:1 ll1e fMalll ··lias 
eulr•'gli•'S pnm So'l'l:'rn gnAas eotnO 
lhe p ·t~·~~~· ,•ssc c :'C'lll ohrig:tl;:·,o de 
J.r· .. ·star cunta;o;L, ......... . ....... Scss:ro tle !>de JuJiw ... . Al1 indo por ter· pt~dit1o a 

pal:n'l':t o Sr. Sonrcs . • 
Du ~~-. lleru•iqucR e outl·o.

Ctmslaudo tJU~ se aclla. rtn:lsi inutili
zada a hnrra do Calt•'dello nn P:trnhvlla 
do :\orle, pela diflicultlade de :lliin
:.;ir-5e ao anCOI':Jdouro por f:-~lla de 
IJoin, rcq~tciJ'O que se solic!lcm : do ~li-

• . •· .1 ' ,.,;h . . 11 ""' ;,r,., .... ,.H•';n,• .., 
• • C' 

esse re:-pci lo: rccouJrncndanclo-;c.JlJe 
ao rne1)liiO tempo que ,dê as providen
cias n; ~eu alcance, :~lnn ele que se fa-
li_te a rl:l\"Cj.l.:tl;ã o do porto t.laquella . . 
crd:tde ...... _ ........ ....... .. . ... ..... Scss:io de 13 t.lc .Ju'lho ... . 

Do !!!Ir.; l.lcn•·i<(UC ~!nr·cJ.UC""·
R•~quP.iro sejam solidtatlas dv g-ovemo 
as se:;ruiut~ infomrar.ües: 
n~sde quando ficáraln tcnuin:tdas 

toda:-; as ü!1ras de arte da J a St'l;'~:·to 
da e"trarla. de ferro do nccifr~ ·ao 
Cal'llarú, e quacs as coucluidas 11a 
2". ~ecr;ão. 

Approvado ........... . 311 
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Qual a imporlancia das despezas feitas 
' _,_ .. fth.- ~ 

I.. V lJJ Vi> L1 <IIJ<liiJVC> "'-' '-'UlhH' UI..'~ 

nesta ultirna sec<,:ão, até Dezembro 
de !881. • 

Quanto se despendeu, durante o pri
meiro seme,:tre do corrente anno, 
com os trabalhos da mesma es-
trada de ferro ........... .. ....... Sessão de l-1, de Julllo .... Approvado ............ . 

Do Sr. B. da Leopoldln;l.- He
queiro qne se peçam, por inlerrnedio 
do 111inisterio da justiÇ:l3 :to juiz de 
direi to e delegado de policia do )lar 
de llespanhn, informações sobre _ os

1 • .. o o ' i> 'A A ,~ o 
tJ_i)C<Li>i>UitlLV;) Uv l 'l < .,.._, U < IJJ V o:>1 yv- n,;c 

tor d~ fazenda de uma viun e das 
sevicias applicadas a um portuguez, 
f:1ctos constantes de urna carta lida 

· • r. IA~· ,ft 

t ' viV• .:JIC_ <llJV, '-'llll :)L_l<,<lV UL I V U 

sessao do seuado de 2u uc Junho pro-
ximo pass:-.do ... . ............ .. ...... Sessã.odeWdcJulho ... . Idem ... . .. .. ..... .. .. .. 

Do Sr. Soa1·cs.- R•:qnei ro qne, pelo . . - . -• . ::.· - '_,. ; ~ 
:Ul"-'''-' IV U< l'<lL.o<;llU" "' J'<TIT"'"" 
as seg-ninles infol'lnaçõl'S: 

La Dist:rirninnr.ãodas taxas de c:-~m
lJi•l de cada 'uma. das I c lr:-~s com
pradas pelo goYcmo e que constaru 
da dcuwns lra1:üo da thesou raria 
geral do lhesôuro nacional3 em 
2 de Julho c:orrcnle: 

2.a Si :-~qucllns, pelas l}tiacs se pagou 
com uti~s:to fora rn endossaJas com 
?'e~ponsabilitlade pelos lia ncos ne
_go~iadorcs ; , , ,. ft~ ,A 

u . ..;uol \;" u::. "lv<lUVI "" u "" u " " ''"' 
. tras c a i m pol'lancia de cada uma 
esp~cit1cadarnente .. .... ... . ....... Sessão de iü de Julllo .. . . fdcm . ........... .. ... .. 

lJo S1·. Schutcl.- nc~1ueiro q.~1c -~e 
!'"'.;~lll <IV n'J CI:;IIIU ('VI ll,TTT~ IV u 

111 i msterio da A~ricnl tura, :-~s segui n lcs 
i u formar:ücs a respeito ~~ .l cslraua de 
ferro n: Pedro I: --

!.~ Si já foi aprcscnlnrlo o rclalor·io 
da. COIIII!liss:lo Jhcal, e no cnso 
a mnua li \'O, que seja. envia do có
)Jia. do dito rclalorio ; 

:2. a Si o reprcscula u !c tia. com pa n ll ia· 
da estrada de feno D. Pedro l, j:i 
declarou as hascs e condiçü~s, c 
quaes s:lo c!la.s para:\ rcst:is:"to do 
con!r;1la1 c:om o ~ovcmo ...... . ... ldl!lll ....... . .......... Idem .................. . 

Do !!!i•·· A. Spinoln.- ltcqueiro po1· 
illler·medi•J do ru ini::terio da juslicn, 
cópia elo inquerilo policial, a que se 
pt·c~cedeu pelo cri 111e d~ ru r to ou 
roubo. pl'alicado no consulado porlu· 
gue:r. desta cidade ... ........ . ....... .. Sessão de 17 1lC Julho ... . 

Do Sr·. 1\laci4..·-·-- nequeii'O.:t IIOil!ea
(~ào de \llll:t COIIIIIIÍ SSàO especial de 
i10ve membros para estu1lar o projeclo 
de l'eforma da ndminisl1·nç:1o proYin
cial , que n:~ sessão de hoje foi aprc-
sen tado ...... ... .. .. . .. .. ... . .. . ...... Sessão de !7 de Julho .. .. 

Adiado por ter pedido a 
palavra o Sr. Affonso 
Í>Pnn!l 

ldem, o Sr. !\lanoel Por-
tella .... . ..... . . . .... . 

3~3 

367 

3Ql 

393 

~36 

i36 
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A 

Alfredo Chaves, pags. i6, 207. 
Anrlradr, Fi;rneirn, pngs. 23, 323, 3.2i .. 332, 3ii, 

37í, 3!li, 436, 4t3 e 4tH. 
Adriano Pilllcnlel, pag. &,2. 
AITonso Celso JunJoJ· .. pags. Gi e M\.. 
Antonio Prado, png. 86. 
Almeidn. Oliveira, png. 13i. 
A frouso Pen n:t '· pa gs. 200 ~ 201. 

J ( ' I 0 • -'J • 
Araujo Góes Jnnior, pngs. :2DO. 319. 331 e 461. 
Aristides Spinola, pngs. :313 c 3:20. • 
Antonio de Siqueim, pags. 32G, 391 e li:i>S . 

B 

Coelho de Rezende, png-. 7. 
Ca1·Jos Peixoto, p:1g. Fi. 
Costa Pcreir:J, pags. J.9 e 460 • 
., " ~· 

Candido de Oliveirã, parr::.. 75, 239, 3~8 c 3%. 
Castello Dranco~ pag. il8 . 
Carneiro da Cunha, pag. 2S7. 
~ • rr 

D 

Duarle de Aze\'cdo~ pa~. H5. 
Dclfino Cintrn~ pag. H6. 

E 

Eufr·azio Correia, pags. 100, 203, 2H c 388. 

F 

Felicio dos Santos, pagos. 300, 3i!:l, 320, 328, 
3:li.í e 3-13. . 

F~rrcir·a de M0ur·a. pag. 307. 
F'rancisco Sodré .. pags . a:J e 456. 

G 

Gomes de Castro, pags. 3i, iOO e 200. 

H 

Henrique llarqucs, ra~. 339. 
nenriqucs, pags. 62 e 37~. 

I 

Ildefonso d~: Araujo, pag . ;.Jt>. 

.J 

Joaquim Xabuco, pags. 1~0, 200, 26g, :293,322, 
3í5, 4~:! , 4~8 c 4~U. 

José Maria.n11 1arr:;. 'l .:, 

L 

Louren0o de Albuqucrcruc, pngs. ~o e 162. 
L~or~rdo de l:ulhücs, pags. ~s, 1i0, 298, 320 

c 3:.3 . 

.lU 

Marcolino i\Ioura, pag. 2Gn. 
Manoel Portella, pn~s. Oli, Ui, 371 e !!3G. 
Monlandon, pag. lHl. 
illcira de Ynsconcellns, p:t~. i6l. 
i\Jac-Dowell. p:~gs. 50 e :i2i. 
Marfim Fl'<lJWi.sco, pag.s. 13, 137 c 313. 

p 

P.1dua Ficnr·r, p:1g. 32í. 

R 

Bot!rigo Silva, pa~. 2:.>2. 
Hali.slwna, pag. ii. 

Sar·ai v a ( scnatlo1· r! ptasidau ta do C'Jnsellto) 
pa~s. 

~igi.SIIIUndo, p:l::;' . 3Gi. 
Soares, pag::. 48, i 3!l c 388. 
Schutcl, png. 302. 

v 

Vallallares, png~. :183, 3~3, 3.1:9, 37!, ~í7 e '~i.W. 
Vuldclaro, pag. !:)7 c 203. 

z 

Zama, pags. !í.2, 267 e 36S. 
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SE:'::::;ÃO F.~l :20 DE .rr;~HO DE 18~5 

SU.\DLHt10.- J.citnr:l c :tpprO\';II_:ãl) d:L :td:l. o!e lwi!:Citl, 
- :::.:rr.am:"·n:.-l'nljcclos.- ,\npr.n·a~:Io olc r•~da c:•ies. 
Elcic~;io da rn·~~a.~ ::t:Gt:::P.\ t:.\1:!'1: U~\ oJJ:tJ:;~r ru ,;tA.
Disciu· . .;n;; tio;; S:·s. H:LL.sbona e Coelho d•J l:l'Zc:tt!c.
H' ucrimonto~. 

Yiann:'t Vaz, Bulhões. Sig-ismun.Jo, Diog-o de 
Vas ::tllCCU.ls, ::\fig-ucl ca~tro. J,la•.jUÜU Pedro, 
Fclcio dos S:1ntus, Bar~o fl() G11ahy, Ar ,tujo 
Pinho, Alv:n·o Cand nlm, Arh·iano Pimentel, 
França Carvalho. Diaa;,. A t·~Hijo Góes .lunior, 
Duarte t! C Azc•;edo c José l\lari:tnno. 

F:.t.lt:am. I'Oi 11 CtlUS:l. pa:·tici pada, 1).-: Srs. : .\.1-
,_~ofot•ado .Lmio;, _ Anto~io Bozct·ra~ Aug·t:tsto 
• '311 ry. agas, . 

A's 1l hor::ts cl::t manhã, fcil:t a ch::tmarlH. Scdt(l, Go11ç:dves Ferr•!irn. •. loaq11im . Tavares, 
acham-se presente.;: os Sr.:'. : t•rn.nklin Daria, Leol-loldo Cunha, Vaz tlo Mello ·~ Yallad:.ti'C:.;. 

... • ,. .... f ?" ..... • • . ' . . 
Rodrigues. ?l!ascareoh •S, ~ Rodl'ig-ues ·h!nior. zen·t; ·de' ~lenc:~:cs, · c~rrêa d~ "~;a.ujo. G~~pa.~ 
~cz:1mat. Lcu~clt·o i\la.~:d, !\lont:~ndon, 1' rede-j Jo Dt·ummond Ribeiro da Luz e Barão de 
nco Borges! ~:hh·a l\Lun. •• Ju\'Cncto Alves. 1\lar- '\n·\dia ' 
tim Fra;;císco, Coelho de Ahuei la. M·Jl'··ira • • · 
Brandão, Jot'to P,mido, C:1stcllo Br. ! nco~ Lou- E' Lida c approvada a neta da :ses~ão tl.:l hon-
renço tlc AlbutjUCt·que, Antonio de SitJU ·ira, tem. 
Dias Camciro, Hibeiro de t.Ienczes, Ba.r:io da 
Leopol,liua. Antonio f'r;ltlo, Cosh Pereir .• , 
Antoni11 <"arl,,s, ~Iat·es Guin .. C~ll·los P uixoto. 
Coelho de H.c~cnde, L0.itão da Cunh:t, .Ah•at·Ó 

O Sn. 1·• SEcnETAruo dó. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Botelho, lta<tui. Valdetar·o, H.u.tisb·,na, Jos•) I 
Pompn.u, M c-Do,,·ell. Salgado, Rod1·igue:; Al- O!llcios : 
ves, Almeida Olivr·im! I-Iettl'iqn•'s. lJ .tet'onso cb 
~ rau.;o, tre o 11:\\''-' s ~ 

Compa:recem, dcpoi.: da chuwada., os Srs.: 
Campos s~all,~~, Coelho c Campo~, A1·istidc~ Spi
nola, Bernardo de Mcnrlonçn. Sobriuho, Satyro 
Dias, Henrique Mat·ques, Prudente de Mames. 
Soares, U 1ysses Vi:l.nna. CarnoiJ•o da Rocha., 
Carn ·iro d.a Cunha. Moreir:t de Barros. Parlua 
Fleury, 1\-In.nool Portella. Crur. Gouvêa., Carlo;; 
·.\ffon~o, Schu~Gl,De:finoCin~rà.~l:lcir!l, Lacerda 
\Verncck. ~inimbú .Junior. Olym;Jio C:tmpos, 
Antonio Pint.o,Gomes de Castro. Rodrigo Silva. 
Eufra.:io Cor-reia., Zama, Silva l\1aft·a. Francisco 
Beli~a.rio. Candido de Oliveira, C::strioto, Dan-

• J • 

Figueira, Cunha. Leitão, Fernandes de Oliveira 
Q.Cruz. 

O Sn.. PmtsiDENTE a.hre a sessão. 

ComparP.cem, depois de nbertn. a sessão, os 
Srs. : Alves de Arnujo, Bezerra Cav.tilcanLi, 

V. II.-1 

[l,_~ Mi nistorio da Agricultu:-a, datado de 
hon t~m. remetlen o o rcqu·~r1m0n o 0m que 
?\h nool Jol'lú l\JaJ·tins rl:ls Neves. 1 o offir.ial da 
adm inisu·ação dos corrGios ch província. de P-er
nambu(·o, r·~qucr um anuo de licen~·a. com m·-
01·dena:lo quL~ lhe compet0. paJ•a tratar de sua 
sa.udc.- A. com missão de pensões c ordena
dos. 

Do l\Iinisl:erio da Marinha, datado de i5 deste 
mez, remettendo o requerimento. informado, 
em que Aif,·edo Nonato Pavão p"d~ que se con
signe no orç.amcoto de 1885-1886 quot:t para 
pagamento das rações ll que dC julga com di· 
rei to.- A' commissão do orçamento. 

Requerimento da Associa~.ão Corumcrcial 
Ben,.fic1•nte de Pernamhuco, pedindo que se
jam d·~cr•!tados meios afim àe quo soja eoncluida 
a c:-.tr ,.Jn. de forro do Recife a Caruarú ~ pro
Jon:,:-aruento da do Rccifo.- A." commissão ele 
orç:uuento. 
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Sã:) -r;•nPttiJss á fa commi--~:in 1lc inqnet·it•) , 12:50fl$ pr,•s::mi-.·eis dnrantc o rosto de 
as S'~uiutc.:: ada" l'l·itot·:le; d.:. 7" district··· do i exe1·ciéiO (:!:500:~ nas prodncia;; e 1U:OOO;) na 
C ~ I c· ) e::u·a. : i · ot·te. 

Es;;t~d:lc;ii" d .. _lcó. lguslú. Quixo:o._\'argem I No município da Córtc.. que é o cen tt·o de 
Al~~l'C. Lana~, rnwt·v c S. l\Iath us; \maior vopnlaçã:J ,lo Braz.il. c onde 0Sl;·\ ;l ~éde 

Oincio do presidente <la C:1mara ~luuicipal de i d·) g.w,•rn 1, :~ fl·~:::pet.a :·on1 a manutenção da 
S. Ma.th•ms; ] ord,-~H.l pu.~lica e ; : revr:J.aç;~u do-: erimes subiu_a. 

lU 1: <;;J i:-i(J;JlJ : nas J..n·on nelas ouJe a populaçao 
. . . . - - -

r la .. t. "- .. -o -· • .. • '·" , 

: ·~ xtcriot· :L 8: 10u~ COIII a vi~ilanci:1 c reprcssiio 
ld->m .lo íiscal F!'ancisi:O ~Iarç:1l d 1 Silv •ira j do fal.ll'ico de moe(la. fa.l~a. ~ 

G:n·cia. j . . Os crt.•ditos ~bc:-t?s ~ob a respon.sabilid?d'! de 
E' iil!o e Y:li :1. imprimir.p,ra en'rar na orílctn ! d_trc.:_sas pl'esl~e~~:l:~s1 d~ l '~u~wen7 n:t ~n:por-

do~ tt·~~~-:~~~~-~~-~ se_~-~it~-~-= --~~.·~~-~:_,·.t-~ - ·- ·- -·· .. j. ~~~~::l51.~~/J .~J~·~~~~~~~t~~O~l.t_~-~IS1rcl~~r.~ltef~~e~~= 
l

t·cim Je 1:-:ô2, sã0 ontt':1S causas do deficit. 
X. 18-18<) · 4) -'),, - d · d 'JIHJ 11uporta. e:n · :.:;:>:..v . .-.n:t, como tu os :~ YC o 

.\ co:nmissãn de ot·t;amcnto. rendo examinado 
u prnp:•:>ta t, cl Ot1\!r ~xcc•:llVO, apt·e:s:; utn.da cru 
29 de .\bio do c.:rrenle anno nelo :Ministro e 
s.-~ct·etario ric Est:Jdü dos ~e~u~i• JS dI .Justiça • . ,. 

imu••l"l:•ncia Je 7\J : 20:~~\)33 . Cl)nf.•rme a dem• tll
st:·~~:'io <.:OIISt··nt ·das tabclbs do; ns. i a 3 .• 1ue 
ncomp;tllham a mnsma propo:=;ta, é de parecer 
qn:: seja c~ta conrcrtida no se;uinte 

PH.OJ ECTO DE LEI 

Acrescente-se no log-ar competente: 

A .\sse;nbléa Geral "Ject·et:t: 

o mo D<t pruposta.) 
~\n. 2. ' (Como n:t proposta.) 

Sala d:ts co:n m ssõc:;;, 11 de .Junho de i885.
I..ow·t'Hço r/,: .tlbwp•t:rf)ll•:.- .·\. A. du Pwh!a 
Flcu,·!l-- Ul!tsses Fiaana.- ~l n to;l io rle Si
q : • ~ i,·, .- .-lntuni o Josd li en;·iqt~cs.-.-t ;1 tvnio 
c·,,, · ;~r.:i l·u o'a J~·o ~_·lu!. 

PrtOPOST.\ 

Augustos e Dig n;ssimos Srs. Rept·escm:mt"s 
C~t N~H;ào. 

1),- ct'éÜ to:; do ut·çamento do Ministerio da 
JustÍ•;:l. cH.Hinado; p~h\ lei n. 32:i0 de ;3 de 
SeteudJro d·~ 188-l ás rubt•ica~- Ocspeza s ··
cr~t:.l. da puli ,·ia - Asylo de mendigos e Con
duc~iio d· ~ prest,s- no I!XGI't:Ício corrente de 
1k8-l- Js:-;:-> t oi·~ ~~~ insufHciente~, como se v~ das 
d monstt':\ ·üe.: ·u t n : .,. 
ctivas dest•ews s •1g-undo as t:. bellas explica ti va.s 
da propo.:ta do g ,, , rno e as alteraçõt!:> f~::i~as 
pelo Po lr1· Legi ... Iativo, tornando-se, porianto, 
ncces•a,·ia a abertur,l de credtto suppl l•menta1·. 

:\ v··rba - Despeza seci·eta da policia - fo i 
dotada COill a (J liUII tia d0 i~U: (JQQ,;_;; W:IS a ordem 
publica, a segurnnr;a indiddual c de proprie
dade e :t r· · pr•!~são do crirnc de mo~da f:dsa no 
lmperio e oxt·~rior, exigir;tm dcsp,~t.a~ supe
riores quP. se cl e \·aram a 162:329.-<700, ~cndo 
1~>0:02\JBiOO dcspeZ'l já. feita Gl1 autorit.:tda ~ 

•rwdro dotnonstrat.ivo sob n. 1. 

.\s necessidade,;; .:esta. "''l'ÍJ~1. são de c:u·a.dcr 
eventual, o que ainda se e\·idenci:. pelos des
J•ez:\s s ·!.!'uint s tios cx·.·t·c.!cios anleriorcs, em 

._ . ~ .. 

C' ••••• •• 
1S81-1K~2 . . .. . . . 
1882-18'3 . . .... . 
188:>-1 SS4 .. . ... . 

:..: IIO:;i . 
12,1:305 oôo 
108:\JM;:;o;:-: 
11 :>: 04:3$S:~o 

A Yerba - Asylo ele m!'ndigos - f.Ji dotada 
com o ct·cdito de 3:1:\190$, que elevon-se a 
3i :~90$ com a importancia de l:UOO . ._ de um 
legadC) deix:ldo em verba. tcst-tmcntaria J)or .Jose 
Estc~\'es da Fonseca. (Art. 15 da lei n. 2792 de 
20 d Ont 1bro de 1877. 

A ref•~rida importanc=a do 37:900$ era desti
na.!a, s·'g-undo a. respectiva t:lbella CX!Jlicativa 
do or ·amento. a ):t'"ar o vencimouto do 
1: :?O:IS tlo director do .:\sylo de 11r nrligos e 
3: \: 79t.J$ ria r a o matel'ial do mesmo o::: ta!), leci
wento, di:::ct·iminada,ucnte demonstr:1do na la
bella n. 2. 

E uti·e ~ re ·.~eila n a dcsp 'Zil. ve!'ifica-se o 
dejidt th :~O: i\17:0::39~ , assirn deuwnstt•ado na 
tabclla n. 2: 
:Sustento. curativo e 

reslu~r· i~.l eLOs asv
hlos ......•... :. 

lllurninação . ••...• 

C1·r dito para a pri
Jucir:~ rubrica . • .. 

ldem para_ ~~ segund~1. 
28: J 5U$ÜUU 

58: 0-168:~1 1 
1:501:;;087 

5\J :54i:::S98 

GU.J:)OOO 28 : 750$000 

]) fi . :10 ·. -, (.1 -•. <;:.,··:~(.18 ~~ I C ti . • • • • • • • • • • • . . • • . • • • v 'r' 

Estr~ cll· fld t p1·oc~de J ::t naturez~ va:·ia YC l da 
d0spet.a c..:om . o ~us:ento, CC~rativo c vestuario 
dos asyla !o', n. qna l oscilb não !iÓ pelo n1Imero 
Jus u ·~·~ndigo :. que rcgulo11 no auuo !J:l ' saJ.o na 
médi:1 dc1 :)81,5 por dia, ql:<i.ndo no anno :w t~
rior foi de 273/l, mas ta11,1.>· ~m pelo!; preç<)S dos 
l!ledicamontos e g·~neros alimenticio~ . 

Accresc.:e CJU'' os asybdo • são qua.si na sua 
totalidnd" enf~rmos e aliena,los qu~ a Santa 
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•'l 
•) 

gasa d~i:s::a de recolher , alleg-ando que lhe 1 e i 0 õa Ir:> i n. 5S9 de 9 de Sct.;mbro de 1850, 
raltam espa,;o e recurso. 1 apt•esentar-vos a scg-::intc 

A dG;;pez:J. do Pstabell~ciml"lnto, dersrle que lhe i /')·oposta 
foi dada verba especi:d. t~m sido : I 1' -. ; : : Ar~. f.o A em das despezas ::tutot•tzadas pela 
E:s::erctcto de_ H>R~-1883........ ~~: 1??::5?:~ ! lei n 32:10 de 3 de Setembro rl" 1884, q 11e det• 

go,•.•rno po e a rtr c r ·· tlo su pp ··mentar, fot . pp te r o a" -pezas a~ segmn es v c:- )~S : 
dotada com 5:000$, mas as c!espet.;:s p:L.:-as c \ De--peza secreh da policia....... 42:529~700 
por pagar subiram a 10:87fi$835, verifi~an- I Asy to de mcnd g•)s....... . .... . 30 :7CJ7$39~ 
do-se o át•ficit de 3:8/t'$835, conform~ ;:;e Yê' Condução .Je pre,.:os ...... ~---·· ::i:S'iô$835 
do quadt·o n. 3. A~t. 2. 0 A presente lei fará parte do refe-

lmpoi'tu.. pois, o defi6t total M quantia de r:d:) ex~rci .·io. . 
7\):203$9:33. Art. :3. o -Ficam revogadas as disposições em 

g, sendo nece:nario rcgulat·izat• as ,[~s :ezas ; contr 'r lo. - - _ 
accre.,cida;;, venho de ot·d.~m de S11a M::3·esta.dc 1 Pal1cio do Rio <i c J:llleit·o. :29 de ::\Iaio de 
o lmpemdor- e em cnmprimeato do art. 4", §§ 4') ' 18%.- .-1,Trmso !wqusto Jl r; 1·.::ira Pemw . 

)i. 1.-Di::)IO~:STP,AÇ:\.O lU '"El"..B.\.-DESPEI.A SECllETA D.\. POI,ICIA-::-.'0 EXJ::RCICIO DE 1884-1885 

DESPEZA Som ma 
'C> õ õ .. . t1l 

'5. ~'C) ~ ·r. - o :- t1l 

:: t{J.= c:: o .. ,.. ~a~ ~ • 

I 
- > ~;.,.;. 00~(1} 
~o ~ o ~ o .._, rn - -- - ~ 

·~C) ~ - :... o :'! ~ ~ ~ . ; 

TOTAL 

I;- ?c-!"Ot.> olll"''ô 

----------------,2 ___ 6 -- ..::_ ___ ----- -----

.Amazonas •... . • .• .. . ........... . 
Pará .....••.. . ........ ~ - - ...•..•. 
"\1 !:1 "" n 'h :"in 

Piauhy •.•..... . ..... . .......•... 
Cear:i ....... .. ...•... . .. . ....... 
Rio G1·ande do ~orL0 ............ . 
t-'aranyoa .. . .. .. . . .. . .... . .. . .• 
Pernambuco ....... . ............ . 
_;\lagoas •.... •.... . ...•......•... 
Sergip(J .. . ....... .. ........... . 
Bahia- ......... . ........•.•.•... 

1 
700$0(10 1 : 000$0íl0 . • . . • . . • • • 1 : 700 . .:;000 

i :35:1~000 1:350$000 . .. • .. • • .. 2:i00~000 
'> • ni'lr\,:;.,,nn '> • fl()O~ono 

1: ooo~ooo . . . . . . . . . • soo;;ooo 1::100 ..;ooo 
2:500$000 . . . • . . . . . . 500;-5000 :3:000.~1:00 

700 . .:;01)0 50 ~OO!l . . •. •. :,. . • 1:2U0$~2 
1: ~~~~tlOU ouu::;uuu . . . . • . . • . . ~:uuu:;;uuu 
,l : :-;oosooo 1 : 500$' •ou . . • . . . • . • . 6: ooo.-:;oou 

9i:Osnuo 2:0i)t>$U50 . . • . . . .. . • . 2:965~050 
\)OU$000 . • • . . • • . . • 500.~000 1: 400:;:;000 

5 :06: J~ 000 2:00U~OOO . .. . .. . • . . 7:060sOOO 
\JOO ~000 .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . 900.5000 Espirito Santo ......... . ......... • 

Rio de .l:1.neiro .....••............ 1 : 400.~00l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 400.~000 . ~ 
3: :'-.00$0~J0 .. • .. .. • .. • .. .. • . • .. 3: 500.~000 S. Paulo, ••.... . . . .. . ........ . . _ 

Paraná. .. . ....•....... . ..•. . .... 
Sa.n ta Cathariua .....•...... .. ... 
Rio Gra.nd0 do Sul. . . .... . . ..... . 
l\1 i nas Geraes . . ...... . ........•. 
Goynz .......................... . 

9oosooo 500~o · o 3oo:::ooo i :7oo;ooo 
000$000 100 .,;000 300.)000 i: 300$000 

,k50o:,;o~o 2:0oo_.;;_ooo .. .. .. .. • . 6:soo.,ooo 
3: ooo.4ooo .•.... : . • . 6oo.:;ooo 3: GOO$Ouo 

900$000 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 900.~000 
?~Tato Grosso ... . .. . .. . .. .. .. . ... . 1 :5oo:.:;ooo .. .. • • • .. • . . • . .. .. • . 1 :5!JO::;ooo 

___ - - ----- ---------- 52:625:'-;050 
38:Gi0$000 '11:515;)050 2:500$UOQ . 
---- ---- ---

Legação br.tzileira em Lisbôa e cuusulado do Porto ..... . 
D"speza. realizada na Corte •...••..•..•. :... . ........ . . 01:804.~650 
Dita presamivel na Cõrte ate ao fim do ex.ercicjo (Maio·e 

.Junho)....... .. . . .. . .. . ........ . ................ 10:000$000 

8: f00$000 .:: 

162:529$700 
Ct·cJito aberto pela lei n. 3230 de 3 de s~tembro de 1834 ·(art. 3°, § 6°) 120:000$000 ~. : 

~ .D~ficit.. . ... .. 42:529$70c{:; 
. . -~ ' -~~ 

Pa.bcio do Rio de .Ja.neil'o, 29 de Maio de 1885.-Aifonso Augusto J.l!oi·eiiaPênnit-. ;:_-~D;d::~ü : . . . . - . . -. . : ~ '::.':.:;0t~5i~~~7~~ 
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N. 2.-Dt:moi/.'it;·açüo~ da cc,·b(!-Asylo de J[,.nrli_qo.~- no cxucicit) de 1884-188."; (m·t. S · 
1t. 9 di! lei n. 3230 ele :J rlc Sct.::mbro de 1881) · 

J)espeza 

:\aturcza da despcz:t Realiz ••l::l. Pr 'snmi-:;ell Credito De ficit 
n . ~(I ~· 1r.,;,.. Tnl·nl - • ! 

de ~\bril ~ J u n h oi 
----------------- ----- -~:-' JOO I POli= 

----- -----
Pesso<d (yc·.nc~manto J.o din~ctor) .• iO;l,.;;QOO 1 :200.-:' ·- ·....'· I ·- ... -vvl • 

Sustento. curatiYo e vcsl1:ario UO" --

a.;yl:.dns ....• . .......... -t8: :371-.;D~'7 q ·-l ''8 1 -s or·· -~11 n 2::-::1;-;o:.: 2\l : 80G,..;:; 11 ...... . :~:::,:')~'i;), :- ,u..;.") -
lllum i nação. . . . . . . . . ...... . ..... 1: 1·}5..;-iii • , • ) .;::' 1 U 1 : ;): r!..;O ..,, 600_..; ~'01:-o:OS i 
O· ,;ectos de •·xp·~dientc .. . . .. ... . i?ill:-:;_;()ú 20..;310 1<'USOr ·o 1:)0..; 
~.r ' ........ ·~ . • '"''' • -,1\ r.r. ·.r. • ,..,.. .... 
J.axa ac C::>0 <tLC •••• . .... . .. . .... vv•;-.ovv ·•v·v•-•vv y •v ~ 
Cou<lllc·c;Ko 'i0. C!l.!::tYCl'C:", enfermo" 

e :1lic na los enconu·aclos 11:\s \'lll.S 

nnhli ~·11'; .. G:07li;-;000 1:n 1snoo 7:800,..;00(1 7: suo.:. 
----- ----- ----- -----
5t): /:J -f$·13,1 t·> ·il'") ·' G-l·G-;--~~:=;·'cls ··-·9';)0 '• ''0·-··-'·''9. -. _.)"""':'' I , . ,J l . I".·>--L • I I • - :--;I.) . I • 'I ;-,, . .., . ' 

(' ) Adu1.-sc -i nclui-h :1 qu:mti:~. t!e 1:000..; leg-a.h pot• .Jo~é E:ot:.J\'C;; <l L Fun,.;oca. 

P:1bcio do Rio de Jan :~it·o, ZJ d•) i\b.io de l 85 .- ~1ffo n:'o .:lt~gHst o ~v o;·eh·a l'tm.na. 

D espoz:>.. p:1g:t: 
7i:3.:;'!GO 
212..;000 

·: :o') 1:-:·wo 

A" Companhi~ n,·azei!·a de Na\'<)g':l ÇilO :t \'::l.pO!' ••• ••••• •• •••••••• 

A' Comp 'nhill. ·!e N:t\'Cg"<:ção :1. YaT>Or Espit·i.to Srmto e C:tl':l.vcll:~.;;. 
A' Comp:,ehia p,~i:"ll .mbrie~n.t de ~~w ·g;u;:io ~·osteir::t . • . • . . . .• • 
A.' Companhi<l. Estt·. ~d.:l. d~ Fcn·o S. Pallb e Rio do .Jan·át·o .. . . l.iÜ.jUJ() -! : OôG89i.iO 

E~tado : 
D? Compuni1it Bt·a.~il ·í:·a do N:n·n~nção r. Yapot· .... .. ...... . 
Da Compa nhi.t E-;pidtr, Snn1o n Cat·av<!lb.s . ... . •. .. • . ..•..... • 
D:, Co!upaahia. X:tcional d! ?\:wc;;açi"i·J [1. Ya.por ...•..•.. ••. . . • 

:1: G~',ti.:; 175 
85 000 

:t)i$)110 ·1 : OIJ0.)673 

Contas p:·esumi\·ei,; t' ·btivnrn ·~nt~ aos mczo• tb ;.Ltr·~:: , Abt·il c 
Junho ........ . . . . . .•.... . •.......•...... · · ·. · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ... ·• • 2:719:..;000 

10:87C.:?;835 
Crcditü vot~Jo pela lei n. ::23t l do :: <1·· Scictuhro ele 18~-1 (art. 3• 

ll. li·! ................. . .. .... . ..... .. .. . ....... . ...... . .............. . 5:000;;000 

De fi c i t. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .•.. . .. 

Pahcio do Rio de .hncit·o. 2\ l :!c l\Iaio <b 1833. - .:l ffonso ~l ttg~tsto JI ú;·â;·a P.::nila. 

~ao H a:;, ap'Jl:l.• r.s 0 approv:l( :1;;, sem 1scus~ 

s; o, ~" redaçcõ ·s dos ~cgninL~Js projectos qu_:) 
foro.111 :1 imp!'imir hontcm : 

N. 14-1885; n . 13-1885; n. 17-1885; 
n. 12-it-;85 e n. 15-18~5, todos concedei.do 
li.~enç\a a divct·sos :magisü·atlos. 

ORDEM DO DIA 

1~ L E I Ç Ã •) D .\ ;\[ E ,.; .\ 

Procede-se :L vota.ção . 

Frrnklin Dnria .... . . ... . . . ... . 
And1·ade Figueira. ... • . • .•.•..• 
Em 'b rn.nco •.•.....••.•••.••• . • 

1.0 vicc-pl·esidcnte (7:3 ccdulas) 

Padua Fleury . ..... .. . •.• •.•.• 
Antonio Prado ............... . 
Dias Carneiro . ..... . . . ... . . . . . 

49 
G 

27 

82 

51 
2 
1 
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l\lo.noel Po1·tclh ........ , • . . . . . 1 
El.ll !:.H',lnCO. • • • • • • • • . • • • • • . • • • . 18 

S. Ex., C-<pi1·ito irrer1uieto, trefego e l:oli
c:.oso, não -<ati.:;fci to do te1· posto a arJer a infd!z 
provi11 ··ia do Ce:u·:.'i, entende.1 tatnl;r m q u·: U(::via 
prov:1 ·a1· :•o orador e a seus aruigos: 

__ , 
J.) 

:2' vice-weside,lte (5!.1 cedul:.ts) 
c :11 qt .. 

ac•'itar o t·epto C!" spondet· a S. E:s:. 
O n• ·brD ex-:tlinstro entendeu que d•:via crcar ?~Lv:i..:l_ ••..•••.••....••. :. • . . . 53 

•.> • ,., ••• 1 m<llol'ia de intct·vcu~_·ão eloi-

BaT"àO do GLlahy ......... :: ~::::::: 1 
Em braneo ..... _.............. L~ 

G9 
:~o vice-pr.:.~i~t.:, it,:. t65 cc lubs) 

tural; .!isse •tll0. apenas o gov•'ruo iutcrvinha 
no pleito eleitoral. como opinião; S. Ex. foi 
NliiCliO r·m bon. escuh, p•rec! qu·: S•·gue as 
doutl'ina.s de Talleyt·,tncl, a quem p ·rg11rttando 
um· rhuua ing~oza: «Principc, o fliiC entCiHle 
pel•J pr~ncipi" d '· não i ntel'\'en~ã•J na polii.ica 

- t\111'0 éa ·~,> responrleu o.qtH:ll! e:;ta•lista: «Se- . 
nhot'í\ n pt·in,·ipio d:J. n :'to int•~rvcmção ú ponco 
mai,:; ou menos a da interv .. nç:'io.>> 

. -\.lmf!l<h Olivr!ir,t.. . ..... . ..... '4D 
lht1·ão do Guahy .• :. . . • . . . . . . . . :Z 
Henr!ques.................... 1 
Em branco ........ · • . . . . .. .. .. 1:J 

:\ ilonso Cdiio Junior .......••.. 
Si! v.~ .\bi:L ................... . 
='•1 I "· 

:3-' s::c;•, tm·io (iH ceclulas) 

VallaJu·es . ......•.... . . .. .•.. 
En1 bt•anco .... . ••..•.. . ....... 
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Ning-u11rn ··oruba1·e11 :'intlu a doutl'ina de_ q_L:e 
.oc ~) o ) l 'l ' :;·' 

c~ ~' I' ·c CIH't:t influrmc],l sob;-e o pat·tido ; was 
pch força 111oral, pelos seu acto< do ju~tir;a, 

~ · ~ n , ·t·; •n ·ia de ' :tr) f<~ll•va Tt'l ' CI'S. 

Tul doutrina cnclue :1s reacçG \S vidcnt;t:;, lJll0 

t:l n to os li bcr:.:.c~ condemn 'ram at·l V·181. 
Em nosso pn.i7; o. g'íWt."rn_o c ·l:cce 1 le gr':LI~dt') 

CS t) i \ · , : a , 

o f . :~.ct· r1)speitar· n. mnrali lach eleit•)<'al o até 
os pdn0i pio.~ rb pol tica que rept···sen ta. 

Ll•pois d:L lei d'cl lKKl, ''· :1ind 1 mai:,, de:;ois 
,:o 1•:-. .. ,mp!o bri:hantc que I) ~-:· :,biu '~ Lc de ~S de 
~\hi'ÇO dCLl ao p tiZ. de t·espeito ti. OIOI'alid:tdO, 
das g-o.r·~•ntbs coostitucionaes, nenhulll outt·o 
g'•J\'t 'rno t:nha mais o d;rcito de empregar es
S(\S app:trdhos g-ast:),; do ;\ntig-o systema. pat·:-t 
obter rnaiol'Í.:I no plrdto clcitot·al, sob pena de 

naf1 t;?í:o só )e b conscicncia do 
pr·e,;ente, ,_.omo pch d~ hi5Lot'ia . 

O nob!"l3 cx-minisLt'O d" g-uet'l':\ apresnntou-se 
n'•· Camp.t·a. rnni j:'lctancioso ~lo ~Cll triur.np~lO 

D!~ l"'DlCAÇÕ!-:S, 
U :mQU 1~1~ I.\ I EXTO,o; 

n:ts c ~ .ço , , • , .• , 
ruas to•.los q•tc a1r .i c:>Lã '• c conhcc"m os factos, 
sll.b m n. inf1u•'ll'~ia. prepoudcwantc. eflicaz. que 
exet'<·en_ uo pl ito e leitot·:tl d· ~ Minn.s o d:s-

E ti neto l.JI'azilciro. chef·· politico o -liberal, se
nad ,r :\iartinho Campos. 

O Sr- 1\~a,ti:;o;bo:n.:::.. lllais de umn -vez 
procu1·ou inscrever-se no~ rlcb ttcs pr,lilic:os ha
vidos n•·st:l. CctS:l., mas, Íllfolb~lllelltc. não lhe 
couhc a pahV!':t, pOl'•J. ue ta,·:s di:'CI 1SSÜL:S fo1·am 

logo cnccrL"a!LS. 
Não pediu tu•gpucia. á Cnmam p~n·a. funda

uwntur l'CfJll"l<u1c ntos. porc1uc, :Lpoi:mdo sin
cet·:-tm" ll.t•! o ~nbinct1 ) d'l G ,Jc :M:.1.i ,, não dcscjt~ 
ct·ear-lhe r;rubat·aços d•l cspccic alg-uma. 

· h . no intenr~:1o d~ an-i tat· nesta 
casa 1:ma discuss:io poli tica, porquG, si o fi;r.~ !'se, 
não po l ia deixa.r de aU· dir ao g-abinete de G dt.! 
.Junho, c tt· .. tando-. .:;r) d'l u ~n ministet•irJ que ja 
não nxiste c qun r npresent<lV:J., perante o pa.1z, 
as mr~sm· ·s opiniões politic:ts soguidns prdo 
OT"ano1·. durante toda a sua vida., repng-nava-lhe 
ter de n.cc . r~at· a politica desse gabio.ctc, pre
feriu o p,u·cc .~epttltis. 

Qui.zcra passat• sobre o tumulo desse minis
tcrio, •;isit:~r o aaylo dos mortos, sem porg-untar 
qual a lous:t. que o cobria; o nobre ex·roinistro 
da gut!.rra tirou-o deste proposito. 

O p~t·ti lo lihot·al na provinc!in. tlo Minas cs
tn•a unido : o se: r chefe prest.igiuso et·a !\Tar
t.inho Campos. O nobr·e ox· ministro, que mio 
entt'lJU para. o cabin ·· t '! 6 la JL1aho, senão pda 
mão. o Mrn n~ i1léas dn.qu .. lle di;,;tincto brazi
leiro. nü•; po,li:L ser eleito, pelo seu proprio 
tli,;tricto, si nnt::t, du t•s ou t1·es p:tlaV!'as tivessem 
!'trio e..:cri pt as; por Mat·tinho Campos c fossem 
dirigidas ao d oitor:l.:lÚ. 

Q nobre ex-ministro não tem no districto' f•t
lllilb. prep••nderantc, n:1o tem amigo~ que dopo-
s1 em em . • x. c;;sa 0 ran 
q•10 .;;c vcmha. aprescntu· ú Camara tão cheio de 
ufania. Tir ssom-lhc o poder·, quebt·asscm-lhe 
na. m[') c;;so talisruan.c ver-se-ia S. Ex.,mon
ta.do no seu burrinho, e apeando-se em casa. de 
cada eleitor, fallan _io-lhc disto ou daquillo,o ex
plica.n to-lhe a sua. posi~.ão sobre a questão do 
elen:ento servil. · 

• S .. 'Ex. por~enc~ :íprovincia de Minas, pro- -- ~ 
vmc1a catbollca.e.po•ttmto li ba de haver san
tos que façam milagres, ainda mesmo~ depois 
de desappareccrem. 
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Lembrou-se o nobre e:.-min.stro de imag-inar 
no Ce l'á um tlornin:o f~t·r·;;nho, d·~ que n;lo se 
fllllo:l j:lmais. nem me.;mo na imrrcns 1, na
quella. pro\'Ínci-•; para. j::stificar as m diJas :1 •:c 
maudou fa:r.er disse:<< o 1-!'abin .. LG d1~ (i li'~ .lnllho 

·província . Fe;r, ella, aliás, justiça ao dig-no 
cearen:.:e. 

do C··ad, que. não obstante a f•~r,)ciriarl•1 l'(ILO 
que f.,j cowbaLido aqui por· cert•)s d·~Jilltados da
q;l lh pro\·inci:t, não Ctuprego:J. m ·iu :tlg-uru tle 
,·;o • (~ ::n"). 

Dis,;;e S. Ex. que o g-abinete t'• d~ .lunho n:v1a 
mais tinha feito no G··ar:id•) '1ue p:·o..:ur:do a!
lida:· cst:l proYiucia. ti!·anrio-l .io peso de um 
jugo fen·enho, mandanrlo para- lá t11t1 pr•esi
rlente que fosse neutralizar essa proYinei:t. 

S. E:s:., porém, n:'io ,Je5niu o;; fados; limi
tou-s.-~ a ~' S"'' propo.:ição \·aga, O ora :lo r pl·o
\ ' OC:l a. S. Ex. a h!st·t riar os f:•ctos. 1!ne pro
Yem a ••xistencia des,;;:t poEtica t'er.·cnha 110 

Sabe-se perfeit:t.men:c n que pe:-iodo S. Ex. 
re t'er·i 11-se. l'ocli:-1. ~'' or;1.do1· J·emout-l r :L acont-.
ciment·'s nnt ·riores a 1!)8l. faltar em n·esi-
encLss anteno•·es a es::~a. ópoc:~ e sob:-o: o 

esta.d' político daqu:-lia pr·o\·incia; conten
t:l.-s"!, porém, om ~..:onsid!war os factiJS de 1881 

Inl'e!izmente. o partido liu ·r:tl : :r·ha.\·a-sr~ di
v:di lo enr 18~1; não pn•cisa lemb:· or os factos 
que determinar tm essa divisão; é questão do-
mestica dos partidos. · 

Governava então a proYincht um del~ga.lo do 
gabinete 28 de l\-Iarç •. o Sr. s0nador Leão 
Vo>lloso : er:l IIID administra lor que in--pira\'3. á 
prov incia t.~nta confi~1nça, como o ministerio ao 
imperio .. 

O 'lr·tido esta\'a dividido 
tincção deste ou daqnelle grnpo; os c~1. :·gos 
policiae..;, os empr·egos de confiança eram in
distinctamente occutntdos po:- pe ... soas da um ou 

o . 
O reprr•sentante do g-li.!Jin~>te :2R de iviarço. 

affirroando a neutralid~tde do governo, dizia. 
aos partido• : «O triumpho pertenL:I'rà a quem 
tiver maioria. >) Não fez nf'onhum~ . . ?.?m'·aç_1i_R,. 
w.~m se,tucr para os lo.r; :r.~s vagos. n:1o con
CI)de•l Ulll:l. demissãO ; de mono algum, pOZ em 
duvida o granJe principio da imp:1rcialida.d~ 
no pleito eleitoral. 

Ch··ga.n Jo o orador á pro\'incia. depois de 
uma :wsencia. de 20 ~mnos. deplorou (1. scisão 
que encontrou no partido liue•·al, c, por seus 
es:'orr;os e com :•uxilio de arnigos. cons~guill 
levar· o.; olous ~p·upos a um accordo na. C'ampanha. 
eleitoral. A. administrA~~ão da província foi 
completa.m0nte extranba a c>St"_accôr·do. 

De;•ois da eleição, o Sr. Leão V-'iloso foi sub-
· · · · , ' 'urq 11 n o 1 · e n1 e:; 

Vianna, cuja. ::•lministração n:'io d~ixo.•1 q uci
xas. 

~~': ~;uiu-se-lhe o Dr Sancho Pimentel, nomG 
conheci lo no paiz. que ;;•wernou H provinr-ia a 
contento de :nnbos 01:1 partidos, ainda r111e l-ir:l 
indinas-.;e para o grupo •=ontra.rio ao o do 
or&.dor. 

Succedeu-lh~ o coronel Antonio Thco lorico 
da. Costa, diet-incto cear-- ns~, cuja. administração 
foi el<:rgiarla p"ela imprensa conc:erv:tdor<t da 

:\administração do Sr _ B!lri'lo de Gu j:16 !oi 
tam ':om appla~1d1da. p~>lo -. grupos poliLi<· os. 

E~t~ Órll. de :tdl:U ui,;lra~.:lo y:_; cifi._,a, lHO iut·a.-
. e 

qu:llifi·:on ch d :.J:~tinio f1.'r1rnho. isto c. rla. :l.lllli
nisl!'aç:lo ::nlerio1· ao :;abinetn d·J 6 d0. Jnnho. 
.\. re:tcç:io cu:fte.,ou COI•t o Sr·. CO!tllfJOnda .t 1· 

.\l'('ln r,'! ' v:cc-?r•·sidenle,e.se:;: querer o or·a
doT' reco ··cl::T' rt.ais estes f~lctos. 0 ne111 :·cusar o 
;;a.ltinde de G de .Junho, cuja •• -,etuoria. T'Osp~i
l:l, n:'io pólb de ix.:1.r <h dizer que foi clle o i ' 
p:·esid ·· nte r·eacc.ionn.rill. 

N:lo faz 'ao :\linisterio 2-! dn. !llaio n. injlli·ia 
d.; o snppô:- : ~r·ra • t.ado pelo sentiJ11ento da vin
g-a.nçil., para. P''oced~~ r·. COIIIO pr·ocedeu.na prod n
l~ia. 111a~ :L \'Crdade c · ·~ta • .r\<; de:ui,.slies, re
!Hoçües H oul!'""' :tctll>i ,!c t·cacç:1o fo:-n1u pt· .. tica-

..... I : : '. l~. i 
p, .. ·parada a· reacç;io no Cead, occoneu a 

cri~e do gi•biuel•! 2l d1) !llaio e a or!-"aniz~çi'io 
do d~ li de 1 N ·• · : · -
··P:'osi~ão â este g-n. lJirw le I! a p:•rLP. que nella 
tiverartt 0.; deputados cearen:.:es. A rcacç:1o 
tah·.ez não se fi1.esse, si ou n·o ftJsse o seu pt·o-

I • 

O ga ~Jinet(:l continuou a rr' ::t.cçã0 p:-incipiacla., c 
os facto;; foJ'alll d~ tal orde:n, que Lod•t :1 Íln
pr; ·n~a. do l3r~zil se oc:.: upou do-; aconteci :lJCll· 
tos ri:.!. pro..-inci:.< . 

Quando o oradot· teve conb.~ci 111e~1to t!a no
ruea~:ào do Sr. Dr. C. Otto:ü, a appl<Ludiu. Era 
nr t'1 ltiO~~o que trazia urn non:e itln;;tre. u:na 
crad cção gloriosa, 1nas os seus primeir·o~ a·~tos 
o d ··silludir·:olli. 

f:lta.linente a ser o in-.Lrum•'nto rh nolit:ca. rea.c
cionaria no Cear:i,iuiciada p"lo Sr-commenda.:lor 
Accioli. O nobre ex-ministro da gu~J'r<l. disse 
na a.ma.r·n: que o Sr. _ ttont era raco, ~~ 

nessa -expticaç:·Jo encontr•L o orador :t causa J, .. 
constrang-im0nlo em que s"mpre viveu o Sr. 
Ottoni e d.t fatolichde qun o assaltou. 

Durante -1 annos o Ce.ará foi __ ger._id,-, por pre
sidentes. cu,;a.- a lminist1·ações nen~tuma 1 e.rtur
ba.<,:ão soffreram. O partido Paul.L 1111 nca teve 
e:tig-enr~ias, que levas-;em os presUentes :1 

a rui trio. 
A f:Lt~tlitlade. porém, nssalton o Sr. C. Otloni. 
O g-a~Ji n1üe G ole .Junho d~>clad.m no p ~lrlam•: H

to ' lue :;nardar;a · ueutrali~ade no ploito Aleito
ral,mas teve d,epoi-.; w ·cessidade o.~~ inte rvir no 
seutido que explicou o nolJre ministro da g-uet·ra.. 
O partido denominado Pompeu era tão insigni
fica:Jte na província, que na el"ição a as~em
bléa provinci~l não pôde ha.hi litar um c:tnrLid.ato 

-·, 
0 

i pciH-
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abolicionista. Deu . ~ e,;sc partido todos os elc
mcr:tos, Lcdn. a força official p!!.ru o ~t·ittmpho. 

St pucl"s"c o orador -01·p· en '"r u;; se:;redos 
Jo ~r·l·:;r-apho, aJ.lt·•,-, d~r;t nte e dcpo~s d cri si: 
e~f!:t,Jral, pr:ovat•Ja :, evtd••nc'.a de,s:JS proposi· 

- · .: ' . ( ·.mons t•a:n, en t' · an , , , ue 
apez:,r do apoio do gt·upo con:wt·v;~do!·, ut(ur~lle 
p~l:t•9o er:,p1·egon se•,•pre o •.•lemento tJtll
cl:lL 

O Sr. Carlos Ottoni conrinuou a. fairu~ da" 
demissões ao ponto d·~ elevul-as acerc:l. de 700. 
. Notneou do?.(\ delcg:Ldus militare~,~~. qu:~ndu a. 
tmprensa da provint.:ia e da. Côrte chamar m a 
attenç~o do governo pa!·a esses factos. de1: elle 
uma r.·sposta, que o cmvlor '!uaíiftca de csroiri
tuos:\: <( N~io n ex::cta. a noticia de dele--:~.do~ 
rnilit.:<res, t\•ru.u1 nomeados seis d;_deg-adc;~ nfio 

Os cHeg-ados lle polici::t foram : poindor;; uot· 
for.;<~s miÜt:.t·c~. o cZ•rno LOd" e:;se n ppat':t to ai l;(h 
n~o ~,,g::;,; l.Ja.•::.nte p ::ra .. :L victol'ia em al.!4'nn..; 

1 ri o..:, '.IH! OS CrLDC I :l o.,:. üUC C 1C!.;al":l. a 

Côrte. toi pet·.·orre;· o seu di•tr·!cto,acouq~anhado 
de u111a autorlcb .. lc militar. C::cou-sc altl um ti
tulo p:.;·a essa autorid:vlc, o dr! << Inspecto:· 
dos de~tac::tttl•·ntos >), e deu-s·~~-lhe a tu·tlJUiçiio 
para. rt·ttuit·, cunct~lltl·a:·, todo'! esses destaca
mentos no ponto do clistl'i :to que juig.1;:;~;e mais 
conve~ir>nte. · 

Quando chegou :i Cô1·te a noticia desse _appa
r~~~' ch! :se n~o,imcnto d .-! tl'opas, a opinião. t.:Otu 

h~via perrurl)aiJfiO da or·d ,...m puulica. oucrimi
nosos ;,udne;; a punir. N:'io hav;·udo, porem, 
tal lc'ilu:t<;:1o, o mo\·imen o de força ~o pedia 
ser nltt'U'll•. o a lnt. t: l'\'encao no n ello e (•tio~ 
r!l.l. . • 

N l \'Cl'Ít1caç:io de poJ··rcs, :tli:.i.s, todos esses 
rac :os :o:·:un domonstt·aJos o os documentos pu
blica !_~s. e" '!11~ soqwcndo :1incb ó 'lne o nollr~ 
cX-lltillt"Lt·o da guer·t·n. que tem a maior respon
sauili l:td.: dessa~ SCOU!l.:i <iCS!llOl'ab.aolot·as do 
Ccat·.'t. lo\·anlt ! -s~ na Camat•:• para def.~ nde:· c.s 
:lctO!õl rio ox-pl·esiri•·ute. N:io di-:p07., entr·etanto, 
o !Jt·. Cados OLlon i, solllonle da pt>l ida. Sc·t·
viu-s · da gnard;L naciona~, fa~t·ntlo lltlmCaçõ s. 
ant -·s. nn. ves.p·•J':L ~ de:lOis rla ,.Jcic·ão. 

E' it,tpos_...i\·cl qu•: o' Sr. conseÍheiro !:ioh·6 
n:i:O t': · COIIIIllellri:•~Se, pt •lo Ll'l01:P':liJhO, <lOS J'l"C!S:

<Jentcs de pt·oviuci:1 , ri:Ji': n&o fiz·:.•sem nom--a
t:üe" pa t;a. a g-uarda nacional. 

E' o nnbr•) ex-mini tro da g-uerra q nem tnm 

NaJa tinha 1w.vido r~ re:::pr~Ho do comm:: n
dante do ba.tnlhão 11. PrO\'avelrncnt'~ o nc.brP
ex-minisLt·o t·ecebeu algum tél .. grammn, em que 
sn lhe di..:ía que e~se commanda.nte podia 
infltir· sol.Jr•! ct~ t·:os oHL~iae-: do t·xerl'ito. e, por 
isto, d0. pois de chamar á Corte dons officia.es. 
mandou tambem vir ayuello clistincto militar. 

S·ao llll lliCl'OSOS OS factOS qn e provam a.int.cr
fcrC:nch clo ;;vverno n:\ eleição da pt'Ovinch do 

Ceará : o l·x-pt·esidente'cumpriu as ordens do 
nubro cx-ministt·o da guerra. 

A muitos de ta•·s facto-; allude o ot·ador, mas 
abu.;:•t~ia d~ pacienci'L da t ·amara, segnnJo diz, 
si ft_lli;:esse rnpt·odnzil~os. 

' ao eonc uJr:J, sc;u t17.Cl' :1.o !FI re e:s:-nums
tr·o qu · ckm:nio f'.:!•·rouho foi o que S. Ex. quiz 
firmar na pl'onnci:t do CtJ:1rá, por meio tio seu 

i~f'rt · • 

O nobre c;x-ministro tran;;for.rna att·· a. signi
ficaç:'it'l das palavr-:s. Ferocidade houve da t·art\3 
de S. Ex. c do g-ovt~ruo a. 'lue perli~nceu. :\ão 
são os opprimidos da. província do Ce:•r·ã que 
podem inc:ort·er n :\ pecha de fer07."S. Feroz foi 
o 110\m: min!stro d,t g-u.:~rra ; feroz foi o minis
terio. de '1 uo S. Ex. fez parte. 

E' remeliido á me :a, lido. a13oiarlo, e n. Jis
cussão r.diada, pot• tet· pe tido a pal::wra o Sr·. 
Candid:) do Oli\· ei;·~•. o se~uin~e 

Reqwn·imeuto 

l< •c. u·~iro CillC !'C ,.. ~a. ao Governo )Or intet·-
me·iio do :\1ini·t~rio da. Gt< ,..rr:-~. a tPguinte in~ 
fonuaç:Io : Quac., o~ ofliciar s do 1 L 0 La tal bãu de 
inf~:ntnr!a. qu~ foram chamados à Côrtc , ou 

.. .. , 
anno passado a .Maio desLe nnno. 

Sah das St'Ssões da C amam, 20 d1) J Lmho ,te 
188:>.- Rat isuon ct 

O 81.·. Coelho de Rezende:
Nã sei, S:·. presi<hutc, por que fatalidade :t pa
lavra c::.he-me se!upre rm ultirno log-ar e em 
hora adiantnda, não ob.:.:tante "er c;;La a terceira 
vc:r. que falto p~t·anle :~ Camara! 

sor melhor snccediuo em outt•a cccasião. não 
pos~o e nem devo p•·cecindir tlo pouco tempo que 
t•esta a p1·eencher a. hora, e vou a; •rovei-
a -o p:ua aprr sr'ln ar um reqt : 

tivo :i materia de que p~tsso a occupat•-me. 
Li, ba. poucos dia~ , a cteJaraçiio · [Ue o Sr. 

mini~tro d:-t guerra fez no Senado, rte que 
S. Ex. fnin. g-t•neri,~:l a incom;,atibilid de re
conh• cida c;ntre n.• funcçõns de pharmacéutico 
rui! i ta r 0 len t•l dt) :\ thcnou Sergipano . 

N st · sentido. o no'1re minist,·o el'ped:u ::os 
pr·rsidcnt:~s de província o aviso-circular de 16 
do cort·•:nle,p: tLlil!: do no Diario Of!ir.:ic!l de i, 
decln.rando incolll~:l.LÍ,·e~~ as funcçãos dt· cirut:"
gi:io milit:1r com asc.!e empreg~1.~6 pablico gc· 
t•al on proYincial. 

A doutrin:\ deste aviso niio ó nova, não é 
CI'I'açfio do actu:ü ministr·o da guerr.:t, que nio 
fc;.: m::is do que genr.ralisar aqnillo c1ue d:ver
~os antecesso:-0s seus tinham parcialmente de:- · . . -

S1·. p~·e-ide~te, nutro duvida sobr::. n. ·appli
caç:1o d~~ dou trina de: te aviso nos cirurgiõ~s 
militares c outros officiaes d0 exercito existen
tt!S no Piauhy. alguns dos quaes accumulam 
empregos provinciaes. -
~ E.;;ta duvida. procede J.o facto que pas~;o a.:_ 
narrar. 

Iniciada. a situação liberal, começaram em. 
minha província as nomeações de empregados 
:geracs de fnen•la e militares par:.1 cargos 
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1wovinciaes, apez:tr d•: decisões pt·ohibitiras do 
''"•Nerno . 
. , O org-ão da o~)po:::iç:1o na i.t:lprcns~ da provín-
cia 1110~trou o absurdo de uu1 tuilitar, one. não 
!Clll r·.·sideaci:t fi:m: s:r ·:italiei~ment.e.i)J'ovido 

O SR. PnE 'I!JENTF.: : - Kãn se tr·a.ta a~ora. 
d:1. discus,.ão de rc:lueri:llent :s :Hiiados, o ~sim 
rcsu·ictamcnte da aprescnta\;ão do Nqucri
mentos. 

:...,. •- .• I 

d\JcL:ram Í;;COllllJ:ltÍYCÍS :lS i'llD<'ÇÕCS milibl'es 
com as de em i regos p:-ov:nci .~es. 

A lm•J··cn -·(f, ori-:i:o libet";ll c <ir) "OVernrl da 
provint~ia, r ·:-:poll l·u t!tl'~ os n•:is\'S · · ~:p dido;. 
i& pt•twinci;~::; do P:tl'ct c :'et·.:;·i;,e :J:liJ Liuh~Lm ap-
plie :do :.~. tL.1 Pi!tuhv. . 

:Su~ceder<tUl-!l.e o:-::, dminii;tradoi'C~.~ a opposi
•;ão cumpriu o sen cl•'\'er <!enun~~ian io o facto, 
ma.s o ~;ovr~:·no cst··,·c sc:upt··~ nndc c;:,wo n:u 
peixe c surdo como uma ped:·~l.! 

(lt•a, de~tle 'lue no l>iauhy ~~~ Je:s t·cguhru p•n· 
éxt·e: wito. 11t:et· f:t\"OI'··ça.:n v!'; li Líer:: cs, q uc r cas
tig·u~t~l t:s · cons~t·vadot'el', n~n yo"i'lO Cl'et·, ~em 
::t t>t·ma g-a.r:1n 1a o ._I' . mt . : ~ :., 
c]ll<.~ o,: seus :wis~~ pr-o luz:~:.:t o,; cl··\·ido" c!l'cl tus 
n:~qud!:t tCl'l'.l, ;\. d ·speito lii'' S :OO d:t p :c13Vt':t 

-:,. 

de ienL'~ de geometria,~ no C}llul foi pr~\·ido Yit:t
lici:uaentr~ . 

Ets, S:·. n·csid •nle. a razão pot· que de-
sejo s tbor si o :1.\' lSO ao S1· . 1mn:Hlro c :1. ;.;uerl':-t. 
de 16 do cor1·cnt.e nltin~o. c.s rui!ilHt·es do 
cor·pn de engenheiros, e. si aLlingin:!rJ, tem ttp-
plica.·{f!O ú. p:·oyinc ' a .lo Piauhy . . 

Pas~o a·:or:~ a f:1ze1· alg'lltll:l.' const(l o~ raçür~s 
àc .. rea d:~ defeza f!UC o nv'n illustr•! colicga do 
d ·ptlla,;.ào pelQ Pinn!ty proluzi11 o:n !'itV•H" d r 
Sr. Dr . Fir.uino ~f:,rtins r~ seu pt·imo .Joa<lll m 
Clementi no, a proroo:ito do t•eqnei·iuwnto •trte 
ap;·esentd :í. Cama.:-:1, na sessito dL> 15 do cot·
r cnt.''• pedindo ao gov~rno ::1lgum!ls infvr
maçücs . .. 

O Sl~ . Pm~smt::N'l'E:- DeYo 1ambr·ar ao nobre 
dep11tado qne a discussão l! r·cslricta :i ma.i.ct·ia 
do t•n lueritnento. 

() Sn. Cor::r.n o DE: HEZ I~NDI~ :- O di:t de h(~je 
P. st' ac o ara a discussão de ma terias idcn-
ticas; e, al:~m rli ;;so, j:i existe sobre :1. m··s:t um 
reqttr!rÍiu'~ nto meu, rclativ,í ao assumplo de qu~ 
me \ 'ou occ upar . 

O Stt. PREStDi·!NTE:-Permittirei que o Iiobi'e 
d ·•putatio cont i nú ~. m as muito succiat:.uunnte 
aoo '1re css3 ponLn, 'lue é estranho ao re<lueri
mento r1ue se di scute. 

O Sa. CoY.t.uo DE RE7.E::\DE : - 1\Ja;:; sobre o 
as~ump to j:i existe l'~queri mr.nto meu, :•prn
sen t:td•) an Ledoruv: n te: ~ •1nc a in .ta niio foi 
discutido. 

O Sn. C·) É LHO DI~ H.EZF.NDF. : - :\esse ~aso, 

l;C!!IPI'" O~'.cnpa·;a cs:a tribtuu, porqae, ah~m 
.to faltarem-lhe habilitaç/ies, Eoffre dt? !!iOlesti~. 
g-rave. 

S:. pre~iclente, o illustl·c de;•utado tem mui
los titult>s à taiulu consid •nlçâo ; . e. qn;tHdo 
(js r.:lo tives;;", b:t;;taria. o ~eu mau estado de 
sa uJe. po:,:sb·ci de aggrav :_r-se ~~ute 'lu. lqu_cl." 
·ics·rgT:;d<J pr: .voca.-!o por d:sclls!"ao entr · l!lllll 

~~ S. Ex., p .ra qn 'J eu lhe guardasse nesta 
ca~n. toda. a. consid,··mç:1o. 

;ssc ... . ':<i: . que som0n c o.; '' ·'n os e 
illustl':~r;õe;; de\'ian1 ter :1. palavra, occup .ndo
sc do.,; ;,!tos pt·ob!emas qne 1nt<.Jress:,m ao 

P :m?c · qnc cst:1 m<>.nifestcção de S. Ex:. YCin 
l'O:ll cn-iercço a rnim. Sinto uc.s:.c ponLo f'Stnt· 
em dcs:·.ecõrdo con: o m:•u i ll:!~lrndo eoilcga: 
entcndoqn(~ os cepu a os oJ:;curos. sem 1 :us
tr·aç:1o. como cu, n :(:l deve J: co;n c:leit" ton1ar 
tC!mpo. i C::mat'.•. d i ~<:ursand•.r s ,l.Jre tt1ateria 
p~>rf,~i t::uucnte c~Iuc idacla pel:.s pt·ofis;:ona"S ; 
por·ém. e ntcn•!O tau:bem quo n:i." dt.;\·cm esque-

- . ' b'' . I P.'' ceT O (}Ue llÜ"I'Oi;S : ::1.0 •JClll pt: ! ICO, 3. )o: ~ ---
CCllÇUO ths leis, ao bom gnvern.J dos s ~ ~u;; c~m
provi ncianos, pelo temor d .~ p:t!:~a :-em por 1m: 
pc rtineu te~ c lita.s santcs ne,;t:~ Camn.ra., como .;.:1 
aq ni só d::\·essctn ser curados magnos ~s-

Tt~do. :~ relath·o; c tão dignos da. ~olic: tudc 
do;; r.:,pre~elltan ies d:\ unç:1o dc,·em ser o.
""I'ande, robl ·ma;; ec:lt1f:ntico~ c:illtO ::1. rl~ 1·es-

sã.1 dos a b ,sos. d :) :trbiLt·io. th int'ra,:c; :io d :1 et 
sob c1ud•Jner l:o:1to de. vist~1, p :Jrquc. t!O::\ ,P~
q , e no.; ert·os não fi,c;~.hr.ado~. e : tt tempo o:-Igt
u:llu-'o os gr,Lndes pcc:·::.dos. 

Di~se ainda S. Ex. qne ha muito;; n.unos c - t~\. 
art·cdado da. poli ti•· : ~. c :Ltó d:t pl'O\' iucia •jU·~ no! 
t:,i bcr•;o. do:cj >Jtdo \'oltat• <tUUIIIO :tnLPs no sen 
ro ti t·o . 

:-.las. St· . pr·'sidcn te, n:io cotllpt'•' h •'thlo 
q"o os político:> inncti\'0:5 tenham :\•[IIÍ :1s~cnto ~ 
c muito menos <"0nl r:1. sua \·onl:lde . :'\as Ju:~.s 
ultimas logislalur;~s, S. gx tem tido :t-scnto e 
com mu ita distinct;fio nesta c sa, donr!o I'O deve 
i nfc t·i•· qnc S. Ex. não é urn violentado; o si o 
é. e o tão S. Ex ha de convit·,lno occup l log!l.:.
que a. ou tro deyeria. pertencei' . Si S. E :c .. foi 
arrancado ao s ·n rettro quand,l !'CUS sr:l rv1ços . . . .. 
po 1t1cos na tn 1::t.1n a u:. , u 

sn ttue S. Ex . aqui ~e acho. pot· conveuiencia 
de ter: eiro . 

0 SR. AomA~O PDIENTEr. :-Ninguem tem 
ma.is direito d · occ11par um log:.1r nesta. casa do 
quo o Sr. Castcllo Branco. 

O Sn. . CoEr.uo n~ RJ,:;mxnE- Não con
testo os grandes merecimentos do meu illustra
do patricia : 

S. Ex. ú distincto pelo nascimento, pelo& 
sen:s procedentes honrosos~ pela sua pro-
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hturas? Q 10 pcder estranho é esse <lUO :>.qui o ! e que c.;t.ou muito di~po~to a cumpri!· o;; roces 
prea1c'1 (~'lpt!i'te~.) I devm·e.' de ropnsmtantP. tia naçf,o a despeito 

i de q uu.lqucr lropeç~). Não sct·ãu os aborreci-
. . men os c :! e:;.rct e;n r as mm l!•S prerog.utva.-

0 Stt . .A;-;ntt.\DJ~ F.c;r;J~lii..\ : -E1•;t elle 1'•}· ; twsla cas:;. 'lne me afast:;.t·ão da tl'ibun~: dos 
P,t:•!sent:.mtc do historie? p:u·tido lib~>ral do ; meus cle\'Crt·s nem nm a picn. 
l1auhy, que ficou n.bsorvdo l)Clo 11rogr.!ssistu.. \ . 0 s1~. Pn~sWEXTE: _Chamo ú ó:·,lem, n t 

O Sn.. Vu:-:xA. VA'!.: -V. Ex:. dit: isto POI'·! forma. do regirn0nto, o Sr. deputado Coelho do 
rlUt) não conhf)ce Oi3 neg-oci.-•s do Piuuhy. (lia l P.czend·~. · 
oHLros a1Jar~es.) I O Stt. Cor:LaO DJ.!; REZ}~XuE:-V. Ex:. alms:~. 

o Sa. CoJCLJll) DE HE/.!~:\1>1.!:: -Não ho. dllvi- i da_posição do ca.rg-o, da;;; pt·ct·ogativa;; dcssl \.~a
da. que cs liu'!r::e-5 hiswr:cos fundir.nn-se com i deu·a, pat'<'- coan;tar-:uo a pab.vr::t. ·. 
os eon~enr,1dores p:o~rcs~ist.Hl. O St. thlscm- i O S.n.. Pr..EI)IIJl!i);I'J:: Não e~tou coarctando, 
bMgadot· Uil pnrl.cncia ao hdo historit~o. do i c·st:JU pt·ocurund::> dirig-ir a. discussão confvrme 
qn:tl :tlguns sect<u·ios iicaram fit·mes ás iuõas: o regimento e.xige. 
libcracs. i o sl' CoFiliO DI" aJ•·m:xDF' :Mas v . F.,- • 3 

S C 
' .· s;· o Sn. .A:\Dlt.\.1)~ FtGUEill.\. : - A mim c ao 

o ll- Oi·: LHO 1 ' 1~ hi~Z~:\llg :-•• l <lS OOSCI'\·a- I noure d;:putado pelo Maranhão deveria. v. Es. 
ções que estou fncnao podem 1113goar a · ~h•~mar à ot·Jcm, c ui'io ao orador, a quem V. 
V· E.x. ·. · Ex. interrompe . 

O Stt. PnEsmE:\Tl~: - Não me magonm as O Sn .. CoEI... li J L>l~ R!!:ZJ:::\DJ::: -O meu crime 
ouset·vuçõe~ do nobt·e oep•tlndo. mns eu preciso appat·ontG é o de re.::ponJer a.os apartes. 
fazer e:s:.ecutar o regimento, que não admittc 
estes dosvios n:• discussão. 

o. s~-:.. COEI.!IO l>g REZF.NDE: -Si v. E:c 
a ·ivilid d d não tom:u· 

O Sn. Axu::.\DJ~ F1GUI·:m .. \ : -V:t por diante, 
·nilo alt<.:ntb aos :1parV•s. 

nm consideração • 1S npat·tes com que me 

1 
honram. • . . O Srt. PJ:E:-\!DE:\Tl~ : -O orador póde c.:on::.. 

~ . PnFSIDE:\'1'.1:!:- Não se trata de incivi- 1 tiuuar. 
1 i dado . Os apat·tos não são pr:rrn i ttidos pcl!J O Sn. COl~l.W) DE REZE:'\ DE : - S1•. presi
t•e: .. :-im~nto, e pe<;.o mais um:1 vez a V. Ex:. qur~ · dontc, V. Ex. ha de pt·over· e notar mesmo o 
cinja-se ao ol>,iccro Jo rc•ltt"rimcnlo l[UC \'ai I constt·.m.~·imento c o dospt·azer com que hei de 
:tprcsenta~·. • • _ . I p~·oscg-~i.t· nc.~~t. c~iscussão, c?:no cm

1 
e~ceü1r 

O Sn.. \·u:-<:'\ .\ \"Az:- \.Ex:. onlao de\'e dL-~ qualqu. L outtã petanle n. cadeua de\. Ex. 
t·igit·-sc ao uubrc l•?"dt'l' da opposi~ão conset·· {I Sn. P1n:smr:xn::- Emcp1anto eu estiver 
vadot•a. escudarl0 no r0girnento, colloc\l-me acima. do 

O Su .. ~:\DlL\DE l~rc~ut::r:t.\:-J·::5tou auxili:tn~o juizo do\'. l~x. -.. : ... ; 
o orador. O Sn. CoEr.uo DE R1~ZENDE: - \'. Ex:. pódo ~ 

o sn. COEl.tro DE REzl!::--:u1~: _ Prevojo. Sr, ~~llo;ar-se -~!Hlo .'1~ihcr .• AcÜ~l~ do1 ía!ln.do rc
pr~sidc~nte, que, etnciuant:' V. ~~~- se con- ! '='u.mnto c~t.~ o .JUlzo. do~ me . .t:s co,leons e do 
S(•t·vat· nc.-;sa. cadcil'a, nã:> I;Odel'ci discutir ·nesta. i p:uz · . . 
casa. com a precisa li!Jercbdt~. I O Sn. PnESIDEXT.E:.:..:..Attenc,.~'lo! V. Ex. nã') · 

o Sn.. Pm:smEXTl·:: _v. Ex . póde pensar· pódo conLinuar as~im; p.eço-lll.e que di::;cuta o . 
assim; m::is, acima da opinião de V. Ex. csLú. :;. 1 ussum pto do requerlmellt ) · . . .. . ; . · 

. .. · · , , · ., · • C LHO DJ~ REz :-.mE : - Entende V. ·. , 
:tponas de cumprir o reg-iruonto. Ex. que o Piauhy deve pet·manecer impermea"" · 

o Sn. CoELHO DE REZEXDE :_o modo por vel :i luz e ü. veL·Jude ; mas procurar,ei des,..,:Y·::; 
que v. Ex. faz-me ~ssas CJuóServaçõ~s denota illudil-o, levantando, ao menos. a.. polita..:d()., L . 
que v. Ex . suppõ 13-me :~p:tixon.tdo, capaz de · veuquecobreaquellaterr:t. iuf~rz. :~ _· . . :~> .·:: 
portat·-mP. incon...-enientemento nesta tt·ibuna, : O Sn • ."PrtESIDENTE:-Peço ao nobre::.deputa.dô :\":-/ ; 
tendo ontr·o movel que não a. fiel obs•lrvanchl. de qu.e discut~ .o reLittet·imento._. Esto:t ·ll:qiti:cutp.:·{:;;): 
meus llevet•es. llludc-se c póde G.~tU.l' t.ranquillo, prmdo rehg'losamente o regunento::~= P.o~t.s.-~t() ; ·!;:i 

~{~non!~g~~~.~rei nem em V. Ex . nem no seu o ~e;rt~e~::LTIO DE RJt~ENOE·!~Q~~~dJ/~::~~~~;[:~ 
o Sn.. Pm:sroE:"TE:- Ordem! O nobre de- . tr•ttar-me ·co1no agora o ·está.· faiendo,~;;sé.~~~~§i 

put:1do deve cingi1·~sc :i m~t~ t·i:~. I racil em ::t.tteu'll.'r qualquer : ghse~va.ç~~~:::(f:.l;t,Ç" '···~ 
~ , ,. • t [ • - 2 . . . . ' ... -.. "'' ·:.:~ ....... ~~:\~-:~:;~~~~):;~{~~g~;~~t· 

'.:• -~· .......... '"'::""'~-."";i.;::;o-::;'!;tl·.:.-:. ~-
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;am-se muitos apa;·tes e o Sr •1n-esidcnte, por 
·· di(fiJl·entes 'Ve:.es,chanw a ottc,zc,.vZo .) 

t:ir. pr~siJ_ente, entendeu o nobre deputado 
p·'lo 1° d1-tncto do Pr .uhy, ~aseadu na circum
stauc~a. de haver j~stificado o wc~u req ueritu~nto 

ao Dr. Fit·mino Martins, qüe estes ·nhor tin.ia 
co~t~a si, na ,-ida. publica, apen:ts os dous Jactes 
crtmmosos a.pontadl•S no cit.:.do requet•imento. 
Os crunes, dSman os e VJO açoc~s cowm ' 1 as 
pelc,. Dr. Firmino Martin,;; "ão tailtos que é im
posslvel enumerai-os ou m.~smo concretizai
os, como V. Ex. melhor do que eu o :;:a.uc; e 
vor _isso foi com a. m:âs viva satisf<tçào que 
oun do meu noqre collega que o chefe supre
n:o dos liberaes do Pi:luhy,muitas vezes, coutra
rtou-se C<!m os acto~ prepotentes dos s ·us.ami
gos daqu ·lla província. Lamento, porém, que 
S. ~x .• a.pezar de contrariado (digo i~to per 

lei e não são conformes aos interes::<•'s rcae,;; do 
pa.iz, ao socego e tranquilllidade pub .icas,-não 
~ v :i::.: claras vindo. ao contrat·io · u;;;ti-

fical-oi no scuado,exa.ltaado o mcr•·citncnto dos 
~eu auto~e . .:, cstimuland?-•J', po1' conseguinte, 
a. pro:õ:egu1reu1 na carreu·a do en·o, das preva
rtca~:o ~~ 

O Dr. Firmino :Martins não su~pendeu 
sômentc n. camara àa capital : indn a pas;.cio 
pr~sideudal á Pa.rnahyba. d··pois dos diverti
mentos do e tylo. mimoseou o:; i;eu;;; amlgos com 
a ~u,;ponsãiJ do~ verr~adol'es con.:eL·varior0s da 
eam:~.ra. do muuicipio, afim de que os libera.·~s. 
coilstituidos em maioria, nomeas-;em ~mpren-a..:. 
dos d., cdilidade pess0<1.:': da grei .· ~ 

Leu o Or. Firmino em uma. ga.F.eta que o 
Sr. snaa.clor r\vi-l.a..,.....tu -.· · 1 • vi· 
demittido agentes do corrdo rn•·di:tnte pt·~ 
posta. fot~çada. do t•espnctivo adminisrr~dor, e. 
lUlando Je coutente ew seu p~bcio, diante dos 
:umgo~. como q wml .Ja nu o ou · o cons 1encia. 
do tl"istc ••apel que represcuts.,·a no go\'et·no. 
carecendo de g.·adJ:.tde e cl'iLerio, diz;a:
«Agora, sim. não deixo •uai,- utn>); e, act•, con
tinu''• ot1i.dou ao administra iur dos correios 
para propot• a. de:uiesãu de ta.es e tae.; agentes, 
amp:mtdos at··· ent:io pela homuridade do hon
rado administradot·. 

O rneu colleg-a de deputaç:!o pelo Piauhy 
dissP. quü en fallava apaixona !o dos netos do 
Dr. Firmino :\Iartins. talvez supponJo-me àes
peitado por,tue este regulo fulminou-me com 
uma demissão a l;em do sc1·ciço 'Pt~blico do 
cargo de lente de geographia da Es·:ola Nor
mal. que exer·~i :•penas por mozes. P' •r no
meação do meu distincto amigo Sr. Dr. Migncl 
Castro, c1uando presioente do Piauhy. . . .. . 

~ I • 

teve em vista corrigit· erros ou <·ou:<::~. que o 
valha, que com:netti na mociú:•de, di;r. elle no 
seu relatorio, o •1ue dá a medida do senso do 
a.toleimado vice-presidente. 

Qua.udo o Sr. Dr. Mi~uel Castro fez a fin2za 
de communi~ar-me que ia nomear-me lent(~ da 
Escola. Norm:~l, eu. a::raJecendo sua lembran
ça, dissn-lh•• que não podia. ac•· it:ar o logar q .e 
elle destina .. ·~-n,e, por dous motivos: 111, porque 
era a~versarto ds. situ:tção, á liual f:tzia franca. 
opposwãrJ pela imprensa, e 2', porf'jue teria de 

s~r demittido apcz sua retirada da presidencia, 
S. Ex. respondeu-me que o empreg., não era 
de confiança, que na. instrucção publica. não 
devia eutt•ar a politicA, e que elle procurava 
apen .. s aptidões. 

;" :"' . 

O Sn. Cu:-;H.\ LErT:to E ouTn.os Sns. D.Dt>U
nnos:-Não ai'oindo. 

. 
SupjlOz-me al:'to~ e nomeou-me, acres
cen.t:•nlo que nin;;uetu dar-me-hia por certo 
deu11ssão, nem we.smo o Dr. Firmino. cujo 
nom•:l eu havia dedina.·to como capaz de todás 
as coragens ; e quando pela . t.er.ceira vez o 
pro-lwme,n dosliberaes subiu á presidencia 
fet. atluillo que o Dr. 1\lia·uel Cast1·o achavl 
uifficil . " 

O Dr. Firmino não faz súmente o descredito 
d st:l 1:i a - , que o uLilisa , faz tawbem o da 
província ..• 

O Sn. Vu . .,.:-;.\ VAz :-V. Ex. ~ injusto. 

a in~prensa. sempre que nus dcsgoverna. 
Suu. Sr. presidente, tuJ.o na província fica 

m re"'nado ll.a moral overnista do.ssc !Jl"O-con-
sul, principalmente a imprensa. que precu;:l. 
d·~scer muito para p .det· apanhar l:i bem em 
baixo os actos de sua administração. (Cru-
zam-se muitos apa;·les.) . 

O nol> ~e deputado pelo .i\Iar~•nhão il!u,le-se. 
Não e a vai.x.,o que me domiua. Fizemos pela 
imprensa op -osiç.ão a vice-pt·esilientes, como o 
t:orouel Jo:Sé Araujo, que wuntou na provincia 
o partido liberal, operundo ittC1"iDel reacção. 

O Sr Dr . ~ouza Lima, partidario como nin-
guem i~ ·• . · , · · · 
com menos intoleraucia do que alguns dos pre
siJent!:S úa situação . O Sr. lJr. .1\líguel Castro 

a:.;i sempre attHndeu os rct:lamus da. opposi-
çào, pelo quG lll61'1!ce o testcmuuho de minha 
gratidãv. 

Sendo assim, ve S. Ex. (di,·igiildo-sc ao 
S1·. VimHtct Va;) que uão é a l'aixão pa.rlida
t•ia, poróm sim a loucura. do gov•!rno do Dr. 
FirlUino. que df'gradou a iulprensa. Tudv na 
soci..:dadc ó rclattvo. 

A opposic;ão do Piauhy el't<i. tão aU't·ont<~dn. e 
injuriad.• coul a permanenc1a do Dr. Firmino 
na lista dos v~ce-presidCJntes da provincia. e 
tão . mag-oa.ta com os seus actos arbitrario;;, 
g ue exprime toda a est•~nsão de ·sua inJigna.
çii.o, esc1·evendo o nomr~ de~se regulo com letr<;s 
winusculas, e de diante para traz e dt~ pernas 
para cima etc. EUJ1im, t·eduzindo-o, por m 0io 
d~ infracção das regras da L:"ramma.tica, ú con· 

1 .ao 
O SR. Pl\ESIDE~l'E:-L~>mbro ao nobre depu

tado quP. não pó.le u ... ar, na fórma do regimento, 
de ex,,resi(ões .. injuriosas contra urua classe de 
cid:·dãos. V. Ex . re1iicta •na expressão de que 
acaba de servir-se. O regimento é expre,..so, 
vou ler o que elle diz. (LfJ.) Já vê o nobre 
deputado, ~~ue não póde rc~ferir-se a um magis
trado, tratando-o .Je-cousa. 

O Sn. CoELHo DE RF.ZE:\DE:- Estou expli
t:>ando •.• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 54- PÃjgina 21 de 33 

Se~suo e1n 2U de Junho de t88:J i1 

O_ Sn. PRESIDE~TE:- Citei ~ di:;posi~~ão do 
r:_gtmeut?•.e c1,nfi.ono crit(~rio de V. E~., que 
nao m~ oor1::ará a estar fazendo arlvertencias 
semelhante ... 

Demai:::, Sr. presi.JenLn, não me refiro_ :i 
chs.;;e, e sin; a um individuo. Entretanto, ja 
uma. vez o dtsse, e repito: quando, porventura, 
desvtar-mc do~ eslylos párlamentas•e;;. empre
gando qualquer expressão incaJivcl, serei 
prompto e111 retiral-a. 

O nobre deputado, Sr. Castello Branco, 
acbon vulg-ar o acto do r"cur>=o para o presidente 
da província. De facto, seria cou;::a. comezinha 
o tal rncurso, ~~orno são muitas vezes rP.putados 
ac os ar t rartos os governos, quan ., pas;::arn 
desapercebtdo:o;, ou são praticaJos sem a devida 
attenção. 

consecluente processo de respons bilid:1.le, não 
estão ncst'-l c~so; 1" porque os preced.,nt'ls. in
clusive a. larga disctussão .a camara com o 
v1ce-·•res· eute. que o poz a pat· o 1r~1 o 
e da sua incompetencia •· as cil·cumstanci::Js 
eoncumitentes e sub.;equente~ d ·monstl':l.m :i 
evidencia. a. m:i fé do seu procedimento; 2o 
porque o acto. da. su~pen~.fio, o proces~o 
de resnonsabilidnile, fot ferir ao Sr. Dr. Sim
plicio de Souza Men<le~, pre;::idente da c:1mara. 
ven•·ra.n(lo ch••fa conservadot·. a quem o;e que
ria e~a.utorar. pretendendo-se de~moralisal-o e 
:'.L seus dignos companheiros, todos cidadãos el'-. . . 

E..;claJ·ecido como 0sta v a o vice-ps·esiden te, 
qne tinha ante si, por certidão, um are;;to 
recente tla Rela ão do districto c umll <leci ão 
do pr··Sl< ente tl:t provmcm., r. tgue as
tro, n1io po~lia. contar que o seu a~·to >:urtisse 
cm~ito perante nqu'llle superior tl'ibun:~l. 

Si, poi~. f0i pot· diant", inflingindo S'16p"n· 
~i!o á camar • ~osno o fez, o seu acto nii:1) podi·· 
deixnr rl~ rra.rluzir utna ''iolencia e uma illega
lidadc ~ue n:io encontram :r.poio s~'não na. má 
fó d'nq,tollcs quo o cxplornm o lucram com os 
seus r!rro~ lastimaveis. 
N~o posso ta.mhem dcix•r ele fazer algumas 

~~onsideraçõPs :icnrc~\ da defeza. .q11c pr duziu o 
meu nobre colleg-1 :10 e:s::-promotot· JoaqltimCle-
mentino de So,:za M::t.r·t.ins. · 

O nobr" deputado entnndc qtle o facto elo Sr. 
Jonquim Cleme,ntino ter exercido. no tempo dos 
conserva.(J~r0~. o lo~ar· dA dircctor .tos Edn-
. . ·- '· . 

individuo n:io é moralmente · inhabil para cxer· 
cer o cargo d11 orgão da justiça publica. 

E' r.ert(), Sr. presi l~>ntn, que o Sr .. Joaquim 
Clementino, deixnndo PMnambuco. onde pouco 
f~>z no~ ~>studos, e indo fi-s:ar eu~- resid ·nci:í na 
ca.pitn.l do Pia.nhy, a.lli obteve a nome:~ção de 
director 'los Educandos Artífices. Fil :,o de fa
mília. distincta, e. chegando á provmcia. sem os 
vicias, qu~ ~ó mais tarde adqrririu, não podia. 
ser:reput.'\do mau. · 

Conduziu-sn, porém, . tão ma.l no desempe
n?o daq•telle c::..rgo, q•t.'' um pr~sideote amigo 
v1u-se forçarlo a demittil-o, quando verificou
se ~star ~lle alcançado em gt·ande som ma para 
com o estabelecimento . . . 

' deu-se pe;;;sMlmentc commi~·o. 
Pretond,ndo os liberae- depurarem um de

pnt~tdo provincial cons:~rvador, do bi ·nnio cl0. 
1882 :, 1883, pelo 1° districto do Piauhy, en
tenderam sophismar a. lei que considerá eleito 
o candidato qun reune o qnocient~. dos votos 
do~ ~'leitores que concort·eram á elei~.ão. No 
Piauhy os districtoo; eleitorae~ el•~g~m 8 depu
ta . .los pr·ovinciaes. O capitão Jozino José Fer
reira fl)i el ... ilo naquella legislatura, exncta-
in unte com o quoc1ente, c ·n :.> votos por 1-
vidir. · -

Não contando os liberaes cos"t"L mair.ria na 
' • '!' ~ "' o 
.José Faustino, d·~ quem j:\ 0!~-cupei-m!'!, de pre· 
parar um tt•al):tlho demonstrando com os dados da 
mathematica que ao Sr. capitão Josino tàltrvam 
tre · avo-: ele votos par:t pod ·r ser eleito segundo 
as dtcol·ias das ap1·oximaçües. e mandaram vir 
do sitio S. Jo:tq uirn o Sr. Clem~>ntino como 
~spaRtalho,p··tra que,rl~rt•a.man to o terror entro 
os CQnserv;rdores, os afugentasse da junt:t, fi
cao lo esta composta Je liberaes sómente. afim 
de porler-s'l depurar o deputado mencion:tdo. 
Chega o di:L da apurnçã11, o á ca~a. da cn.rnara. 
comparecem o jniz de direito intes·ino e nL:um 
juizPs do pnz consf3rvadores, m~mbros da junta, 
O engenheiro .José Faustino alli se achA-va com o 
seu longo trabalho de demon~tração de frn.eção ele 
\·otos c lia theoria Ja·s Hpproximações. Esbvam. 

resenfes muitas ontras pessoa:;. Iam comP.çni• 
os tra a os quan o. co erto e p a P-S rn a, 
penetra. ria snhl ó Sr .. Tna11 ui w Clemen.tirio; que 
vinha . medonho, tendo os olhos ·injectados de 
san~u~. os labios gros;:;os, a physio~C?mia t.oda 
transformada p~:oP."l: ·P-sso do alcool. 

Approxitnei-me do Or.Jósó Faustino,e procllra
va com elle'discu Li r a questão do quoci~>~te e!ei7 
toral.qu ... nilo o Sr Cl •m .. :1tino, avançando.sobre · 
mim,tf.lnta·p~gar-me pelo bra.ço,e-gritá possesso · 
«O que pret,..nde l)~tB CI\ChorrO~ :l.ttUi ?!-b . 0 · meu 
amigo major Antonio Gentil de Souza. MP.udaa, _ 

,' . :. . ·· . . ;.-_·,. : ' ....•. ~.t~:.:.: ~.~-~-- .':;:~.~·-.• .::::....:. 
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u:u do.; chefe;; do partido eonson·a~ior do Piau h y ' 
c pcsson. mnir.a cstim:lYel, melte-sc entre nós'. 
}Jl'vClll'alldO tÍl';:r-me d~IS g·arras lh' Utn ho:nem 
•JIIe :1.ttingia á loucura, c f..i então quando on
··nl s a. tw i::: f, r:lli 1n.v l d~- lli')Mtu~·adc nue 
tenho notici:1. ·~ 

Prt)Ctll'amoa r.·sponchr às in~olcncias •i•) S1·. 
Clat11en ti n:) :. m:Ls, e~•n J.cccndo que uq ui1lo era 
u , n , n. - ... j::; c ·.• ::; 

\':ldorc5. c :l dcpt~l':tção consummou-sc conforme 
S(') haYÍ::l. pro\·b:,:cnte combinaào, S'!ndo mnll:~
dos os juizes do pa.t. no~;::')S o.:.:i~os nuo l'eti-

• ' ~ ' ..... . ' • l 1 
r:trnm-se com11osco p:w.t c ·~,·apareru :t c11~t<.a :1. I 

O Su. Pn.Es:nENTE dú para o 1lia ~2 a se
guinte ordem do dia 

C011t'inuação d:t 3:~ discn<:~ão do pro.iecto n. 5 
- 1:-lx:J ( c:11is~:Io ele 25.000:00U$), ãc papel 

do 
do 

:3< t1i~cus~ã.:> do pt·ojceto n. :1- !8~5 (forças 
d') rmt· par•t c) e:;.crcicio de 1885-1856). 

todos armo.dü ! · 
Vê·si'J c,nc o S:·. Clementirto don1in·.t nclo 

tet·roi.". i=-oi d•.!u1ittido cb sua nora pt·orootoria 
·i li rli:1s d·Jpois dfl sua il0mca.ç:t(•, e pelo~~ ·smo 
pri~;;idcnt.:~ r1uc o nomeou, dei:\n.nd:) a comarca 

l LeY:-.ntr~o-sc a sessão .i.s -1 horns. · 

--.-. 

. ·: . : ·- n· • ;:_ 
~ ~ 

ti~io do c:wiL:io Pedro .Jose Jc Lit11:'l., militar 
I brio•o. qnc:- ':dli foi come clel•:gado ,le policia·~ 

('OIIltil.'llldtln!v '!t> dostacamento, a.commarbr o I ~~·~!.\l.\1\111.-L .. iluJ'!l ,, appr••'o':t•·iioola ::clt dt) <lia :!iJ.-
1 ~ \ p ·• IS: ·•. · •• - 'C i li 11 c ~ :"\ . ....:. ... . -· it • . • 11 .. i I-::-,r. ; omcn t1no o a su:L ma tn. 

Tudo isto eccorren por causn. de t.·::r ~Üílv uti· 
lisado o Sr. Clcmcntino 110 pbno d•" remoção 

• 7' . i~ .. . . . 
.. <::) • • 

da. ·:·omat·en, CJl1C, Dcos CJllCÍl';1 , s.~j 1. fel i?. go
zan..Jo tt·~~nt;~dllichlde sem o scn ex-pt·omotor q1te~ 
dise:u. ainJa li perman"ce. Von prr.·pal';J. r o 
2' rcr1uc;-i,,acnto que tenho de snbmelterá c:-~sa. 
í . .!I 1· t t o b 'in. : ;;mi!o bem..) 

S:'io cn vindos ú me::.\, li lo:;. :lpoi:l<lus e n. 
<liscnss:'lo :vlhda pot• ter pclido :1 p:Lbna o St·. 
\'i :\1\n~ \':\z~ os ~r;:;uinlcs 

1 :·~qye;·i;;; c. i t .,,.. 

R:qtici r,) ::; ~ peça :to Gn;·:: rn~1 pot· i.nlonnc
dio dü Sr. minist1·o d:1. g'll" l'rn, info :·m::~<:üe;o 
s :l.n·e o seg:tinL~: 

i .o :::i:\ inccm"a~ilJt iol:i.• 0 c cc :-.1".'1.< a no anso 
('it·c.nhr de 1G do col'l'::ute applic~:1-s~ 1Scimen1.r~ 
no~ CÍi'lll'.:,dõcs milit:lt'i.:!" on :lttingo n. toda :1 

t•hs:c militn.l'. ::cu1 i"!xeoptll:'ll' os o1liciacs de 
engcnhdro:; : 

~." tj::c co:i,Jm:s:;.ão I'IX0l'C'I3 j1111io :'t prc~i·len
àl do l'i!tuhy o capitiio do e:1g.:nh0it·os .José 
F:u1stino da Silra, e 

r.i~··o ju,lili•·:l a rcmc.-~:t de uma I'Cprcscula~:ão tia So· 
r!~·d:H.it~ tlt! li:lllligr;•. ~':Í•) tiC $. l';lldtJ.- 0 81·. t.:arlü~ 
L',•i\OiO <I<'Cllf':<·~C oiC I!C,!•)ci<l,; t!a 1>1'0\'i li Ci:l ÕC )Jin;IS 
c;'''""'·- ) 'r · lf•ctl<) t'!ta\'~i l'lllltl:tn:cilla ll!ll I'CI. UC· 
rim,)nlv.-F r,:!CIIcia ao ~r. t.:o,:ta i'<~rl!ir:t par:L ler ai· 
;:, :1 :iS l•!lC;!I':l llitH :IS. - !'lll:\!1-:i!t.\ P.\l~Tg 11:~ O li iiE~t nú DL\
:\" ,Jj~~ll :';;i!l d,. Jll'•.j•!r.:o 11. :i -1:.-;~:i. -lli$CIII',:O tiOS 
:'t·s. l.fiHI't'IJ~·o cic :\lhii'JilCr•{ll! c Antlr:ulc Figucira.
!::·:•:1::>11.\ I',\ i! 'I'!; lt;\ (ol:l>l·!~l 11 .• Jll.\ .- :p tl i ,:~ti5~:ÍI) tl?. pru· 
J•:tl•• 11. '. - l:"."il -lli~.:Ur>•J c{.: ; ::>1·~. I : l~· ~,;t.~5 \ 1a1111 :L 
t' c_;OIIIC5 uc Ca,:t ro . 

~\·;;; i1 hürnsd:tm·tuhãacham--;·~ presentesos 
St'i>.: Franklin Dol'ia. • .A.!lc)nso Celso Juuio1·. 
Cost:l. Rodrigues, .João D~mt::t» Filho, Carlos Pei
xoto, Rodrig-ues J unio:·, José Pompeu, Mon-
tan. on, ~1 Ya . • :u::t, l Acte , oao ente o, taa 
C:trncit·o, Valdet·nro, .lnvoncio .Alves, Lacerda 
'\~-erne:: k, Bcz~alat, A l_vcs d~ Arau.jo, Adt·ian~ . ' 
Ant;nin ele Siqu0.jt·a: H.orlt·igo Slh':t. Ildefonso 
de Aranjo, Sehtttel, Lourenço llc .Albnquerqnc, 
Barros Cobra, Coelho c Campos, Barão da Leo
poldin::~, Leitão d!l Cunh:t, C'lys;:;es Vianna., 
~ll:l.l'tim F'rnnci"co. Pntdentr; de fllol'MS, c~\S
tt•ioto, ~-ntonio P:·ado, Bento [\::unos, Paclu~ 
Flem·,·-. Dant(ls Góes, Soa.t·c.:. Eui'l'n.sio Cot·reia, 
Rodl"igt10s Alv<'s, Alfredo Ch::wcs c Almeida 
Oli.\'CiL':t . :-:", t1nalmcnic. si no Pi :ulty h:t em constntc~ 

í::ín. ou em \'ia de :-:el-o oht·n.s, militat'C!S. 
S:1l, d::s scssücs. ~m 20 ch .funho de 1885.- Compat·cc ::m. depo1' d:t cbnm!l.d9, os Srs.: 

r 'u('//., de Rc~c, 11 tç. ~Iorr'ÍI.'•~ Brawl:1o, Olympio C::unpo,, R.atisbnna , 
R.~ r1uciro, ~c pe.;,·t no pt·csith'nLc do Pi:Htl!Y, Dio~o d! \'a!>cr.ancellos. s~~.lg:ld,,, Antonio C~t·los, 

not· i!lWrmcdio elo i\iinist•~t·i" •la .ln~l.i•::1, ;s Cnnlw. Lcit:i•1, !\1anoGl Portell:.l., Henrique 
seg-uinte:; infllrmn•:õas c cópias: i\brCjtlCS, G :spar d·~ Drnmmond, Sigismun lO, 

. . . . . . , Prisco Parai:w, Ribeiro de l\Ionczcs, Zama. ?IE-
1 ::t Cop1a rle VHla a cor;·.e . .:ponrlcn:·Ja .o~tci:Ü guol Castro, Gomes de Castt·o, Leandro Maciel, 
• r I' r · c ' P." lcnl·! r· · :- 1117. cl • • . ' , •. r· . T 

r!ircito do Humi.lch:s, DJ' . En~as .IQSÚ Nogu_eir<1 , C~rne:r~ d~~ C~nl~;~,' Cam~os Sn.lle;, Sihra Mafr~: 
acel'c~ cb. n(Jn:e :'l '/.~~o, serven!t:l o. prOYOC~çao do Alvaro C: . minhn.~ Bulhõt:s, Antonio Pinto, An
~x-pr •molo~ pnl,ltco .J,,n,lmm ClemcntttW; de draclc Fig-ueira c Cuelho de AlmeicLt .. 
~(J\17.:'1. ~h1·tms; 

:! . "' Si c:;te inr1i\·i,lno iú dias d·:pois ch suo. 
nune:~r:fí•) roi p'llo mesmo presidente • . qn~ o 
uomr.r,n, d -·roi Ltido, e, na casij atfi t•mativo, o 
motivo por r1ue, c 

. :;"', fina.lm,~ nt.e, quem Í•JÍ nom~ad:) po.r::t sub
:otituil-o n:1.s func~Ü~'> c car.~·o. 

Sala das s ssões, em '!O à'~ .Junho de 1885 .
( ,' ,;,•!hr, d f' Nr-:.eu.r!,~ . 

O Sn .• Pn.r~SIDENTE abre :>. scssii:o. 
Comparecem, depois de aberta a sessão, os 

Srs. : Ca.n li lo de Oliveir<1., Ft·ancisco· Bcli
sario. Bern:mlo de :1\l·~ndonça Sobrinho. Barão 
de Griahy, CorJ'êa. de Araujo, Ara11jo Góes Ju
nio~ • Bezerra de Menezes , M:~scarenha;; ~ 
Barão . de An~dia • Castcllo-Braneo • Mo
rt"'it•a de B:trros, Fci.·n:mdes .te Oliveira, Dclfi-
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Ses::;uo é1n 2~ de .ruul1o -de 1880 1 .. .. 
no Cintra, Itaqni, Accioli Praaco, França. C:l.r
valho. Araujo Pinho, Henrique~, Cruz, !\bc
Dow·ell, José Marianno. Carlos Aifonso, Dia.n:J., 
Felicio dos Santos, S;ttyro Dias, Bezerra Ca
valcanti, Sinimbú Junior e Ribeiro da Luz. 

'a am, com caosa parttcJ pu.da, os .:rs.: A -
coforado .Junior, Antonio Bezerra, Augusto 
Fleury, Chagas, Demctrio Bezerra, Ft·n.ncisco 

\ • • r., . 
Lepoldo Cunha, Vaz de :i\!ello e Valladares. 

Faltam, sem ca.u.sa. participada, os Srs.: :\l
varo Botelho, Aristides Spi nola, Carneiro da 
Hoeha, Duarte de Azevedo e Joaq:lim Pcd1·o. 

E' lida c approvada a acta. da sess!o ele 20 do 
corrente. 

O Sr... i') SECRET.uuo dá conta do seguint·~ 

EXPí-.:DIE?\TE 
Ofticios: 

de 18 de 

mo J1Hl7., remette~:I~ os rolatol'ioc:; e Íeis daquel-
1::1. província, conforme a. relaçã·) c'nviud·J.
A nrchivar. 

Do dircctor do Museu Nacional do Rio de .Ja
neiro, datado de hoje, remettendo um exemplar 
do O volume do;; archiYos daquelle estabdeci
Jlllmto.-A archiv:1r. 

Requerimr:nto de Duarte José tle !\Icllo Pi
tada, pedindo que seja autorizado o governo 
par:."'!. imprimir o Cw·so r.le Geograj!lLit.t Uni
'CCI'S!d de que é autor.-A.' commiss<"'lo de in
stt·ucçã.o publica n orçmento. 

P.\.RECER 

J,,:cenl!a r.;v engenhâJ·o auxiti,~;· d(t In.,·1,ecto
i'ia Gcml cl,~s 1'm·tas e Coltmi:.a~:ao!Fclida
HO Francisco JI artins 

A comlllissão de !)ensões o or.1enM1os, para 
poder resolver sobre o requerimento em que o 
·~ngcnheiro nuxiliar da. Inspec.:tori;t Uet·;:d d •S 

Terras e Coloni:t.a.ção, Feliciano Ft·ancisco M:tr
tins, solicita. um anuo d·~ licença para tt·a.tat• 
do sua stwde, é de p:HeCCI' que sej:t r, mettido 
ao govc:-no o citado t•e:rtuerimento p:a·a infhr
mar.· 

S:tla das com missões em 20 Jf\ .T unho de 
18~5.- Ilde{onso de ,A,·cmjo .-Joiio Penirlo. 

E' lido e remeLtido ú;; commissões de consti
tnição e poderes o de instrucção publica o se-
gni n e 

f'RO.JECTO 

N . 10-1885 

~1 ;nwU u o deo·cto ~1. !).100 d,; 11' ,z,J J a Miro 
ele 1S8:) q11;(J_,>·c(o;·m(l as Pa·;Hldadcs de .Di
l'Cito do Ii~pe1~io 

~ 

Considerando quo o decreto n. •.:J:JGO d.e 1_7 
de hneiro de 1835 c exorbitânte das attrll>Ul
ções do poder executivo: 

A Assembléa Geral resoh·c: 

Artigo unico. E' declarado nnllo, por illegal~ 
o uecreto do r·oder e:c·~cutivo n. 93:.i0, de 17 
de .Janeiro de 1885, que reformou as l<'aculdades 
d1~ Direito do lm e rio. 
· :sa a das sessões aos 22 de Junho de 1885. 

- Rodrigo Silva .- Jllac-Dou;ell.- A.ntonio 
Prwlo.-Leit{io dr.t CMilh(!.,- DtHtí·te de .. 1..;c-

E" lid•', apoiado e approvauo o seguinte 

Estt·ada de fe1·ro D. Pedro I 

Requeiro se lle<;a. ao governo, por int~rmclio 
do Ministerio da Agl'icultura, as seguintes in
f.:.rmações relatÍ\'as à estrada de ferro D. Pe
dl'O 1 : 

.a. : q mtnto monta a despeza feita com a 
commis,;ão fiscal de que é chefe o engenh(~iro 
~"'il·mo de l\lello~ a contar do dia 10 de Dezem-

• • J t -

nhia fez entrega ao ~verno do;;; e:;tullos preli
minares !la referiJa estrada até a. data da 
enti'C"'a do rclatorio :.Jrte da 11elle eno-c-
n teu·o. 

:2.a Cópia dos telegrammas dirigidos a este 
ministerio por a.quelle engenheiro durante os 
mezes de Novembro e Dez~moro de 18~4 c 
Janeiro e Fevereiro de 1885. 

3.a. Si o engenheiro chefe da rJferida com
missão percorreu a linha de estudos e si pot· si 
mesmo ex:uuinou os diilerentes portos da pro
vincin, para a escolha do melhor ponto de par
tid't de;;;sa. estrada.. 

. ~ ~o ' 
engenheiro a companhia, durante os e~ludos 
preliminat·es. (Clausuh :)a. do art.'.!.'' das in
struc ~õcs c ue ba.ix::.ram com a lOrtaria de 21 
de Doz0mbro de 18~::>.) 

Sah elas sessões, 22 de Junho de i:-)85.
ilorl.l·iga Silvct. 

E' lido~ apoiado, c adiada a discussão pot• tet· 
pedido a. palarra o Sr. Maciel, o 8eg:uintc 

Pharol ele S. Francisco do Sul 

H?qtt~'li'O. s? pc_çam no go.verno, por i?-tcr
mecho do i\hntsterw da · MarLllha. a~ segumtcs 
informações : 

1.a. Qual o motivo por que ainda não esüi. 
montado o Ph:uol da l'onta de Jotlo Dias, no 
porto de S. Francisco do Sul, pl'Ovincia de 
Santa Catharina., 

2.:' Si ha. vorba. para esto scrviçf), por que 
ra:âio ainda se con "erva o pbarol com todos os 
snus pe1·tcnces a bordo rlo transporte 1ll acleiJ'Cl, 
des.le Junho do anno passado. 

Sala d.a.::; sessões, 22 de Junho de 1885.-Rú
drigo Si!Vrl. 

O Sr. 1\'.Iarthn Frauci~óo:--. 
Sr. presidente, :L Sociedade de lmmigi·ação· de 
S. Paulo, que tito bons serviço::: já tem_ prestado 
á causa do progres:;o, a qu;tl se org:t.mzou sem 
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J.~ Scssfto ctn 2~ Je .J uul10 dt..: l~8:.J 

atten~ão :l.}g'um:l á ordom parti.Jaria, t(lnrlo por 
íi1;1 cong-reg-ar os esf.:m,~os dos dh·er~os p::lrLiclos 
C:IÍStent'S na provinc· ~ p<~ra O dC"CU\'c)]VÍ

mento da mesma n!'ls questõ"s de nature1.a neu
tra. dir'igiu-se a toda a deputação d·~ minha pro-
\'meta, reme en. o-me. sem v 1 J 

de ser o mais \·el1o d~ t •rlo" os m• ·us colle:.::~s, 
a su:1. re·•rns~n.tação. relativa á nocessirlade. do 

E ' esta utna idéa. ;;eralmente adoptada na pro
,·incia. d·" S. Palllo. S"m di.-crepallcia. do opi
niiío•. podendo haver nptmas pe,·tn•!nas divcr
gencins quanto aos detalhes. 

A provinc!a de S. Paulo. tãn favorP.cida. j:i 
por eRfor·ços dos sens habitantes. já. pebs con
diçi3es •·speciae.:; climat"ricas. em que se acha 
collocada., des .. ja. cnm to lo o esforç•) o desen
Yolvim ·nto da coloniz:1ção. S~'m qu~ se faci
lite ao colono a or~~ni •ação da familia c os 
e elio Cl\'lS qne .!•'vem auxllul.r essa organi
zação. a colonização serà impo~sh·el. 

O SR . EüFRASIO CoRREU:- Apoiarlo. 
O Sn- !\L\JlTI:\I FRA~CISco : - Lhnito-m!l • 

pois, em ml'}u no111e e em nome de todos o<: 
mous collega;;. T'epl'es~ni.'ànt~s d~ prov:n.cia de 

. au o. a man :ll' a rne-:a .. ~ :l mani ,, ça . 
importante ~oci,.nad~ de coloniznção da no;;sa. 
proYincia.. E eomo d<'sejo q 11e esta docum<~n to, 
qne me parece importante. não só sej<l lido na 
mesa,como tamhem seja nublio:::::~do na f.lha. offi
cial. pasl'o a. ler os diver·sos to picos da repr·"sen
t:lção ( liJ): 

O qu" d~>sejo. Sr·. prn.i'i•iente. é •1110 esta. 1·e
presentação sobre rnate~"i::t tão importan t •. 
apresnntada. pel-. Sociedade de Immigi'a(,'ão .)e . . -
e;:ta a11gnsb Ca·r.at·a. attendon•lo tanto quantn 
fôr po~sivel ao;; de~e1os qn " 0.m ben1 da. colnni-

,,. 0. - lh ra e 
moralizad~- dr-st•> v:'l...:to im perio. m;~.•dfe~t· • nma. 
da~ 3SSO 'Ítlt:'Õf.\.;; qnA nVÜ;; anspiciosamento tem 
ostreiado a :;:ua. carreira. 

Esp·~ro. poi ,;:, 11ne n. Camar:1. nttl'!nrler:i as eo
licita6:í"~ rl~<stn. importllnte socicrla.le, cnjn. r" 
prr.sentaç:io r>nvio â mes 1 , r JJ ui to b· ~111.; 

O Sr... Pnr.sm'E:\TE : - O nohre d''pl'ia:lo 
SCI'á a.ttr-ndido. 

nEI'nESE~TAÇ:\0 

,\n~nstos e Dignis..:imo:: Srs. Hep1·esent~n1es 
dn. Nação. - A :'ocil3d •ne d·~ lmmigraçii•• (je 
S. Pl~ulo. entre :is i · ~ns q~'•' tem a.topt:~d com 
o intuito d~ p:oomm·er os p·•trioti('OS fins fl:tl'a. 
cr,fl foi i n,;tituida, resol\·" u ~o! i c+ ar dos porl'·-
rc!: comp"t~tes a dt>crctnr;.:io imm,.din.t:L õe uma. 
e1 pren ~)e asa L:\. que. r "gtl n.n · o e•1 r· no.

os con:r:1ctos u.-.trhrnn = ::~.es. dPfin:l com pre
cis;'io e cbr,•sa todas as fl1rm:1s. condições e re
qui;;itos que elles deYern contar. p:ll'a. quP. pro
du~;:"io os devidos eífeiros civi8 ; de modo quP. 
ce!lsem do uma y~z ·as la.cnn<~s. as duvi.l:.ts c as 
inc·~rtezas ele que sob"A P.st.e a sumpto tanto 3G 
res~nt.e a nctuallegi~lação. · 

Sem duvida tem sirlo prenonrlr.ra.nt:e · e ntr·e 
n?s. como em toda a parte a iniiU~>ncia da reli
gJão SObre O Ca<;.'l.ffi"nto ; C nnm ba COffitl COn
testar o realce q1:1e ao contracto adv<:m pela. 

c.-,n,;a.g-ra~.ão rclig-!o;;a e pr-h sole •unidad ·~ do 
culto com !f' H' é celebrarlo; ma.s enc •rando ~" 
'!uest.ão p~lo seu bdo prati~.:u e att .. ndendo-sc 
as reh·c;~ões do direi te qn, o casamento cre:L na 
:.:ociedade civil •. que co~nprehen_de :to m ·s~o 

.... . . .. 
n !idades o ~ecta.rios dP- toda...; as crenças, não 
pótie o E"' t ·do deix::lr de exercer Jirecta inter
,. n .- ~e um ·a.ssua:i to de ta.:uanho alcance 
social. 

Cada r:•ligião e cada seita tem a. sua do11 rina 
e t"m o ~eu Cttlto ; mas o Estado não <le\·e im
misc·Jir-se no (l:tame dl3 actos Üio diver,:; s 
quant:t . a' c:renças, nem tem que fic,l.r i merçê 
d·· Lanr:a.s legil:.ções •tU:•ntas ~s r·ligiües: e p •r 
isso deve ter uma legislação pl'op•·ia. qu · e~t.:t· 
beleça. regra~ ger·aes 11 niforwes 11 ao mesmo g ·•
r:lntindo os interesses e os ,lil'nitos d~ todos. 
Dahi a p~lpit::~nte úeceso:ida :e de urn:l. l(>i qnt:', 
rnspetra os os e;;:crupu os i ü ·::; 
de cada nm. off reça uma ba~e segura. e indis
cntiv~l para n con;:tit Í<:. ~~o do ~asament~,- como 

1 ('a e rr~ Ig'l.·•o, porquan ., pc a su essencia, 
pP.los S"us fundam ' n to' e pela;: relações de 
ordem moral qu•' origina, o casamento tem al
g-o ma cous'" de mais elevado que um simples 
cnnt.racto: a Sllntidade .to am,.r q•te ne11hurna 
d:~por;;i ~ão hum •na. póde regula.r, hços e obri
gações que es~apam ao alcance e :l sancção de 
toda a l ·~i civil: commnnhão de idéas P. de sen
timentos intimo' que a Mnhnm homem é dado 
julg:~ r_; o q~e tudo bern }rstifi~a apodero-<~!_?

a.nntYI!PHalrnentP: e:xer••Jda p .. Ja J•ehg1ag 
sob,·c "St:l. <na teria Ma~ J·· casamP.nto re ~ul
ta.m. relações naturaes e sociac~=. quer <!e indi
Yiduos :i individ:Jo~. c ller de fami iias á fami-
lia;:, qtrr'r dr.> un~ e outros para com o • sta to, 
Ptfeito;; import::tn tissimos por ·•11a natn"ezll. rne
ramen te ch·is, e con~Pg-ui ntemcnte r:! e esclus:va. 
com pP. tl"!ncia do pndel" social. Vi vemos em 11m 
pn:iz em que.comqn:tnto tenhamos uro:l- S1) reli· 
dãn otnr.ialm•'nte r•·•·O:tlieciJ;t. s:io todavi:l to
lcrnd ·s todas as cr·enças n t11do~ os cultos ; 
vh·em •' n t•·c nü~ o ás ~ornbr:t~ dn.!' no,s:t-< leis, 
repre, •mtaotes do tod ll~ :ts n•t•·ionalid;lrlcs c im
mi::rt·ant !' ~ de todos o' nai;.:~s ~ c tae' são :~.s 
nossns (~ondiçõe' sociacs. qu~ ú t·econhecida
mente ·:rna. d·: s . n0ssas m·t~orcs nc~.essidadr-s. 
franquear o n ·ssn tet·t•itorio :'l t ·do.- quanto<> 
qneiram \'ÍI' fo:·mar comnosco um:~ novn. 
patri!l.. O imm ia-rllnte traz r~omsigo o seu lar, 
:t s suas crenç:t~, a SU! rP.ligião e as mRis da~ 
vr•z s a s~1~ familh, ~onsiituida seg•m,1o as 
et~ o~ ~lY. , 

precisa W•rtanto ter livr,•s as sua" tt•>Jdiçõr.s 
c a sua con,ciPnci:<, ~·ssim como ter g:1rantirlos 
os sens di r itos -os de sua familia- e a lrgi-
timid de do snn lar. : 

M ·s tudo is.:;n ainrb. é muito prcc,rio com a 
a.c•anhada leg-isla ção qnP. nos rege·~ taes e mais 
completa' garantias :-ó podemos om~r··cer sobn 
este ponto, quando tivermos uma boa legis
lação sobre a materia. do ca~~mento civil. 
Qnn.ndo vemos o casament() civil consagrado 
nas legislações rl•! qn~si torlos os povos éullos~ 
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Sessüo em 22 de .Junho de 1885 

<! muito para lamentar que entre nós, paiz novo, 
modelado para o r••;;iruen das instilutções as 
mais libci"ae ·,C que tantn precisa do cenc:urso de 
o.utras nacion.üid<~des p ra e;ons .. lidar e d.eseo-

lameutat·, dissemos, que mal Antendidos escru
pulos nos tenham conser·va.do por· tanto tempo 
estacionarias. •·m um assumpto de tão tra.nl:eu~ 

n a. lmpot· nc1a. 
Em conclu,..ão : o que quer. o que pode, o 

que mstantemente vem rccla.mar a Sociedade 
de lmmigração de S. Paulo. é que, quanto 
ant~>s. s.:ja o juiz dotado de uma lei em que 
aparte os detalhes. que naturalmente oc~cort•e
ram ~ sabedori .. do legislador, figur0m cowo 
princípios capitaes: 

I. O casamento ci\'il obri~a10rio para todos, 
livre aos contt·ahentes :• faculdade d<~ cele-

~ . 
geiros, por individuas qu11 posterior·mente ve
nham ha.•.oitar e utre nó • uma vez yue o;:; casa
mentos tenham sido celebrndos de confot·midadc 
com as leis dos me mos pai7.••s. 

Digne-s., a Assemb!éa Ge1·al Legi ... lativa, ne 
tomar na df:wida. consuier·ação o objecto da pre
s~nte representação. e tet·ã. attendido uma das 
ma~s·urg-entes exigencias da opinião nacional. 

Pc-•lu. Sociedade de Irumigração de• S Paulo. 
-J. V. Couro de .11a!la.llai.P..~. presidente.
lJr. A. de .!.1li,-a;1da.A:;evcdo, 1° sect·elat·io. 

O Sr. Carlos Peixoto :-Pedi a 

• • 
oc·cupnr-me de n ·gocio~ relativos á cidade de 
ThPophilo I ltt.oni. que faz parte do 1\.1" districto, 

uc re resento nesta casa. 
Sr. pr•·sident:e, t•'nho t'artas de amigos da-. 

qur•lla localiclade e ain.la de meu particular 
amigo tenentc>-corunel Josú Bento No~ucira, 
prestigio;.a influencia politica nac,uelle dis~ 
tricto, n· . ticiando~me factos q uc ll·~vem des
peJ·lat• a tt.llenção do bont·ado St·. lllinistro da 
jn="tiça para o est:alo anarchico Jaquelh loca
ii .ade. 

0 Sn. DIOGO DE VASCONCELLOS :-Apoiado ; 
excepcional na provincia de 1\Hn:~s. 

O SR. c ~AHLOS· PErxoTo :-Não são somente. 
Sr. pr~si~cnr.e •• os meus a"'lig~s _politic· s que 
est..~o ~I:' O Jo v1ctunas de perseg-utçoes das auto
l'idad··fl incon~cientes c apaixonadas daquella. 
cid o do. q111l não recuam diante de trOr•elia al
guma para a satisf:.ção de seus caprichos .•• 

dt. lOGO DE ASCOXCELLOS :- po1a O. 

O Sn. CARLOS PEIXOTO:- .. .. tambem liberaes 
qur não <'Sposal'ám a candid~tura do Sr. S~n.~os 
Neiva, qrw concorreu comungo a 2v l~scruttUJO. 
estão ~:>endo alli vic.:timados pela prepotencia. das 
autoridades pol ici&.e'> . 

0 SR. ÜIOGO DE VASCONCELLOS: -E..,tão.sendo · 
castigados. 

O Sn. CARLOS PEIXOTo:-E' ~ssim que o Sr. 
B.amiro Guede,;.libetal sincero e de lruportan
cia no municivio, acaba de ser submettido a 

rroce~so por imaginario crime de tentativa de 
morte, const ... ndo-mf1 q .te, antes llieswo da pro
nuncia, e yuando não havi: .. ain.Ja no inquerito 
prova eapnz de fazer decretar a sua. pris::io pre-.... . . . : 

' 
o:s:pediuo o respectivo mandado, pri~ão a q .. e 
elh furtou-í':e pór tet· --ahido do munidpio, vc·n
do-se obrigado a. abanu<,Da.l' a sua família e seus 
m ross·~s, para escapar a san a. a seus pcr-
:seguidores. · 

Um dos mais clistinctos conservadores da
quel:a CHlade, o Sr. Torquato Dona.to d·· Souza 
Bicalho, vereador da camara. ci .a Jão estima
vel e liUe julgo exerc alli a. alivocacia ..• 

O Sa. DwGo DE VAsco:scELLOS : - Apoiado; 
hom•·ru muit.J de b··m. 

O Sa. CARLOS PEIXoTo:-.•. por imaginaria 
c1·im0, de uso de lll'lllllS defesas. está. :;endo pro-

sem atten~·ão :i ;:,;ua posição social e á natureza 
do crime t 

O SR. DroGo DE V.\· o:-; Et.L :-·E' um s-
candàlo. (Apoiados.) 

O SR C.mLOs PEIXOTO :- Constando a este 
cidadão. respmtavel por muitos títulos, que ia 
~<et• pre-o por :enuncia de crime de uso de ar
mas defesas, elle, clu'· teve aviso tambem de 
l!Ue o tolano não ra sómeute dcsfeitea.l-o com a 
prisão ,! sim o s;;;u as,..assmato, simulando-se 
resistenci'l J.e Suli. parte, dil·ig·iu-so immed.ia
tucnte no supplente do delegado do polida do 
termo que est .. va em e:s:erc:cio, e pediu-lhe 
~-;"nran:1as cn:1 con10 que o t•eco esse à pl.'lsão, 
para assim evitar a violencia de que l?e via 
ameaçado. 

R. Ir •GO Dll: 'ASCONCELLOS : - on CÇO O 
Sr . Torquato: é um cidadão ordeiro. 

0 Sn .. CARLOS PEIXOTO : - 0 supplente do 
dele!!'ado, ~~ntão eru e:s:t:!'Cicio, e •1ue soubera 
do plano te11eb1·oso que se pretendia pór em 
execuç:ic, cõiifra-o Sr. Torquato, recolheu-o 
com dfei to a uma pri.são ma.is decentP-, mais 
acei:tda d·· que a euchovia, o qu•• de~ portou as 
it·:~ ~ de seus pcr:-eg·uidores, pelo que ÍWllledi:.~a
m•·nte foi <slj~ • • mida. a jurisdic~.<io p• lo d•·le:.:ado 
propriotl:lrio, c este man.lvu recoJhel-o á en .. 
chuvia., sujeito ;L todas ns privações e nogan
do-se-lhes a.té uma cama ! 

UMA Voz:- Pensarão que estamos na Tur
quia! 

O Sa. CARLOS PE!XOTO : - Parece-me que = . . . . ' 
pertar, da parte du meu honl'ado comprovin-
ci~no que está ã. frl'nte dos negocies da jusLiça, 
energicn.s e prompt.as providencias. para r~:.sta~ . 
bdlecer na cidade de Theophilo Ottonio im
perio da lei, convencendo· a. sr:>as .correl,igi~:;_ :: . 
na rios c~ue o governo não tolera taes abusos :~ ; . 
os fará punir. _ . : _.~:·> ;· 

E' preciso qne o oeu illustre compro~!?-:..+,::. 
ciano, que tem conq ui8tado a estima de ' f.Odat:a~:d 

de~":;;o::~ri"!~~~;;;~· ~m g.~~~i~ 
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Se::;::;üo en1 22 de .Tunhu de 1SSr,_ 

O Sr •. C.\RLOS PEIXOTO ... e . o respeito dos j com clle n.lli negocios, cujos interesses muito 
mineir·os, l!elo moJ.o p:wq tlt~ tem sabiJo ··onJu- estavam soil't·endo. 
zir-sc :1s di\·ersas vezes que rem occupado el~- Na. fôt·ma rlo :o:yS'toma desgraçado, auoptudo 
vado posto na administração public:a, l'G\'Cl mdo nesta Camam. podiu-sc logo a. pabvra (·.om. o 
di;;tinctas qu:ditl:.:JCles pessoal!,;, n;To desminta o fim manifesto de adim·-sc inchfinidamentt~ a , ... .. . . 
s•,u p ·· ~ . • 
com qun rcceb~~mos o actnal ministel'io, mo
tiYo para. sermos pe!o~ tt·a~ado~. si. é pos:-ivel, 
, - ' ~~ . ,. :i i.\J'4 • 

Em relac;:i:o ;:O,; neg·ocios da pt·ovinci:l, ,.:in lo 
que pol" Ol':t não tenhamos dados t,ara acreditar 
hav,.,rmo:': melhot·ado, pot·qu:mto a,.: pouca,-: no
mcaçõe:': q11c tem ,.:ido feita,.: e a.-: de que :-:e fa.lla. 
não indicam haYet·ruo,.: entra.lo em pcriodo de 
toler:u1cia., corre,..ponclentJ !l que mantemo:; em 
frente do Q'al,inetc. _ 

Não attr·ihuo ao e,.:pirilo de m0dora(;ão do 
St·. ex-mint,.:tt·o da gt1erra, que tinha a :<ua 
conta O=" ncgt1Cio~ Ja provincia de .i\lin:1,..;, n:io 

::wermo=-: "'1 o tratar o..: com m:u,.: ureza; 
:1quelle mini-:terio occupav:~·."C oxclu,.:ivamente 
do ,.:eu fat:,o"o proje .~to, não lh<:_ sobr:wa tempo 

Camara a :-;olllçüo da. ma~na qae4ão, t~U111pre 
<llle o governo l:.mc~ ,..;uas vi,.:tas p·tra. o,.: nc · 
"'Ocio"' 1la província, e ,.:obr·· ~ tudo o ncce,.:-
,.::at'lO qur: e garnnt as e vt.a na,; oca 1 a e~ 

onde, corno naquella a que me refiro, autori
da ies de..:abu-:ada:-: julgam que ug-t·~Hlam per . ..:e
g-uin..to-no:-:. 

1 '-i UI l .J , ll q 1J 

ett n:1 J pude ou ler a:; informações gol i ciLadas, 
e n;1o mo consta que fosse dada qualquet· pro-

. d·~ . 
Para qne nio teuba igual sorte a reclama.· 

viiO que Ot'a f;\~0, não ::pn~::iCFÜO l'"(jUet'llllPlltO 
al,;1nn, act·cdit<~ndo q'lc olLt será tomada em 
con;;ideração pelo go\'GL'no, paroc~ndo-mn ele 
st11uma conveniencil que se o faça nomear dc
legaJ.o do policia. 

Sei que hn pt·ohibi\~iio de se dar :1. officiaes de 
linha. commissües ci\·is. ma.::; lu caso,; em r1uo 
motl\'OS de urdem pu1lica. aconselhttm o con
tt·ario, o não ha he,;itat• diallte de emet·gr!ncias 

voe ar a atrençiio do nobt•o mi nistt·o da j usti~:\ 
pat•:a os negocies da cidade de Theoplt lo Uttoai. 
De·,utado da o l ' osi .ão 11:10 m() ó dado fazer 
mai,:::, e espet'(> que S. Ex. corrcsponderá. às 
sympathias com qne t•f'cebem•)S a su:\ 110lTa 
elc\':lção :-1.os conselho;; da Cor·õa, e jusLificar:i 
po:· actos de justiça o bom conceito que t~>m 
s:1bido conquista~ .em _nossa proYincia .. Ul.Ll!.i.t!L ._ 
bc m.) 

O Sr. -~l.Creclo Ch::l.YC:-:.-Agra
de:;o a V. Ex., St·. prcsid,mto, a fineza com 
que ttCàb,l. de disting-uit·-me, conc•.:dcnJo .. me n 
p lavra nesta occasião. 

Como tenho :\ fo.l!tuna de- .set~ .ouvido 1>elo . 
nobre ministro ua ju;;ti~.a . e conto tlue S. Ex . 
dad. protuptas pt'O\·idcnciu.s pm·a garantit· a 
Yich de nossos compt'O'-'incianos e evitat· 3 S 

pers~g·tliçõe:': c!· ~ qu! e;,tilo ;;enr1o victimas, torno 
a liberdade de lnu!l.n•:.tt' a S. Ex. como medid:1 
mui acertada, a meu vr·r. :.1 subslituição imrne
diata. do commandunte da fot·ça que .,}li exist·~. ~ara n:'io cons~ -lernl' es!e fa'Cto favor sig-nifi
po:-.1ue o actual. segundo se me info1·n2a, é ··~L!\'O, •H'a. pre·:t.;u qn•! ea1 de,;;conhe.:el5S:1 as 
muito moço, s··m expcriencin. e a pt·ecis:~ pra- d.tlhculda.do),.: qn•! ~·:tualtnC!Itn t:~ mO!> a supct';l~'· 
Lica e enct·gia para J,cm desempenhar· :-:ua 1 st nos cptet·et.nos HlSCI'CY?I', em lo~·ar· ap .. ove1-
espinho,.: ~ miss:"i.tl~ consLa-me que é um alt'et·cs· t:J.vel, n:ts hst<iS, org::n1zad :s pcb. mc,..;a, d_os 
alumno da Escola ~lilitar . ue. ):!rdentlo o orndoi'es 11 uo devem tomar pn rre em cct·t;t,.: d1~-. 
a.nno, teve af1 uella commi <São para wclhorar Cll:o;sCJes. 1 wu ac es tj t~ rl :; ug-men am, sem pr:~ 
de sua. sau·.le em vez de rc~colher-se n seu ba.- qlle ,..;e trata dos t.1·es prtmetros quat·to{ tlc hor·a 
talhão. das nossa,.; sessões, tah•ez pot· ser esse t'lmpo 

de ot·tlinat·io cons:1grado a negnc i os de in~c-
Não o um moço nessas cundições o ruais aprú- t·•~sse ptu·amente loc:l.! ou, si m'o pel'l11iLlem 

pt·ia.do pat·a r:~sistit· aos manlões de aldêa, e t!izct·, :1o c·xpcuic~nte eleitoral. 
iàzer c.<hir a e,;pada da lei sol.H·c •1uem de- ::\Ianih,.; tt•do as->irn o tne".l t·oconhecimen to. 
lin•1uir · Sr. presidente. aproveitArei o ens~!jo p:HJ. 

Ha. tempos a.pt·esentei um requerimento :.i. fundamentar, aind:t que l''~sumidamGnt3, um 
Camat·a, pe:iindo pr~ :idencias ..:obre as c·orreri(js r~qul3rimento, qu11 jã estava di,.;poslo :~ cnviat' 

_dos índios. de modo a garantir tl vida dos habi- I á. mesa S(!lll prév;a jus ti ficaçãc), como tenho 
· tantos daqtv~lle mnnicipio e dacluellns que têm I f•: ito Cülll outt·os, soht·c matcria. qne se tne afi-
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g-nra bastante imporiante para merecer a at
tençtio da C:unara 

O rertuet·imento ,) o seguiutg: (/;:/ 
A noticia publicada, ha ui:'l.S, ele p··etcndet· 

a Socieda te Put•tugneza d·.~ Ben ·fic·•ncia esta,le-
lecr>r n•> nho da R~al G1·andeza um ho :pital, 
onde St~j:~ln lrata:!os atpwlles doentes qn · for•··m 
acommi~ttido• .olf.\ moiestia.s eontagitosas: al r-

Bot3.f . .~g-.> ••• 

O Sa. So.\.'~ES :-Com toda a t•azão. 
O Sn.. Ar.Fr..EO)CH.\.YJ.::.:; : .•• qnn v:ram n~st:1 

medida uma am .. aça grwia. 11m p<:lrigo immi
nentc para a s:.~.lub1·idade d 1 loc~tlidade, em 'lue 
resWem. • 

As queixns qtn ouvi a tal respeito t•Jm si lo 
tão repeti·.la.;; ~ in-tantes, que jt1!g-1ei :;cert~<!o 

t1eradio da C marn. no intuito. ou de abrit· ~>s
Jnço· •• explicaçüe.; .,ue a rt~iet•:m os auimos al
\'Ot·otados p:Jr essps t·eceio!'l, s ·m dtlvitla wuito 

o pont.o ele\·ado :1. que se chrlga pd 1 rGa, ••ssim 
d·~nomin· ·d:t, na peqaena serra. qrte scp:11·a o 
bn.in·o de Botafugo da pt·ah da Cop.tcab-tna.. 

Neste log:ll" a montanh:t ~q)l'cscnta uma fo1·tc 
clcpre::siio, c é t:io est1·eita CJ'IC par ·, ·e a pena~ 
uma li n ~ la. J•) u niiio entre do~1s I!lO:'J' ,)S. 

O Srt. B~zrw1u DE !\h::\Er.Es:-~ras, cu n:to 
quero contrarlat· o nobre depu tu.do;o concor,to 
com o•1ue V. Es: . . d z. 

O Sr... Ar.F.a:oo CuA n~s:-Be:n; si é um abuso, 
eu cb!tlO contra elle, como (:ontrn. este, q11e ~c 
que · l;!~ t behc.!r ciJrn preJ1Jizo .Lc snlu!JI idade 
de B 1t d"ogo. (-·lpoiarlos e apm·tes.) 

J:í não basta., S1·_ presidente. rtuJ em Bota-
" ~ ~ - :1, '. ,J, ã B:~ >ti;sta cst • ·a. en-

cra.vad•) no lll• ~io d:t populaç:1o, c em colldiçG:lii 
tACS, qne todos OS dias V•li t!lla perdendo OS efr}• 
mentos intli.,:p'~ns:weis ü. ·hygicne publica. 

O Srr. BEzeruu n;~ ~[r.:'\EZEs:-Apoi:vlo. 
O Sn. ALFREDO Cn.tn:s:-N:i:o lnsl;t qll·) n 

população. po:· o"tro la.lo esteja sob a iutla,.n· 
cii:!. da. la~ôa d ~ Ruch·igo de Freitas, que r<~cla
mn·="í'"igilan:cia c asiõirluo tJ·aba!!to de lin1p••za, 
a fi u tlc «:! uo S') n:i:) rcprod,1zam os cas~n ;h f c-

:mn l a u3m tlage!la~l 1 ~ é preciso ai11la ma.is, 
nar,:~. tornar de tolo inhabi an~l o bairro de Ho
tt\fon-o, ue SI,) l":c lUnha a c::wal!eiro u:n hr),:;pi-

gien-; Publica. as•urua a int ·it·a r .·sp ·~nsal>!li
dnd·~ quo lho üevrl c::t. :1er, caso cna:·ord·~, com o 
estabeleeiml'nto do pr(ljQcta<lo hos~>ital. 

Lal permanent·~ p tt·•~ o tratamento 
contagiosas ! 

E' pat•a ·~st t mf:ldida quo ch:1mo a att ·nçlo elo 
o , . pero qne a Jnnta G 1 !ltl• t lll.~ Hy-

C m1 r •laç·lo :i. b.gci t de Rorlt·igo d~ Ft·ei t:t; 
pe~o CÔ[>ia de documento •, c acr:ldito •tne a 
C 1 m·tra u:lo m\B :· •cu~nrú, pois só com etles 
po ;~o j ul~·at·-nw lw.btlit ,do p·, ra. tl\scutir ·~ apt··~-

Do lõl·Ío io m:ll' p~uca mat•;::-em o:r r·cce para ciar o pr<)C '~dimcnt-1 qui' te.u tido o go\· .•ruo n. 
qualqa•'t" estabel"cirunnto, princi(wltncnt) ch r· ·speito do múa estdo da.quella bgo:1. 
·• ·1 "a o uc se ro" ·ct1~. Antin-amente. S1·. prrsirl•~nte. n. lr\gt}a. ele 

O SR. VAr.DET.\t~o : -r\ãJ a. :-:OiadC'. Ro lt·igo d<! Freitas l.!.:io •'l'cL prc.Ju ICta :l sau ·! 

.:ublica., pot•q no r0•.~ euia. d!ve;·s.l~ co:-rente~ d0 
O Sll. ALF:n:no Ctr.\IE::;:-\co!rcsce CJUe ahi a~u · l c!uc.se_ .·cnserv:lvam em. C'l rto ni\"el. 

fu f' ma ·P. na t n ral me IH.,, p ·I a c! i s ~-.w---\.W~I---Eb-hri-r.11"Vrillh:!-I:Hstr:t--e-fe1(r,t-lffrl"ffie-Jlti-l>H-!'al-eP.ll-----
dous lados d 1 montanh ~. tt :n reconcavo. one ,; 
b:tti lo const;mt ·m ·nte pelo~ v ·ntos do ·m:;r. o ~ 
qua·~s enC:ltU~nh,.m . se pela mont'ionn.la de;n•.>s
sã·), ~~ vi'i•l .~niüt· sobre gt•.tnle extensão do bait·t·o 

-··- ·-- J~IToiitogo~- · · ·-· ·- · ·· ··- -·- ·· - · · - · · 

o Sn. v_...T,!)ZY.\l1.0 d:i.um a.plrtc. 

O S1t. ALr'HEDO Crun~s :-0 n1br~ tl~pu
tado ~:' be qua nto ::te~• to o- t':).'> 11ei to a sua 
auctodrl·dr profissional ; runs nest·~ ca :o h:\ 
d · !'erruitti:--:no S. Ex. 'luc · u insisb pelo 
pal"ccor da .Junta Central d·' [-!yúcne Pu
olic:~, que é di r·~t.!t:.un ·nte respons:wcl no a...;
sumpto, 0. des jo qu~ ess1. t•e.::ponsabilidtHle 
fi.1n ·· na e:.pcci/3 l>em acccntuo.!.la. 

cet·tas époc:ls, de modo qu:~ as ng-tJ :s, reno
vaado-s · em constantG moviitlClltn, não dch:a.
v:un a dcsc,Jue:·to as :;t':J.Ilrl•:S q nn. •t tidad ·!s do 
lõdo. q11e hoj<~ se \"Ôm, c qtw Lcili~a.m o diJ:'3-
"11volvimento da,; alg-as cuja .!ecompo•iç;io é a 
p:·in ·~ipal fonte rios m de;; de que têm sitio vi
etima us h tbitant0.s d :s circumvisinlwnças. 

Nos ultimo~ tem!IOS , por.Sm, IJ g JVf'rno, que
t·o nlo ~>. provei ta r l.od t a. a.gua que s·~ cn·~onlt•a. 
nos arr 1bal·ie• p tr.'l o :tufJ."t"cimrnto da cida.ie, 
r~·z cnnve<:;i1· pa1·::. o" encaoam·•nto~ e:;sas ccr
rPntcs, •· pot· i;;so <l. l.1gô?L pe1·deu ,;ua.s büa.s con~ 
di·:ücs hygi·'llÍ~a<:, c ;n- tituindo-se um por1go 
p-: t·manenrc para a. s:tlubri.laoiél pab:ica. 

E' Yet·d ,de q ne as re.·lamaçües feitas têm 
ob1·igado o i,:·o·; eJ·no :1 occup•u·-se por \'Czes da 

.s"dade <.1' manter-s ~ a li1n ~~z : da la.•.,.(h.; 
ütoque(~l\1 t .q . , · d 
que ~e c):lo~1 ~1 a unl hospital pet•m·1nnn:.e pn.t·~ 0 JU:J.!.', s)g·nndo soa tllftJI'lllado, de t) a:; as prJ-
t rnt:-~m r•nto de doentes alf ·crar!n.o:: • oi c molestt 1 s uostas o!fet•edths, parece !i ue o go\·crn.o tem 
contag:o.•a :, não po . l~>t•i de ixM de set· tllil ,.:~\- -escol h· do sem Pl'·' a : ·Cio;• • 
crificio intp)-to a S:Ht te public:t. 0 tjll'1 é i:tcontesl;l\'el e Vó'l'ifi ·a-s~ pehs in~ 

f,),•m tt:Õ ~s da. las ao pwiam"lnto nos relat01·ios 
O Sn. Bzz ~rtRA Dl~ Ml'.:'\ !~Z g;; : -:\ 1\1 i se !'i- do ]\"li ni:-;terio do ln1peT·io, ó q 110 ali sõ tem 

cor· lia. te:n a enfc:.-:n:u·i:l. de b ·~ xi:;osos u.qui, n ft hn.vi !o um s!mula,~l·o dll S<ln·iço ele limpez:1. 
rua da S:mrle_ E" as-:im qnl! ain lu. no ultimo r .! latorio a:>1·e~ 

O Sn. ALI~ :ED:> Cn.\. \"E:S:-0 f 1c!o de ter· o s"nt:lÕO pelo a:::tua.l minist:·o ·lo irn pc1·io fa.lla.-se 
bospiral •la Misericordin uau onf~·r;JJ<Wit"l. de nn a.uer:ura de nm c.m'l.l que CLHnmuniqne a 
l>cxigosog na r:.ra rl,l S;l.:Jde... 1 bgô!l com o m:u· e tambem Lie uma repre7.n, 

Y. H.-:l 
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obras estas que devem custar ao Estado 1 :\JOO.,;:. I ficiente ; m:ts o-;; quartos continuam a ser alu
Ora, :: C:mw.ru coml;lrehende qu_e, á v:sta desta l gado~ e c~mo já est:l:o desac;·edit:.tdos pot· pre
quantHt, nada. se pode conseguir c1ne a.prO\'CltC 1 i,;.OS lnferwr.,s, succeucu então que pobtcs 
so sao.eamento da lagúa. Pot·t:lnt·) o g-overno I que não tinh:nu recursos, arriscavalll tu 10, e 
niio teru. procurado, outra cou.:::t mai;;_ que s~- alg~ns pe_rdoram mesmo a vida p::ra ~m·em u~ 

t> -,l!..o !"j , 

xantlo de facto a Iagôa. em circum •t;;tncias YCl e\·itarem-sc desa~tres desb natureza ·1 
drsfa\'úraYei;;; á saude publi,·a, g:tstando o di- Já disse, :::r. pr:~::;i lente, qtt'! apenas p:·IHen-
nheiro d<J Thesouro às el uena>: ft·:tc :õ(~s sc::n dia btet· st:brecim••:lt . " ,.,. a · r 
pri>veito alg-um. (apc,iado:; e ntlv ap,,iados.). a.: i nfor•rl);l çõ ;•s na crença do que a Camara llão 

O n. :3, a qu~ se refere meu requel'imento, impossib lital-as-ha com ,;:u·t votação. Si dias 
. trata de um facto, para o qual peço ig·ualrnon te n:1o for·em !'atjslatoria~, voltanü na prirn.•jra 
a attenção do go\•erno o r1ue, a 1>er ver.Jadeiro opp·•rtunidade a discutiL• o a.ssumpto. 
cotuo cr·eio (tenho par.L i~so sérk1s motL,·os). Poderia diz<>r alguma C%Sa om vista do 
exige tão prompta,;:, quanto euerg-icas pro\· i- modo prJr(1 ue se faz .o serviço d:.~. hygien•.) ·pu
dcmcias. blica ontr'.~ nó,, m:.tel'ia das tn:us ÜU[lCJttant,!s, 

Estou informado do que as c:l.sas de sni.de c e com a qu:d ainda na. sessão de saubado se oc
os hospitaes existentes no centro d:t cidade re- cupou o ~enado com a ele\·3~·0 e oxporiencia 
cebem, ~em o menor ~'Scrupdo, doentes :-t{f,~cta- que recommendam sempre a,; discus.-õos n:a-

os e mo es ias cont~gws:\s e ''Pi em1cas, qur:: a casaco paramento. 
como a f·~bre aruarella e outras, acontecendo 0 Sn. 1\:I.-\CIEL :_Não apoiado. A este res-
que são ahi _trata?os, e qua~do succumuem :fi- peito tem feitu \~ensuras muito infundadas. . ' . 
cido de outras enfermidades. 

Sr. presi :ente, o gon~rno que procura re
mover certas fabricas collocadas no centro da 
c1 ade por cons1 era -as nocn·as a ~au \ e pu
blica, sem leva.1· eru couta ~•s perdas e incom
modos de seus dono!>. não pó :e d•·sconhe .~e r 
que nada ha mai::. iufenso 30 e5:tado sanitario, 
do qM a agglomera~ão dos doentes de moles
tias contagio,:;as, para serem tratados nessas 
casas de sat.ide. 

E e que é mais pr~ra admirar, r que i::tes factos 
tenham loga1· quando o Sr. mini.-tro do irnpcrio 
em seu relatorio faz os mai01·es elo;;ios às com-. - . . . .. . . 
têm feito à bHm da sabbridade p tblica nas 
in::;pP-cções de que se acham encal•t·eg-adas. 

Entt·etan s abusos de ue ot·a me cccu lO 
são de noto ri· ·dna.e geral e dão-se nas c.-~.~as de 
so.ude e hospiLaes, sujeitos e:\:prcssaUlente ú 
in .. pecção por · isso que são obrigadas as com
missões conformr; o l'egulamento ~ a f<tzerem pelo 
menos, uma vez pot• semana. 

Eu pedi?- a respeito c i ta r fac tos ; mas é nv' u 
intuito sómente ti!·ar ao go,erno o pretex.to de 
r1ue não teve aYiso do procedimento siHgular 
c1ue so shscrva contra os inte1·ess•:·s da sandc 
publica.. 

Peço ao Sr. ministro do imperio r1ue us·~ de 
toda a euergia de que é capaz pat·a chamar ao 
c11mprimento de seus deveres essas comluis
sões pa.r~ que, ao m~·nos, J..l r los b ('n eficios que 
espera-se de 'Seus ~erviços, po;;sam ~ttenurlr a 
ille~talUadn de sua criação. 

Para mostrar ue ha P:xagrração po1· parte 
s.que es que apregoam em a so uto as Yanta

gens prestadas pelas comwi- sõ ~ s vacinico
sanitarias citarei um uni co facto que podú:l s er 
cunfirmado por mais de um dos no;;sos dis tinclos 
collegas. 

Nestes ultimo:: mezes tê m-se verificado no 
obituario repetidos c~sos de febre am:!rella em 
uma cs.~a de ;tlugar quartos da rua Dous 
àe Dc.>zembro nc::. 50 e 52. (.:lpo1:(1do !-: .) 

Si a s commis~ões quizes<em melhor zelar a 
acção de sua autorid<idl;!, deveriam · manrlar fe
char esses qua1to;,, não sendo a desinfec0ão suf-

~ ' 

O Sn. ALFREDO CuA YEs:- Deixarei para outra 
occasião o a.pt·ec.i u a deficienc ia d:t lei de 14 
d~ Setembro de H:>?O, que o1·ganizou esse s:r-

. , e e m .JI'O e v , 
que o re;.:·ulam~ntou, e fin:dmente do exori.Ji
tarJte r;-~gubm\:nlo d~ i~) de Janeiro de l~SZ 
l!Ue o baralho.~, introduzindo nelle, sob a cap:~ 
d·~ pwvisori:.ls, medidn.s cb m:ti:; !lugrante ille-
gulidade. · 

Limitar-me-hei por hoje a pedir a V. Ex. 
Sr. presidente, llll'J <:ülll :'. maiot· bt••widade 
possivd inclua na ordem dos no,-:-;o.; Lt·aba.lhos o 
r:_guL:mento . ,de J () de Janei1•o de 188Z, e q~e 

'), . . . . ' . . 

solicito nesta matet·ia que a Camara. dos Depu
tados ; por quanto sobremandt·a iuter.:ssa ella 
a nosso jJ:tiz, o ual car, ~ cc da r..:habilitar-:se no 
esm~ .. nge1ro, on11e ~i desia.ia de nossas adminis
tJ·ações o tem feito pa,sa~ por um rl.os wais jn
salubrcs do mundo. (Apoiadl)s. Jlu ito úeíu! 
Jfuilo úciil.!) 

E' em·iado :i n~csn, lido, apoiado 3 a discus
são adiada por ter pediJo a palavra o Sr. \':il
detar·o, o s eguinte requerimento. 

lf!fgicnc publit'a 

Requeiro (jUe pelo 1Iini:-terio co lmpcrio se 
peçam ao goveruo ns s·egui 11trs informaç-ües: 

ia. O parece1· da .Junta Ccntr:ü de HygienP. 
Publica ~obre a con,·enionci:t 11r.1·a. ~ :.:aud ·pu
ulica de cstabr•l~:~cer-se no alto da Hcal G rn.n
deza (Botaf .. go), um hospital para Lt·atamento 
de doeutes de moles ti&s contag-iosas, como .:e-

1 ero:.t ·~ .'acre a B de Bencficcncia Pox·tu
gu•·za . . 

2!1. Copia das informaçiJes, quer das autori
dades sani ta1·ias, quer do eugeuheiro ao s~r
viço do ?IIinis lel"io do Im pc1·io, dos con tractos 
em vigor para limpeza da Jag·ou d e Rocl!·igo de 
Frei tas, e dos projer. tos nu propostas apl'Ps<m
lnda.s ao governo com o fiw de prc•eet·vtu• a la
g·oa dos elemr.ntos nncivos a saud.e publica. 

3a. Có pi ;~ da parte dr •S ul ti wos reluto rios apre
sentados à Junta Cen t r·al de Hyg;euo pelas 
commissões varochiacs r eferentes ás visitas 
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(jUe, pe1o reguhmento. são obrig::dJ.s a fazer 
se~anal rnent~ às cnsas de saude e hospitaes, 
existente!'\ no C•'ntro da cifi:,d'\ e d~ rluae>:quor 
providenci::s que tenham proposto no sentido de 
impedir que ~m taes ca~~s sejam tratados doem-

;:> 

Sala d!l.' sessõe;:, 22 de Junho de 18~5. -- .1l
frcdo Chave.-;. 

O Sn.. CnsT.\. P.rertF.IlU (para nm negocio w·
[JCi!tc):-Peço a V. I!:x. que conslllte a Camara 
sim~ conr::ede 1:rg ·ncia para rl:cr-lh·~ conheci
mento de nm tel•'gr,mma. que recebi da pro
vincin du Espirito Santo sobre negocio digno da 
sua altrm1;ão. 

E' appr·ov<Hl_) este reqner·irnenlo. 

O Sr. Co~h~; Pereira:-:-ir·. presi.
dent(.\, pncli a palavra. p:tt' ;L dar eonhocimcnto i 

amara c o scg·mnto t·) egramma, que l'eCrl.JJ .a. 
capital d:1 proviucia do Espírito Santo, c llllC foi 
igualml3nt•J expedido ao d1gno ~~·. Jo secretario 

• -)•1 ~ "' .... • 

Bahia. Ú['(iem pnblica a.me:1ça alte1·ar. P.~çam 
go,•erno sobre~tar ordem, mandundo retirar 
transporte J[ arteira. 1\ssim ovitarà desastre.'>. 
lmprens~ revoltad t. - Assign:1clcs.- U oH i;;. 
Frc irc.-Jla~dmino Jllaia.-Joiío .1guin·a. >) 

E;;te telegrammo. não é de origem snspci.ta 
par:t o §.!'0\'Pt'no, pois q uc o :-:ubsci·evem O'- re
prc;.:ent::tnt,;>: de toda.:': a~ folha;.: dü credo Iibcr.-11. 
que se pnhlicalll na cidade õa Victoria. Além . ; .""' . 

' ' 

g'l'anrle p~ll'l' ' cbquallo lfi' ':':nl•l credo po!i~ico, 
pedindo-me ch:mn1s;;:; com ill ;: tanci:t :~ :tt en<;ão 
do noh1;e ministro da marinha. ara a" vh·:1 ;; rc-
c ~uaaçüe;; da popttlaç:1o \·ictonense, prof:IUdrl.
mentc magoada pel:t extinc\.;:!o da cornpn.nhia de 
apr•·nd ze..; m:u·iuheit·os , eústente ~m :-:en seio 
ha. mai.;; de 22 anno;;. 

U::\r Sr... DJ, PUTADO : - F'oi em rirtudc de um 
acto legisbtivo. 

O Srt. CosrA PE:ilEJitA :- O acto leg islath·o, 
a que o nol.,r·o dO i lUtado se r••fe1·e. d ·u antori
za,;ilo ao g oremo p:.l ra J•e fol'lnat· a~ companhi~ . ..: 
du :tpi'C::d:.7.C" tmwinlleii'O" : m :ls ·não autorizo~ I 
L:Ll rcfonn:~ nos termos em 0 uc foi fei t:1, sn p
pt'imiudo-se n. companhia existente no. cidado 
da Vrctorb àes·i0 1~U2, c que tcru dado vaht<l.
.iosos r•.! ..:ultu.dos, pois conlribtlin jà com pct·tv 
de :mO pra!;as para :\ :sma.<la n3 ... ~ionn.l; c0mpa-
nlti :~o qnc se acha c :,mpleta . que est:i n. • pl art r~-. . , . ... :-. 

t.opog raphicas mais f,L vor.t vci ~ p·t r:L n. c·! nc.:t
çiio C I.!IHlWl d ·1s flllC SC COJ1Sfl (;' l'Uii'l :i. virl;1 tio 
mo.r. 

A lei não a utor izou s emelhante procedi
mento, e monos podia te r autot·i~arlo ::t th~ranLG 
de<:i gu~dd:l.do pr:! ticnd<• p elo g'O\"Grno, snp;)ri
mindo ~~ta compnnhia em co nrliçü ~:-: favor~wcii.~ , 
e deixando snb ,;; jstir :t <lo P ianhy. que niio tem 
o seu uuuJ t~ ro cow pleto, n:'io funccioua em 
proprio nacional, uão dispõ·~ do uru porto com'7 
paravel ao ela Victorb, e, s.;gundo o plano e 

parecer da commissão encarregada de estudar 
esta materia, não podia ser cons•3rvada. 

Contra ~emelhante desigualdade reclama com 
justo fund~,mento a popuhção Espirito-San
tcnse. (Apoftul os.) 

' . 
n0:-:ta. casa que a. provincia, cujo mandato me 
foi conferido, tem sido trat:1da com o maiol." 
de;;dem ·oela ;.;itua ~ão liberal sobretudo nos 
ultimas tempos. 

0::; lllelhorJ.mentos de qu0 ella mais urgente
mente car•~ce. uns iniciado:'; c outros iniciados 
e rlesenv:lvido.-:: na e1)ocha do dorninio conserva
dor, ou ficat·am reduzidos a mesquinha;; propor
çõe•:, ou foram inteiramente postai> de parte. A 
coloni~ação, por ex,~rnplo, que no.; ultimo;; an
uo::.: d:1q nelle dominio desenvolveu-s9 por tal ma
noin\ qnf.l sertõc;; inhospitos for.un convertUoi-; 
em ~t·:mdes nucleos agl'icoia-: e até pro;;peros po-
votl o;;, :1c a-.'>0 e :1 ~ore para y:>!l. a. que, no 
anno p1·oximo findo, apenas for·:11n e5tabelecidos 
em tu.ü1. a província~;:: ~mmigrant,.::;;! E' ve•dade 

plano de qu:' a•.] Ui nos faltou o illu.;tre Sr. pre
:-:iden t0 do conselho, consistente em cruzarmos 
o;;; braços e e~perar que o immizrante europeu, 
vcncen o ~ natura aLtracçao as mlll as e co
nhecidas v:mtagen'-. que o chamam para os 
Esbdos-U nido;;;, a AtBtrali:'l. e 011tros paizes e:n 
fa ,·cra\·eis C(Jndiçõo:>, ::;c resolva a procm·ar es
pontanr.amente e ã :;;na cu,;ta as plagas do Bra
zil. desconh"cida, para. muito:<:, e por muitos 
m:tl apr.~ciu.das no velho mundo. 

o 
n pnpulação daq uolh provincia, pouco mais 
Lcw accrescido !leste.; ultimes te mpos. 

O Srl. ANTO:\ro DE SrQTiEmA : - E' uma das 
pt•ovincias a quo a união do impcrio t ·m sido 
muito proveitosa. no contr•ario de outras par~~ 
:1s quaes tem sido mnito pesada essa união. 

O Sn. Ctw r.\ P En.E:U . .o\ : -Si o nobre depu
t:td'J tm tcndc qn·· a provinci;t de 'IUO 1o:0 t1·ata, 
pnt' sct· pcquen:~ o de oxigua popuhção, deve 
ík<tl· :üida ao.; :":cns r·ccm·sos, creio q 110 em 
contn1rio hão de opinar os reprcseut:mtes da.:.; 
ontras provi.ncias d, impcrio, rt~clamanrio, no 
inte1·csse da commnnhão nacional , contrn. se
melhante systemn.. qull só podo:ri:1mos admittir, 
si f:)sso a :optado o t'edel•;il ismo no Hrazil. 

. . . ... 
k1 \'CJ' i'nz:lo ele qu0ixn, dcsdo r1uc g:u;ta m:•is do 
que t'r> nde. 

O S:: . CosTA h ·:llF.tnA : ·- Ih razão di! 
qu~>ixa, por(1ue tmn ~iuo complct:tmPnt·~ a.l>an
clonnrla. . Vin.lo <; ai nela hn. pnttco uma. i mportantc 
ii nhu farrea pr~jcct:ula em v;•ntagom da pro
vincia. convMte:·-s·~ . peb ma is cxtt•n.ordin:tri:t 
das J'csci sões, de benefic io publh:o em f1\VOl' ex
cl usivo a. particnlat·es, vindo a constitu ir um 
\'Cl'da lciro P ;,c t.ólo, cou1 ctu•) s e ~tugmonlussem 
os cabcd&.e;; <i os mais 1eli zcs e mais aml:tz'?B 
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indnstriaes, 'lue se tem votado :i· exploração 1 O S.\. Loun.l~:->t;o DE :\T.BU\~UEn.QuE:-Um tlo;; 
J.est•J paiz ·~ \ iHn-"ll'~':..; J.eput~.\1)< a q11Cu1 m•' 1·efiro lla:>êa sua. 

SL'. pr•'sidentc. rnanifcst·;i .i<t 0m pouc:'.s pa- rdi1·mativa no ficto d·~ ,;·~1· actual~IIGnte muito 
lavr:1s qunnto Ú''''i\ 11~1ra •1ue o nobre minisa·o 1 modic:t ::\ t:l~:t .to juro. 
da marinha. e s~ns colleg:ts prestem t.oíl;\ :1. N~o tc:n rnão o.; nobr:·s deputado,.:. - . . . . 
~ l.' 

ele jlt•ti<;.a. ~i. porém, o :;ctual g-:\binetc pr-'
teud,~, continuando ns t:·adiçü·'s .Je S'll:> pr~de-

~ nsidr,rnr a ~rovincia do Es 1irito 

·1 nllim1 
s·· m··-<lre cto 1·adn. :•u no, h a :".Ctn p1•e deficienci:~ 
de :~inheil'o pan o m•JVimr-l'l.tO (Jrdin~ri(, da.; 
tr n;;3cç·-·c.:. c ü.lgttmn..: veze.; ó tal e,.:;:;a defici·~n-
c1:1 (l ue exclla. gt· n !'.:'c :n:nores. 

O Sr,. A!:.~u.ro Gr"11::,; .luNton:-!\Ias o Th•}:':!ouro 
não d<:Wr) sr:·r o snppridor. 

~a.•1t•1 como U111a. simples· 0s.pressão geog;a
phica, só lembrada. pm·a. o pag:l.n)ento {l• dnp!o 
t:.-ibuto de d.inheit·o ,, de s:tugw~. fi{1uc ao menns. 
bem c~rto d·· que nib encolltrat·à n ·ste rednto 
o silencio do. res1gn~ç.io, com que ::;e snci·ifi
qucm os re:,os in tercs.;e.;; d· ss:t l•r·WI uci:~., a 
troco de pequenas on g-t·C~.ndcs f•Jt•nad:ts de co
roneis da gnnrda nnc-ion:\1. 

O Sn. L· El'.F:~t·d n::: ·ALBUQUEP •• ~uE:-E foi 
p:w i..:.:o l[lW o h • 1 1~·n :o p:-esirl ·nw drJ penulti1uo 
g<•lúncte. o ::;r. con.::·liteiro Laf:J.yelt". ~usten
.ton. :-:i !li'Õ) 11n0 •·ngano, ~\. COll\'CuÍencÍ !t tk :-:r .~ 
r•~:-<·abelccü;· a lr ·Í dél 2V .te )!aio de l:'::i7i';; e ú 
pO!' i..:;.:o ainda que n aclu;•l :S1·. pr·.~:-:id•·nlc do ORPl~ji DU D!.\. 

;.:;:~. D.~r.:t"~:õ:\'1 ro Pli<1,1ECTtl :\. 5 -l~i<l, t-:;II~S
~:\.0 ~.~.E ~-,o JU:üOJS o1-; :'.\PJi:t-:\ro:,:D,,. 

querque:- Pode:-á p~~~·ec,~r . str:;nh(), Sr. 
pre::;i,lenle. q c a:~:~. (rscq~s;io d"~h pt·ojncto 

·}\.i i i:1 a 1elo r•-latm· dn cnmn1i.;sã:l de or • -
men to; mn~ a C;~mn.ra me tle,:,:cnl p<1d, con.;id e
rando rp1'' na z:~. d ~cu ,.:ão falbl'am "''gnith
mente contra o mesmo projocto tt·es ora 
t1oro.;. 

... '.i;\ão prct·}udia em fo:-na1' p:~rte nestr. debate 
dcsdO'qU(;l a. proposta Linh:\ sir!o. creio qun dtws 
vez·~:::. di,.,cuticla pcJ,, honr .. :do Sr. pre..::d·•nt•' do 
conselho; c dc,.:t·~ pt·opo..:ito ;:(i d"nHn·ell-we mu 
:tp:trtc do nobn ar') llltndo pOt' ?\li na.: Gerao;:, 

• ~> • n:1ra dr. lin:11' o ~r. 

Bárro,; Cob!'a, r1na nd., oravn o honr:~do rept·e
~entante da provincia da Babin. 

~c uclle .illu4rndo c;oHc<>a · H·) n:to 
Liuha o i;O\'ct·no ~i migo.- 'luc lh·! J:fcndt::'"Cil: a 
pr-Jp•J,o la. 

O Sn.. ll.ü~no::; Conru:- :\ê'io dei. . ..:CtlJclhallLe 
nparto;. 

O ~n.. l:tYSsE~ VrA~~A : -Foi o nolm:: cL·pu
tado pela Bahia quom (l di,;,-o . 

O Sr.. A~DRADF. FIGUl·:In .. \ :-0 que é Yer la lo 
é que ainda ning·uem da. maiori:l. d0fendeu o:-:te 
pro,iecto, Mm o ·Ju cletlwnt(l ,.;et·vil. 

(.llrt Ot!L'OS ''J)Oi ' 'Cs .) 

O Srt. LotJRJ~:o;ça nc.: Ar.~n;qur:IH~ül·::- . \' vi,.,ta 
da rcclamaçã., do holll':ld • de!Hltad•J por· :\Iina". 
não tonuu·ei ~m con,.;idcr:t~;i ' o ar:l.J'[ ~ r1nc ou ri 
c julguei . .;~r de S. Ex. 

,· ·.:1. ··=i 
p:\l'a ·m1 ' tir :.:ó '2).'" 0:0 O:. afi , l de :-:n:-:
t~ntal' o..: b::tn·o,; de ·~ro,:it •. t~n ..:o :c mn.nifc,-to 
?-cri:'· ,, onet l'ia (1\l · cl!c l'l' 'lY e c lhe p·Lrec•~ 
unmm nte. 

Ao:.; no b '•) · 

, ' 1 ) tJ;::t:1. a . twl ne-
nhu:ua cxplit::l•;ão tcri:L :-;i ;,bun<hnt'l i~;ss:•, 
cowo pr•'!t~nd,Hn os nobre:-: d0patuctcs. o me:u 
circula :Lc. 

,_ 

lho só apresentou-a d•·pois dr. ~f' ter r~n: endido 
eom 0' bancos~ partiL~tlla.rruiJnt0. o !o Bra;.il. 
qne é o flll'' mantem mai:-: estreitas r;•b.çi"jc,:; com 
o ~o vemo. 

Coufc..:so ''Lue o eüado de noss·;s fin::tn<,~as c 
t:1l qu·· parec~ <lar t•az.i~) ao; noiJI',J:-< rle(?ut:l.·ios 
qt:nn:!o alnrm:ua -:er o !i:n da p:-r.~plHt:t auxil1 .r, 
~tão o:.: banco:> !e deposito. ma:s o The ~ouro .... 

0 S :. An. .\ü.lO Cóf:s .IO);Wll:-.:\poi<;.do. l~sso. 

O S.. A ' ' J I' \J)" lc · .•. J' I'' \. 'I ç:" IJ~~sl· ~'-• J. l,..'ll.fl..; .. .. ... (II.J'4 •',.-• t.·J.• '\.:-

dOJJlC llO COUSP11•o U c :m:·•.'S:'Oll. 

.OVJ:E:':t~.l DE 1 LJ:L •~. ,;,: ~(~·. r.:- .. . , 
:C::S. E E~s. cellStll'êtltl o i :un:-:~1o F~''!~iJo uto do 
cJns ··l!w por n:io se Ler enunciado a oslt~ rü
:-<pei to com LOlb a cbt·<•J.a. pu i • u:lo d u \' id:t :·i·ntl 
L~Ol:cedct• ~1 ::\.IILOL'i Z!::.I~ à·J p:-op:.J...: I.·· ú fus:o;c tk..:
tinada :~ .o;u .~tPnttt· o ct· .•,li to do Thc ~ouro K~t
cion:.~.l . 

O Sn .. An.\l:.lo Gü~:s .lu:qrn~:-Apo:ndt:'. 
vota ri:\ pot· cliu como ui Li111u t'Gcnr-so. 

Eu 

O ~n. LoUilE);Çíl I•8 :\1.11 QCJ·:talt:l~ : - O il
lu :..: trado rcpl'e..:cnt:,utc d·! ·~lnw..; (iot·ac~~ a 
qur•m me tenho re!'eri1o. r·onrc:-:tn. :~ n··co:-: ~ id:•d ~ 
d:r cm:.:-:,-ão. rccunhceendo, porem. 'Jil'~ r! 111'

gcnte rrniDO\'Pl' () gr,\'. •1'110 :t I~O n:nJ d :l<;':tl) rl:l 
rlivid:r ftuctn:wtc, a fj'lal nil.i;~;::·h :L :d::r :I'Í..:mo 
t:io cun..;idoi·avcl qllc j:i -·c pli :c con·dr!CJ'al' tltll . .. . . ~ . . .. . :- ' 

crmt;S, E x . • d ·• . .:app~ll'el'Cl'..<O J, de logo tolo{ 
os rfiC'! io-: do ci·i..:e, 
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fazem um excellente ernprego dr1 ca~)it:.l. 
(;lpoiml o.~.) 

O ~R- Aiuu.1o Côzs Ju:-1on : - Dcvi:J. ai.Ó 
ser i-~o prohibido no' est:1tuto3. 

reee-=seni-lhc::; 110~: garanti'" o cornmercio e 3.$ 

jndustrias, qun ellcs não dar·iam prd0r•.~ucia ::o 
Thesouro, que sô paga o modicu ·uro d:! 4 1i2 
a o o• 

O Sn.. C.\n:"Emo DA Cu:"n.\·: - O go\·ei·no 
as5im promove a:0; crise.;; . 

O Su. LounE:-:ço nE Awuc~üERQUE : - Como 
bem ,lis,.:;,~ o nobr:c d·~rutado po1· !\1i rws ·!UH de
fendeu a 'rop:~..:ta, na,:; acc,,aPs circnmstancia!", 
é grande for·tuna para os b!luco:.; o :1porto do 
The,;;ouro, porq:w sem i;.:,;o n:lo :teh rram ~m
prego S(:)guro par· :::cu;.: capit:i.C;.: •'. lcrin.m d·· 
00U ' ' - :.; C• ' Í . < 

arl'i.;;c;vlas. expondo-se :i:.; 
grandes prej uizo::-. 

O S • :\ :.r G · · · 
emprr!~t:ir tinhciro ao que fot'l:Ull 
crea .o, os baneo~. 

O Sn. Loüu :-;co DE .-\r,n ·, • :- < 11 :' : -Entrr~-
tanto, o nobre <leputa.!o o Sr-. lbrro~ Cobr·a 
di;.:."~ qrl!) ''l'a tal o estado do Thr>Eout·o que Oll
tl·o~ e-.tabelccnnento;.; já me .-eciam mai,.; ccn
fiança. Recla111ei humerliatam .. nt.o co:1tt-a ''"t:1 
p:."opo,.;ição, que não pód~ eonciliar-sc com o 
facto, lJlle todo.; Jamen tan.os , do pt·ucut·arcm ns 
b:-tncos empregar seu capital de prcferencia em 
apolices c bilhetes do Thcsouro. 

Sr. pr,!sic!enre, gu:mdo em 1~i5 se dis ·utiu 
:1 l~i de 2!l d" l\laio do mc~:uo anno. n senacl·•r 

O ~1~. Au .. \L: . r oê;u.~::s .Ju:-a•·l> :-E o camuio es
ta \':.t. ao par·. 

O Stt· .... LOURExç.o n~~ ALBU•lt:.r:n<lUl!:: - ... tiaha 
desapp:wccido da c:rculn ção o 111et .1 pr ·cio •o, o 
ouro . 

Apez:u• do muito r : · ~pcito que nn inspir·a . ~• 
O}~ini:io de tão illu .. ~rc• fin:mceiros, :";Cj a-~no ~l
cito di:r.er uu;' não ó l>asr anl!! o no.; o ru í~ ro crr
culantfl. (Jpo • irt.lo .~ . ) A a u.;o •td · ~ do o oro ·);
pliea- 'c mnir.n hem 1:<•la. p:·csença. do papcl
mocd:L incom·cr~i vel o de cnr"o forçado . 

~fw d1• ~couheç" '1111 ! e ddii(: rl, "'~ nii.o impos
~ivcl, p :-o\·ar com to1l '· a sn?lll':L!1Ç1. <fll~ _ha P::
CO"'i-:0 0 :1 f:llta .. lc numCl':\1"10 em um p~uz CUJO 
ttnico 1r:ci·• <!il'<!ll aut.•! c o papd-taoed ·\; uem 
m ·snw é is"O fa cil ondfl :.1 ci t'c:Jl:t ~rio é melai-

:'empre o signific:t rl'1r. nos,,. pnpel· moo :a. não 
~~ Si.dHciPnt·~ p:-tr;t as tran ... acçõ· · .~ que sere~
lizaru Ptn toda a extensão do p:liz. (~tpoiatlr:s.) 

Accn:-;ce, e e•ta l'<t:r.:1o é para udm c pital, 
que, entr·e ao;; n~~çõe.~ :1dian ad s. -ornos, t1~l vez, 

• - o 

AxToxro DE SrQUEmA : - Com ccr-

O SR. Lomu; ço m: "\u:u<~ur:nQUl~:- E isto 
não é tu lo. V. Ex. sabe, SI". presidente, 'lue a 
moeda. é tant • rw~nos w· c~ssa.ria. ·tuanto mai.> 
•lesenvoldda.s =-~io as oper·aç:ücs dr~ creditO. Na 
lll!!l::ttcr;•a, por exorn lo. gTaças no (•Stfl.hel ci
wento de compen--açÕ~''S <CiearL•g-lltn! -e), 
etfe~tun.m-sc di •riamente opr•rações 11:1 imp ·1'

tancra do vinte milhõ s de libt·a-. :-todinas, ;n
tJrviudu a. 1110 ·da sua;ente p:u·a saltlar as dilfQ-

,.,, . 
Ot·a. cs:arno.; a est·1 t•espcilo mu:to n.r1uern da. 

Ingl•LCi't·a, Frauç:~. e Est dos-Unidos ..• 

~ • ""' .: • t 

c•tú rnais adianlad l do que nó:S. 
O SR. Lo!;LU:~r.o DE ALBüQGEnQüE:- ••• cir-. . ' . . 

o -

a escassez de nos-;o meio cit•cnlant·~. 
Torn:m ;o â propost 1, d i r. ·i lf ue s ··ia dispen

:>~\·ol t\ int•·r\'en•;ão do governo 1•ara pt·ev<~nir ou 
l'emr·dbr· ct·ises monct das. si tivrssomos !•l'ln
cos de emis::rh ; ma"' in f liztn·~nto uão telllos es
r.abelectru enlo :dg-um d..,st:t nn.tur·ez:!. ~~ eJo
,1un.tno n·1.o melhoral'em no::;s ,,.; finn.n~;:~s do modo 
a C.Jns ·guit•rnos o c ' luilibrio cnrre " receiLa e a 
despez ,,não pode!•tOS p•·ns:tr· n•sso, n~m ..• 

mal. 

U ~u. Loutmx.,-o DI: .\L!;U,~UEH • ~ül~:- . •. .:or- · 
.~ . . . . . . .. . . ~ 

o o ' o 

woio eir..:ul :ntc,q : c c o p · ~ iot· t1o todos. (.:1pui!( -
dos c •'r w·tes .J 

St· . p :·o ,; i~l ,~ nt''· sc.::L a c r :sc no Tlre~ou ro ·un 
n11s banco~. ,,_ e mi;.:..:ii.•J ;. n 1.~ e"~ :1ria. e o gov .. t·no 
não püclc dei\:<'1' d ! S rl l' autorizallO a. f ~el-: 1. 
l·:m :\!JI'i I ull mo,a pcoas ex i s· i m nos cofre::; dos 
ni to banC0:5 do L{if) do Jancil'O li . : ::!2: uoo ~ . Cll lliO 
SC vr} da [Jl'OpOsta. 

O ~r... A::-;ntuoE F rGt:E:n.\ : - 1\::to é ~~xf\do. 
Oi stia o clúbl·o. (!l a u Ht;' O•' a]UII 'lC.~. ) 

O Sn. lAe ~E:-\Ç •'~ 1JF. At.llüQll F.RQU r:: -l'oi~ 
!Jern ~ si c:11 fins rlc AIHil os l.>:,ncos Linlr::.m ('tn 

cofr·c 1'! .01): 1:00; ;::;, I'''' fin::s do l\bLio jà estava 
cst •1na ntia r·o ln1.i(b a !'l . H dJO ·:3000 

o Srr. So.m.~::~:-1o .: ;oO :O< •ú.~ , dc~pi'czadns ns 
b l · 1'n.eç.ocs. ica, a inda q1lc ne:::le ca~o a S'IJlOI'a rrn <. ~n·~la e 

a esca,.;sc;,. d:t mo<:da. ~c manifes tem por pheno- () Sn . T.oun ~x<.: o n1r. :\o::UQI.iEUQUI-:: - •• • .. • 
ruonu.; m;•i' ou mono.; cm·acteri"ti.co,.;. 9.·HL.i ;Ü.JII$; rcg-;do-IIW pelos ual~:~.nços publica-

Creio, r! nt.r·ot:tnr. •, que n:io t •1no ; bas tante dos. 
nurnerario pal'H o mO\' Í rucn to do nos .:o L~O nHuer- 0 Sn. :\;-.;o3AD:~ F tGt; EI::A :-T mbcm trtc 
cio," f110d0-1!1C na.; razu•~S ·f 11 C p:tS.• O a e:<qJÕr. I' g'Ull por is:-;u . ( [11,1. OUl ro .o: 01ht•"t CS .) 

E' fac t.u g-er !me nte ~abido 'lun, 'l rtando !<ão 
n-rande • a~ colheita .; das pro,•inci:ts do norte, O Sn. . LounE:-\<{0 DE AI;ntJQ!J Ell<~UF. :-Além 
par·~ aq ucll a. p·rt•te In l1,1.1pe•·io cnrÍ7 1"a o_ (~i- (l is -:o, Linha o H:• nco ·lo Hrazil P-m lotr·a:.; dO"-' 
nlln J" O o ., {ll',·:•·a ·lo h lo de .h mcrro :-uilrc The-.ouro s~L ~50:000::; e r• m uitr~LCS l. mo:nOO$; 

- • • .... • , 1. I n 1 1 .o:o:oo:1s.·.· lo ....... tJQpüi.~ a.:-; COll equ~ncias th l' ": "- Jo nu- u Ban •I) l\ u n u c YPL1tlCC~l'\ 1 

l!l ~r:.tt'lrJ . E·:l-: l'hl?uCJU1'?llCI ,.:;o_ ropl'O't1Jt q,Ja.::,i. r~ 1u lotr;l;_. ·~ t. :)l_'lj :f,IIJO$ úlll lHlltr·b~ ::: ; o o Bo.u~ 
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co Cammcrcial 440:000 . .:; em l•'tras e ....•• 
::.OCJO:OCO$ em bilhete'>. Na me~ma época. a 
conta corrrmte 1o B:.nco <lo Br·tzil com o Tlte
som·o ascendi :r a 5. 264:03i$700. 

Eis :: si tntl.ção dos bancos de depositos em fins 

Approxim<t-se. entretanto, o pr~t~O em qne o 
Thesouro precisa. •. al.~m de outras sornmn,.:, dr! 
dink>iro neces.:ario n.ra. o 1:1."'amonto d :);.; 

juros das :v ·olices ; e como nlio di spõ ~ de saldos 
orç·-'mentario~, terá Ír)I"ÇOs~mente rle pedir 
esses recur'-OS à pra•;:~, agg-r::wanJo ainda. IJJais 
as di1ficuldades do comm~rcio. 

No<:tas cir;.·umst:incia" e não noclendo ~er 
adi:~:do o pagamento do tac.s juros. bem vê a 
Cama.t·a que é necess~rio anx\li:w o• b mco~, 
:1 atrwiza ndo-S') o goycrno ·a cmitlir os ..... . . . 
25.000: OOliS da pr·oposta. ~· 

apolice;; e "im p ;.l"a au~ilí tl" os lxtncos' no enso 
d1~ algum:1 crise. (Co;ltesroç{ic.~ .) Si ó p::n·r1. o 
paga,uonto do jul"os da.;; apoEces, então s jam 
ranc s. 

O Sr.. Lot;nE:\QO DE .:hsuQvEn.t~1:E : - D~s
culpe-me o nobre deputado: o c1ue SllstcntodqllO, 
h a vendo SÔiiO~ receios de nma c !'i se monctat·in, 
ó improscindivel au:dliar os bancos, t anto mais 
fJ_Uanto o i;OYP.rno precisa de rocnrsof; em fins dG 
Junho corrente. 

O SR. B.mnos CoBlU : - Auxllia o;; L:tnco.<; 
JHtra que este" Í•)rncçn.m-lhe os meios de que 

1 ,:\ · ~a 

O Sn. . Lor:r,r.::\ÇO DE :\LHl:Qt:EnQü E : - Not.o. 
Sr. presidente, da. p:-t~· b3 de alguns collegns um 
intu!to cnl(l ão n1e ~~ ~ 1' • • • • • 

grande emp!nho em proYa r <! 11e os :.?5. 01Y 1:1J()' 1;; 
,!a e mis<ão destinam-se:!. au~iliar o Thesouro c 
não os ban•·os. 

. Creio rpH~ n ing new.ignrwa quanto ;. âc) zra,·cs 
nos-;a." circumstan:·ia ~ financei r:l!;, quanto é 
diffici l ~ situa~~iio do Thesonro (n)uiírrrlo:<'l : pnr·
tanto o empenho dos nobres depn tados ~~·, p<HlC 
Ler J•Or fim tc)rmu· ainda. ma-: patoute c pu: ,Jí(·o 
es te ~ ~st.ado •l·· cousas . ( .\r'>"LL's.) 

.-\.llc~on-so que, ap1·cscrü.:m !o C!,; t a pr•opos:n., 
IJ honrado presidentr3 do con;;;c•Jho cahir·a -em 
con tr:1d icç;io com suas ol' in :üt!s :J utct·i•)rm,.nte 
rnanif•!Stadas. 

O Sn.. CAil:-\E'ItO rr.\ Cu :sn.\ : - Cowplc ia
t nc n t~ . 

... ~ '- '.' ~ "' . 
z~ra qu ~ m~ dissess~>m quo ou t1·os rC('.tll"!<O;; 

tinha. S . Ex . pat·n. 1·cruediar o rnal. ( : I;Ja; ·t c s . ) 

O 'sr .. A:-;nR.\DY. FIGGEIIU :- E1tt.ão não et·a 
o Thesouro q•.te cn.rocit~- e sim o;; ba.ncos. Esso 
é '1 ue era o caso de soccol"rel" os banC(lS. 

O Sn. LounExço DE ALHt;QUERI~UE :- ••• e 
p~d1sso depois á Cam:tt·a. um úilt de indemni-

GóES .lt;NIOR:- Disse· mais 

o qu' ellc acuns ·lhava. Pra ticou o t1cto que a 
Camara. tinlu s :nccion:~do com s<Ju voto, e :i C~l· 
mnr:. é que incum:..,ia promover· a rosponsabl-
1 al e. 

O Sn. Loun.E='Ço DE Ar.m:Qü1U',Qut:~- O c~n
selhciro Sal"aiva, assim como o consclhc1ro 
Z:1carias. n:iu censurou o g-.werno por haver 
soccorrido os bancos e sim por aprl's"ntar uma. 
proposta desncc"SS<:tria c qu0 não podia ~(Ir vo
tac:la a tempo dr'1 rea1e !i<lr o m:1l. (A.fJOuldos c 
apw·tcs . ) Estes illu.stres . ..:e~1n.dore-. não fizeram 
oppos ç:io sy;;tematica, hmtt:u·am-se r. emen-
dar o nroj"C to. . 

( mesrno e7. nesta. camara. o r. •errc1 a 
Vianna. S: E~. impug-nou Ltrgament.c a pro
po~ta , m·:s concluiu o seu di,;;cur <o declara ndo 

. . '. tld'" o gover·no a sflc ~o :-rrr os ban~os em crise. 
Vot:.d a a lei. do 20 de 1\Iaio ,Je 18i5, ent~ndo 

cple devia t er.si_no nr :n:ida, apen?-s ~(~om ::lgu~ 
IIÚl S mo .. lifiCaÇÕ ' S. S ~ ll :ef•itO prtnCipal e ex:a
c t:.t: uenle o que o actua1 projr'cto procnra coi:
l'i zir, limi tnndo os Litnlos de ca 1t ç :io à~ nJnh
ccs ch di,·ida publiea. e :tos bilhoLcs cl1J Thc
,.:011 t'(J. 

O ~:t . :So.u;. r:~:- Vcvia linlitar sótu,.,!Il'..l :i.s 
apolk,~:-; . 

O Sn.. Lounr;:\r,~o DE ÂLIIUQUF:RQU'I-::- )i:!o 
tern l'uzão o no!,re de put:ulo: no :_ro,·erno n :~o 
fica ria be m r·ejcitar a caução de t1tulos da dt
Yida 11ublica ... 

O Su.. SoAm:s:- Não. rcjei!a. 

O SP,. Lounr::::-:ço DF. At.JmQt:Et~Qtm :- ... c o 
bilhota Ju Thi3SOUrll on·~ l".> CC t:l <ila ga.ranti:L 
qua nto n apolice . Accr·escc qnc cs;;;a l i tui tação 
n:7o proclaziria os elfe itos qne o nobre d~pu
taclo tem r~ ru. vista .. 

O S:: . So.u:.Es:- E r :1m i~n media tos . 

R~spondc-me om ~ J H rlo o nob1·e depnl:J.do 
pl'l n. Ba hia.: « Ú < mP.smos· qne elh aconselhava. 
0rn 1875 M fall cidn V i.~eond'! do Rio Branco.>> 
l\Ias. senhores , o quo dias~ 0ntão o honrado prc
s~dcnt<} do consnlho foi que o g-o,,erno o:io prc- O Sn. Loun F.:~ço DE .Ar.t:UQUF.R.QUE:-Eatcnde 
Ct~a.va em ;Ltir J>apel-moodfL pHra soccorJ"er os S. Ex:. Cj tle, excl~tido-; dn. ca11 ção o .; bilhete;; ~ se 
uancos,tJ S:!s:r~ par .. isso do dinllld ro pro,·e~l ien tc \ facilitari:t a ven~a de. ~poli··e ;; .e:u tal 1tU · ll.ti·ladG 
.lo Clu}•restuno <1LlC a t·auaya. J s COlltt•a.htt• em que u g-overno 11~l0 t ' rla nece <:o;ld•tde cl~ f",zcr a. 
Londres . .. · emi~.::ãc de 25 . 000 : 000.~ . Ma<J ~i a crtec que o 
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O Sn.. Loun.t~);ÇO DE ALHUQ1H'!I\QUl~:- Alem unamo,; todo:-; ,.ara fazer um bom ot·çamento. E 
disso. não seria l•·al d:L parL. do govemo lancar 11 ni~Jg~em acreJ.ite que ba-:ta diminuir ou :-ur-

- d . - · prwnr de,;;peza para se alcançar o de~ejado 
mao essa mc.dlda paL·a au:üliar o.; banco::-. eltuilibrio. Si a:-: economias forem feiLas intel-

O Sn. So,\RES dú um apat·te. lig-entem_enle: sem desoJ·ganiz:1.çâo de serviços 
O Sr .. LouRENÇO DJ<: ALBUQUERQUE:_- c1·eio , ncc~~:'~l'IO.;;, Im~?rtai'ài) eu1 po.Ltcos mil contos 

'bem fjlle _ess~ banco ost:l a isso resolvido. c d? I c1:• o que nao b_ast~ pa1·a yor Lermo ao m .• l 
rsta noticia não póde dcb:::tr de ~er muito a.-"r!l- ~DI'Ontco do.-: dt~(tnts. 1-'rect,.;anJO» de novos 
dwel :10 honrado ministro da fGiZf:n~ta.(.4.poi~cZos llnpo~tos ; r·sta (: a vet·dade. (~lpoi11dos.) Sei 

perfettEuuente <!U:•nto est·~ recur,;o é desa.gra-

quand~. P?I'ém, S. Ex. ~eclarou c1uc jul:tar
Ae-la fehz :':1 pudes;;e reahzar· essa oper·ação, 
rcs ondeu-lhe o nobr·e de utado ue n:lo a.fian-
çava, aponas sugg·~rii:J. o ah·irre; portanto não 
t~m certeza de .Li ue se v c:: nd<l m tantas ~ po
llce;; quanu.ts srJam b: ,stant~s para ter o go-

O Sn.. SoAm~;; : -O Sr. Gaspar 1-In.rtinl:', 
quando ministro d:t fazenda, teve uma P''opost·t 
dos bancos para tom:u'(!lll toda a enlissão. (Ila 
Ot't-,·os a,:cwtcs.) 

O Sn.. LounE);ÇO DE "\tnuQuEnQuE:- Actual
ruent-" só um ou outro ba.nco estará. disposto a 
fazer igual proposta, concor1·endo assim para a 
conveL·silo dos j11ros das a.polices; mas ... 

os dos seus accionista:>. o por isso uão merecem 
censura. 

E' lamentw.el, Sr. presiden\'.0, que o estado 
elo Thesouro ob1·igue o g·over·no :.1. recorret· d·~ 
vez em quando ao~ cslab ·lecimentos bancariús; 
o a isso será fo1·çado emquanto nfto th·e,·mo,; 
orçamento~ regub I'CS, n:"io fizermos mui ta. eco
nomia rJ não votarmos uo\·os i111postos, rle modo tL 

olJtermos algum s:1.ldo. (~\poi,,clvs.) E <.~onvem 
que n:io se adie a cura do m;ll, pois os dc(tdts 
j <i. se vão tornando clu·onico=-:. (~1poiarlo.~.) 

O honl'ado presidente do cons.~lho citou mn 
orçn.mcnto. creio ll'IC o do oxer·cicio de it\81-
-1882. qu~ liquidou-se com saldo. Si coml)~lrar
mos as des1re:tas 01·din 1rias com :1. recnitt~. esse 
saldo é rea.: ; si, porem, compararmos c'om a . ~ 

naquellr! ex~t·cicJO, vcrifictn·emo~, nilo um saldo , 
mas um defidt. 

o Sr •. r'\:-\OR.AD~ FlGUEiltA.:- E não peqi!CllO. 
O Sn. LounE);ÇO DE ALBUQUERQUE:- Outras 

seriam nossas circumstancias fin . nceiras, si já 
estive>:scm p3gas. C• mo alguns pret<~odem. a,.: 
despezas que :fizemos com a guerrtl. do Panlguay 
o a. sêcca da<.: pt·ovincias do norte. (Apoiorlos.) 
Infelizmente as dividas r1ue então contrahin;os 
cont:nuam a onerar o"' nossos or<:ament 'S. e 
emqunnto subsistirem, não poderemos dizer, 

:tve ao governo c ao parn o line u apo1a: mas 
estou convencido de que s;r•m novo' imposto;; 
n:lo pod<:rr~mo~ ~>alü1· ele:; te e~tado :J.ffi.ictivo, q_ ue 

o . 
Conheço, Sr. pt'e:':idente, o patrioti~mo da 

Camar·a e estou C<.ll'to que Jiberacs c cons<~rva
uores não hesitarão em concor1·er lla.ra uma rc-
forma. que é css·~n~ial 1Í. felicidade do p<nz. 
( M wtu lJeii~ ! muito bem ! ) _ 

O Sr . . A.ndrade .lt"""igueira \·otou 
contt·a o projecto quo se discuLe, 0 uão lhe ten
do cabido a. pahH'I'it na 2 ... di~:cussão vai da1· as 
razões pOi'que continuará a. votar contra ellc. 

A proposta está bew lollge de ser uma. obt•a 
de boa fé, pelo cuutr·ado cons:clcra-a uma 
o!Jra. ~e hl'poct·isi:l. O governo não ó cb ro em 

• o 
!'>:tndO 0 fundaDl~DtO da prOpü~lêL r-lle llãO prO
CUI'OU e:-.;chu·.:cer o Corpo Legislativo tl. res
.eitu do >r~ns<tmento cuco dirigiu, nem do fim 

que pt·et<~nde attingtr. A proposta nüo e ma1s 
ttue um ~>xpedicute empirico, •ta mesma ordem 
de muitos ou; ros e:q~e•li• ·Utt'S OIUpiricos a. .que a 
situa~~ão liucr·al t .. m reco1-rido para soh·er as 
diillcullücles fillancciras de momento. 

A ~rl)posta é rla me;;m ' ord·~w da eruis•ão do 
papel-moeJ.a de 18iS coru quo se inauorurou a 
situaçtíu lilJC!I":.l , da emiss:io feita p<rra ~w;..stt'al." 
o am:·il'g'O du qninino. scguncio a e:s:pressiio d~ 
Ulll dos ex-miui.;;Lro.; du. fazewh do .. ta situadio 
ti 1 me::: ma. OI'~ em das me~lid:IS toJulHbs pat'<L • ti~ 
xar o camlHo, da"' L:·ansacçõos de cowp1·a e 
venda. de café;po1· cunta d•J Estado, d;,g despc
zas cO:l,.idel'a.Jas or linarias e e~tt·aOI·dinarias 
1 ai':L~ cstabeJe,·ür snldos fictícios que iufeliz
m<.mtc se traduzem em ::o· rrec~u·g:1s exc• ·ssinl.S 
P. ~cet•(• scirnos :.nu gTande livro da divida pa-
) tca. 

O oJ·adot•, porta nto, n:1o liga :í prO!JOsta ou
tt·o ulc:•nce si não aque lle m esmo que lhe deu 
o honrado presidente do conselho, quando ha 
di8.s diss·~ ao uobre deputado por Minas, que 
tão br·i)hantenJGilte orou c,mtra. a propot<ta. que 
n:i:o enxergasse nelh uma. medida finan.;eirt-.. ; 
m:1s apenas •·xped.entr• de o ·ca:;ião. 

O que se tew em vista com a proposla.? Pri
meiro notat'/l qne não se trata du um:~ emissão 
especial como pare•:eu !l.O nobre deputado por 
Minas que rvmpeu o dr!bate. Trata-se de uma. 
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cmi~são dr, p:tp:_>l-moed:I sem t•ara~t(!ristico al-~ A ·ontradicdío los termns rlos dons p ·~rio(los 
"'Um csp'cial, que v,ü !Jer·ma.ne <W nn. cir~ul,'t- connexo. da proposta e:;tá revehw.lo q'te o go
Ção c 1rno as outt·i'l:;: notas. com a m~sm:~ sédc V•'t'no n:'to Llllhn. e:u vista. solvet· a cdse mone
e numeraç:1o, que tet·à de :;:er retir.•da qna.ndo taria. 
for ;L demú~ cit· ·ul.s-;:.ão c não especial:nentc 0 Sn. A::\TOXIO DE SrQt:.:~m.\.:-~Ias ::1. "risc 

para o se~t rQsgate. 
A propost<t o .Jiz, não qualificao. lo a omisstio 

de es;Jeci:~l C.JtnO fez a lei d' :!!) dJ Maio de 
H>T). on " "e IZ q n•"' os reeut·.~o; pag·o:;: 
p'·l s B•ncos sejam :~.pplieados u. resga.t:tt' c:;:s<~. 
emissão. 

Q11al o fim que "e tem em \'Ísta ? A exposição 
de mo ti v o . .; da p ·, ·po t:t au tor:za 11m~ <lns du:~.;; 
cr·!nça~. O ~ove··no tluet• soccOl'rer os B '''coq 
!l.me .. ,.a do;; de um i cl'ise monet:{J' a. Tt•ata.-s ·• 
p;.~rtanto, ,Je p1·ovcr de r •me.lio ú eminencia de 
um perig-o d·'tl):·minado. p1·eci~o. qual é o 1·e
ce:o de uma. c1·i;; 1 rnon -.tat'la. Mas_<t prnposta. 

;:,'· 

capitae;:; para. üzer f. c· : o p •g:-Lm"oto do j :1r.a 
<las ~poli. ·~t>s pre t ~ s a vencet-~C no fim d'J s'~
rn Sti'C CMl' f'lltC. 

O g-overno ::te 1:1-se ern emb1.m(~Gs: a sitna•.~:1o 
doThésouro é difticil; o gov·~ r 10 nfio pó :e;! iX<l.r 
ele 11btê1' t' ·cu~sos com tU~. res~''tc ~1. somma 
, , ~ .. 11 I <) '!UI, 
te:n na pt·~\\.:1. Tr<~t:t-s~ aq,IÍ, o:,;;.erva o orador, 
não já te um:t crise m •net.a.t·i:t, sen:!o de n:;J:\. 

crise fin:meeit-.1. não d:1s B:-~.ncos m IS do Th~
souro ,ue não tet1í os recut·soc; n~cc~-;n.t•ios lMt'a. 
fazet' hc ~ ~o· s"!:~s ~ompromi~sos Silo pois, 
du .s ct·ises ffi!tito dist.inctas: :1. c1·ise mon ,_ 
taria. do~ Bancos r'~ttlt:mte <1•• diffici :~ncia. do 
m~io circul:tnte." :1. cri."e financei1·n. p:w fdta. 
dr~ cn.piho~~ ct·íse econ0micn. po1· f.tlr.a do rr>-

mn. ·los. 
O nobre \!inistro ci!:t l<~ttze:1d:1 n • ultima vez 

que se apresentou ~.JqtiÍ para. <lisf!•stir est" a-:-
sumpto ~ as · ·. cotl1 umn r· :.rtqucz:l qnc onr•:t 
a.o S"U <·ar;t·:tcr. ma!> •tne ~ ' ·guramf:lnl · t nã!l me
lhora a sna 110s çà•) .te \finist ro rh Fa~enrla,disse 
que (1u:d tU ·"r r1no c;ej:t a c.-isc, rm ..;e;·, d0s lhn
co~ ou s j;:~, tio Theso•1ro. est-~. nF:-!ida. é inl}i.:.;
p.,nsa.rol . .\bs o or· v:lor entend·~ •.ple o nobt'•! 
Ministro di!. Faz ·nd:1. não po lill u~r· esta lin
guap:em. po:·qae scguntlu :t n:Ltur·cz~ d:L cl'l-e, 
~~s me,li as a .. m )I'•'gar p•1rlcru -::~ r <li<~et·sn;;, •1 

po<if'l a.té Vai'Í:l.r a "XLCOÇ:i:•J deSS:\.S me lÍ ria~. 
Existirá porém t'•3abnent'1 essa. t•J•ise mo

melaria. que o !'<lVCI'fiO proc•lt.• prorer d · r~
m •'dios soccorrend:~ •~s fhncoó) '! 

O o·adnr nã0 prec isa r ·ccorrcr· a. out··os do
(~umen tna para t•·>spolvler n" ~a ti vam•: nte senãiJ 
:í propt·ia. proposta. Com e!!e:trJ u 'JUC diz a 
p1·oro.~ta '1 

,.., • -

P '~Ia. ln~ic:1. mais vn!~::JJ'. !•Or•[II •, ::o mP.,mo 
tempo que se rliz (1ne a. cris11 tnflnet:1ria :~ qnl) 
h:wemos a,s'stido em ou:ro..; semestrc8 w>·ler1i 
r~1;eti;·-se, diz-s~ fJ tlC vai da.r->c fo:·c;os:wHmt•3 
a crise do m~>io ('ircula.nte . 

Si a crise r! poHsi., ~t como dizer-s:J c1ue /~ jó;·
ro~a '1. 
·· Assim como c~: ta crise pôde dat·-so, pr)d~ 
mmbem não se rla.r; e n~'-'te caso. c0mo :dllrrn'ls' 
prcvi::LII)ente 'llle t•\111 :e have•· f, .~rçosallu!nt'3 
crise de 1ueio cir ::~ula nt') ·~ 

,,o ara s •r rn:uor ou 111cnor; epell~ e o gr·ao 
d:1 oscace;~, do meio cit·c •b.nte. 

O Sn. A~o:unE FrtmEm.~ :-Responrlo a este 
apat· e que n. <'l'HI' e sempt•e resu tatue 11. es ~ll
c ·z .[o tlleio circulante, e si clla t~ possivel n1io 
é forçosa. c si é fo1·ço;;a n:to se lhe pódech:~
rn:u- ossi,·el. 

A c:-is~ acqtt~ a. proposta :\Iludo r>stá definida 
n L pi'Opt·ia rt'->post' : consi~tG na deslocaçüo 
do rneio ci!·~nlant • pu;t :1;; província.; d·) nort~ 
n:•s époc:-~!> das colh~íta.s. 

A proposta não só a deiin~. como rl.iz t~m
bem 'lne ":1~. nas cit'CUiusta.Jeius ac~uaes vai-

. .. ~ (. ' ..., 

turbaç:io :u:snd-a pcb lxd~a elos preços doiJ pro
dttCt ·s dt1 n ssa exp· ,:·t~çfi.o ; e a.c ·res ·e•1 ta., por 
nlthto n nl'o )')_.:;ta ttC o li'll}io de ..;occorr~z· os 
B:• nco.~. n:u circ;,msbnci;ts p1•oxim~s. c um 
rn -· io ·lo adopt::~.r o syst~·n·1 1le papBl-mo••da ::1. 
cpe estam(ls presos. ri, ilexilJili·hde que ten1 n. . . . 

-. ' 
qnc s~ torna e.scass 1 o·t :1.bnnd~ntc. 

Definida as.:im a cri~e. o o:·ador affit·mn ú. 
CJ.m:J.I':l. 'íue clla não exi~t·', pOi'l)llG csbmo.:; 
..:ep.u·Mb' p. l~· po:tCi\~ cht,.; do firn do scme.:tre. 
época -·m qnc P..;ta cl'i:-;e era ,Je l'''C •i:w. Ül'a, ..:i 
e.:ta cl'i:e fvs•c d'1t'e·e:a.r ~·r·iarnente. o~ B:m
co: to:•ia:njá11rn t ·"'m·•o toma lo tola~ !\:-; prc
~a·tçõ •..: c •nveniente.: o indi;:pen~a\·ei~ par·a. 
evit··l·a. Ot :10 mano.: pat·a conjnr:1l-a; o;; 

'~"'COl O, C 

a" tax '" d:1~ CO rlb~..; co:•t·entc;; 
p:!r:\. iwp"di·e tn . por um l do, a. f11.n;;t dos c.ot-

i 'l ~ l:t,. 'I ,.. I • - ·•·· 

trehnto, oh ~e ·va n cl1':1dnr, a C:trn:lt'a ~ :tbe 'llli! 
u •nhn:n hanr.o do nio do .bneir·o tomnn e.:ta. 
:1reca•Jção. o •!U • é si~n:tl •'vi icnt! d·: que cll•') 
n:1,t·e·ei:llu a phant::t ia.da.cl·i•c. 

E odet·i h·. ver c :·i8o mon ··tat·i · nas eircu:lt
;;t •ncias actuaes .to impe:·io ·~ p•'r.::runta o 
ot·;,dor A e<:ta. pet·g-r1nta rPs:)onrl ·l corn ;ts !ois 
ec••nomicas, &li:i' mui t.n tt·i \'ia e • P. vnlg-:1.r •s. c 
com a p1· sp :·:n :.wuw;dade d(JS IJI111~0s <lo Rio ·h 
.l:wci,·o con~nlta,Ja..;; a;nri;L no :ttino pa.-H::ulo pcl~ 
illu~trC ei)!OrJIÍSS'íO fl :t r!a liClntar '[lle se l!nCar
ri~-.!'OU h estudos e·~<Jnomico; s ;b!'•! as noss~LS 
fin,nças. 

A cris : rnonat:~:-ia., e•n nm pai~ r·c ;l'Jo como 
o Braz L 'IClt:J. mo ,J,-~, parei. nio se pude dat• sc
llrLO pm· falt 1 do maio ciz·c:!l:mtn, ljlle sP.rvo dn 

• p •rruu ·t , 1 •!1 p:wq\Je o c 8P.Ft tnsu -
ficien te p:tra :I lWISS:l. ger.l L rbs tJ•. n~'ll~çõe.;;, (lU 
p 1ró{ll'' ~'e J,~sl0rin<~ p:Jra um ponto. e~>rn pre}sizo 
d:tluelles cl ·' on te t ·nha sirln re:ueLti [o : ou 
po~· ou t.l':1. a. crise ó pô lc w•t• rler•w1ninnd t 011 
p~)l' : nsutficil}n ,~ i 1 · cral, ou 11or· insufiicicncia. 
loc·;l. ()1·a, >=ustcnt.:l o (lr.rdor <j'l • pr~sonre
mento nil 1 ha. n '-rn insutíict•~ncía gct·at d". C:l.

pítal, n:•rn insuffi ~ien•!Í: lo:!al, e vai p~ovar i!$t.O 
nli:o sómeruc com ·•s l r~ís ec.m·•rn:c'i.' rn<~ír.o f'a
hrihs. rn t S t:•mbe•u cr1111 a Jll' pl'Ía autlll'Í'hdc 
dos dtt··~ctoJ·•~s dos lnneos do Rio úe .lan· Ít'J. 
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Que n nos,::;a circul:wão não é escassa não õ 
insuffieir.nt · o, uo contrario. é nbuntf:;nte, ó 
uma. vc1·dade r1 ne esta na consc icncia de tod:t. a 
genle :. 

A nossa. circulàç;Io ó su perio1· tis noss:ts ne-
r:. • 1J I Jl , t •, .• -. 

stante do c a rnbio. (Apoiarias e na o .apoiados.) 
O orador vai le1· á Camara algumas palavras 

suhscripta:;; pot• ~utoridadcs pratica;; da o,.dem 
. os rs. ar·ao c n ara 1y. canse P.lro . osc 
Macha lo Coelho de Castro presidente do B 1nco 
do Bmz il; Dr. 1\In.noel de Oliveira Fau::;tn 
pt·e,.identc do Banco Industrial e :Mercantil. e 
Ramalho Ol'ligão, P " SSO:t 1ll11strada. e mui lu 
entendida em materias economic:~s. 

O Sn. So.mEs:- Apoiado . 

O Stt. A:-;oRADE FrGt:ErrtA, lê o scg1rin:e : 

« I. -H a _!lbundancia ou defieicncia. de rnl3io-

O meio-circulant~. como medida geral dos 
v~lorcs, deve rigorosament7, possuir as con ii-

valores. O tll•!Ío-circulante nwtallico possu•1 
e :sa eq uiva loncia, como me,·c:!dor·ia de valor 
quasi im•ariavel que é. O meio-circulante
p (» -m :L • a Jso u amen e lllC.tp:•z e con-
ter esse caractm·i,;t.ico indispen:>:w•·l á moeda. 

As n0cessid:tdes da circula~ão de Jllll paiz s1io 
imprcvisivcis: t1epend l3m da int<:nsidade das 
per·mutas, q1te s·~ rcgulnm livremente soiJ a ac
ção ind o~stt·ial dos povos e confo1·ruetu8 n te á 
oifcrta. e procura dos respectivos productos. 

l'lo regimen da cir·culaç~ão metallica, os ex
cessos ou as dificiencias do meio-circulante 
corrigem-se peb. cxport·Jçii:o e importn.ç1io, 

• • • T • 
.... . . .. ~ 

do p·1pel-moeda, s:L•1 os valores que se ele\·!J.m 
ou se dept• imem sob a acção dl ir.t:o: rcibili.lade 
do meio-cit·culanto. 

A forrnuh destas alterações dos valot·es, pl'O
duzida.s pelo papel-moela, é a seguint,, : -Seja. 
qual for a. som",a. do papel-moeda em circula
ção, não equivale a m:lis que ú somma CP.r·ta, 
posto que r•·éviament~ ind ·tcrulinavel, d:l. moe
da. nccessaria para as tr·ans 1Cções. -Assim, 
pois. si aquclla somma é Gxce lr:nte a estas n~
cessida d~s. a deprecin~ão corres:1ondet·á ~-sac
tameure a" c:tces•o; si é de!ici0nte, dará logar 
ti importação de C!SpOCÍ" S ruerallír~:ts , ·~orno f'Up
plemento n•·cQ•sario d t citcnla~:io. 

ü cl'i te1·io que pn:"s rlimos p 1r:t dP.tf>I"mioar 
exn.ct:r mente o nxcr~sso do P·' pel-moc la, é>. por 
tnnlo, o p!'P<;O de onro com'J m•·rcad•Jt<a <h \'tt

lot· <Juasi i uvr.ri:n·el : c esse onra. na sua C!
prc .;~:Io s_y mholir:a do moeda corr•cnte, ,· .. I'C)li'C-

sentado pe>las l r•tr·:rs rl-3 ca::1bio passa·.Ls sob :··~ 
e ll ! lg'l3ir·a~ . 

Assim, ptj:lc ::ilirm:J r-·;c: 

O cxc~sso aetual 1lo meio-ei r·c~tl antc 1S igual 
il ditl~rença. rJll C vai do preç'J de 2i s ·hill íngs 
p ::>r' 1~000 (padrão lcg;~l d:t moeda brazilcir:q c 
o ele 21 l/•1 schillin:;s pol' 1:-;0úü, Cjl tO ó o car,;o 
actnal do catnl:~ io. 

lll.- A falta de nur11erario qu~ 0m certa.: 
Ó j,0ca ~; se ser1tc na pr.H.~a elo lHo de J.Lneh·o e em 
O li tra,; do l !t l re:-io, pl'O\'ém de dnfi:\i,~uch. d"! 
m,9io t:l Írcul:lnle, ou é cau"ada pelas ctitftcul-

V H.- 4 

dad.• •,..: c'a,; remes.-;:1s de numer:tl'io d~ uma~ para 
outr·as praç;~.s <lo Ir11p0r·io 1 Ha outra;; caus:l :.; 
que concorrGLm para a'lnCJlf} facto ? 

::;i ilcou demonstrado qu0 ha, positiv11.mcnte, 
exco~so de meio circnln.nte, o phen•Jmeno, a. 

-. • I 

notas nas caixas dos Banco< ou do:> capitalistas, 
em algumas praças, não pód;~ ser•attribuida á 
deficiencia do meio circulante. 

r a a ta e pet·muta 10 ter-pt·ovmcta , que e 
log-nr ao movimento r·ogula,. do;; capitae.'::, a 
accident.al demanda de capital. que em uma 
prílvincia se verifique, :só póde ser i'atisfeita 
[Jela importaç3.o d· · num<'rario, em que- fica. 
d.;sf<.Llc:.do o mercado que o fornece e no qual 
se derr~ria appiicar - como cot·I·ccti\'0 de;;tc 
C(fllilibi·io- a elevação d.:. taxa do juro, qu•J 
clifliculta a exportação e attrahe o c1pital. 

Taes ph•: nou~enos, :::ão ainda pas,:,;ageiros a 

Si rept·eseilt~s·s~m ma.i:;; q uc momcntanea. con
cu•·rencia a pecruenas vantagens commcrciaes, 
teriam a ;;;ua C . ll'acteristic~ natut·al e ro ria n:~ 
manutenção de altas taxas de juro e na t:levnção 
do cut•so do,; cambio;.;, corno sóe acontecer 
sempre que a e.-;..:a:o;sez de num81·ario corre.~-
~ . . .. . 
culante, pi.•St') a.o :.:en·iço de importante:o; e 
nov:t;.; opcraçõe;; commcrciar~s. 

De;;;Je. porém, q1•e estas man if.-::-taçõe;;; não 
têm acompnnhado, como i>Gr ia. d8 rigor, os factos 
a quo se allude. perdem cst .•s tod.t a suo. im
portanc!a, iufdizmente, para justifiCJI' a idéa 
de uma exc•" pção ai.Jert~ :i regra ào ab~ol"uto in
conveniente do papel moeda. >> 

. Eis r! m p~uc 1S palavr:Js, diz o O!'~dor, a theo
,.., 

!.!Ommerciantes da praç.a, negociantes, que á. 
theoria. reunem a pratica. de ncgo~ios. 

Or·a, si esta era a posit,~io do nosso mercado 
mone ·ano o anno pas:;a o, a u para ca eu-se 
porrentura, um moyimento Ítldu.;trial qun tor
nasse escasso o que era abundante? Por certo 
que não. E o cambio o indica; o papel-moeda 
tornou-s t: abundante, por·que o c;~mbio se tem 
conset•v:t. lo em depressão constante. 

Chama a attenção da Camara para um ponto 
que lhe parece importante. 

O pa.pel-moeda eons~rva. perfeita e!ruh·alen
cia com as ncce<:si ladrJs a que clle set·ye 1le 
instr11mcnw. {:\11fJíad,1s.) 

Si as tmns~ cçües augmnn tam, o p~pel-moc
da, q ~t c era abundl'nie. póde tr.mar-=-c sufH
cicnt'3 a a t i· insuH1ciente . A~sim é que em 
varios p ·! Í 1.C~ onde ha o papel-moeda. pú lc hn.
Y Gt' pcrturbat:ií's 0 ~1 ct·ises pelo tles,:nvol\'i
mr~nto ,i:\.s lt'fi11S:tCÇÕ 0 S. 

O S;: . Lou : :E~Ç0 n;:: A LR!:Qt.i JmQü r.·- Em
' ilran to a diH:3:·cn c:a. fur co :.t:-a nô;; n ·,;; trans:tí: 
çúe~ , o papel- rn• ,eda. ha de ser deprecia<lrJ.ai nd :~. 
'iue a sua ma"~a :-:eja red uzidJ. :i m':tar!e do 
r1uc é a d ual:ucnt') . 

Sn.. A::-;ort .\DF. FJGt: n n.\ diz quf'J o nobre 
dep•Ltarlo qu e lho d:í o a p·•rte está. ong.mado, 
pot'1fUC a e:q,criiJDCÍa mostra. que j:i tivemo; 
pa pel moeda :up .,rior a cem mil contos, per~ 
rn:mecendo o cambio ao par. (A.p~Jic~d os e 
apa;·tes .) 
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Ha outras cnusas. diz o orador em rf'sposta a 
:.lguns a partes. JJl:lS em S! t bstall•?ia, ~ princi
p:ü é a. r1uo o or:-~dor expõe. 

Ha. uraa lei economica, cuja inllue t~cb não 
pôde ~e r contostad;t o~ a scguin ~e :. au~ruen-

' 
que ó nbunclantc, plde deixar de o ~et• c n.té 
tornar-se iusufficicnlc ; diminnin\lo as trn.nsãc~ 
cí)e,;:. o ::1 cl ~moed • ue )Ódo 
torn::tr·s~" abund:.m te. 

Si o anno JXl.S:-:::tdo reputava-se e::ccosst\'0 o 
meio cieculante, este anno. Que as tran:<::1.cçües 
dimi1wiram, como a import,~ção c expor·tação, 
que as transueções intemas res\mt1ranH;e de 
est:tg-nação, ó cla1·o que o meio drculante. que 
era. e~cossh·o, quando as eoudições e1·o.n1 di \·cr·
sas. <'ste anno é mui to maior. (.·ll'~rte.--.) 

Não se pó le dar a flgur:t•b. cris•1 monelaria. 
como. allegam. O orador mo,-tr·::n·ú a improc•:-
l . 1.~ .. .: t) 

J .. proposta dá uaw. razão conts·aprodncente: 
diz ella q1 :c o rece!o é t:tnto mais gT::w.: (1u:mto 

• D i a e · ::~ .;1 1 V' · 1 : • • · 
pr:>ços ,{os productos 1!e no:,:sas intl ustr·ia;;. 

Os·a, objccta o orador. rilmnto mais b:tixo for 
o preço d~s prodl:Ctos d::t nossa. in:lustr!a, m<'-

1 0c ~s::n:t p.:r.• 
pag:~l-os. 

A bnün. dos pr·eços dos producto ~.i át1lUÍS póde 
determinar uma Cl'ise m0neb•riu, qur:.ndo L•,·mos 
UlU<'I. circnlaç.ão sufficiente. Si cl,C:: Cl':L o PI'C<~O de 
uma ál.'rvba de assuca1', com 4$ "poder:1-se ~~ .. m
prar duas arrob:ts desse gencro, r1un.nllO o preço 
dellc de~cer :i m0tade. Podanto. 110d•:ri isto 
explicar uma cr!s'l c~:onomico-financ•)Íl·a ua 
producçã0, m:ts nunca um:1. crise mond:1rin.. 

~ . , ·-. 
meio circubnto diminuil'ia do ann o findn r:. est:~. 
parte ? s,~g-uramcn le, niio. 

A circulasão no anno ifindo regubr.:t or 
.:.. l _.Utl:_l; ;JU:::, SelVO · ii.IIUv : !t~ -: C p:tn0l 
emittido pelo governo c 20.(J00:(JUIJ$ de papel 
b;1 nC'Mio, d0sprnsadlls :l.:'õ fracçõe,;:. 

01'>'-, si ha a. mesma mas~a de papel em ci r
cula<;ão, com a pequena diirer0nça. dos t'<•sgatcs 
dos ?ancas, que não p;~ssnm de 12 1/2 °/ , no 
ma:nmo, ha em compensação outros meios sub
sidiarios de credito, qut:, com o andar dos tem
pos, multiplica-se. 

Assitn é qu0 a Cnmar:t Yotou, nrJ :1.nno findo, 
tlma. emhsã•:> de letras do Thesou1·o ao por
lador. com juros e podendo ser roccbid:zf> nas 
estações public;~s. Er~. por a~sírn di ;:cr. uma 
emissão de papel-moeda privile:.riado, pod"ndo 
como o papel-moeda. ser rr>celJi,Jo nas esta•\ÕCs 
publ:c:xs. r•, alóm di.'it•,, vancendo juro:-:. · 

Além disto, n. facili:l:d~J das cesmmunic:tçÕ''" 
•. . .. -

g·mrmtoll do o.nno pas:>ado p~~~ ei. 

torn augmentado, o papel ê lH~j e mais snper:J.
lmnd:mte ; de :nodu que, ain la que houvo:":~e 
de:-.:loc:1ç:Io do meio cirt~ulantc ral'a as provin
cias do norte, a superabnndanci a. pode ser tal 
(]~lo de pttr;l. ::'-s tlansa;.,:ões :1lli feitas, ficando 

não é Ja safra.. 
O Sr:.. A::->DR.\DE Frr;ui-:mA conclu r~ qnc n;'lo 

h:t, não houvr~ L·risr: mouetaria. nem couso. al
gum:~ annuncia ::1. St1<1. npproximaç;io. 

[{ .. :sta. portanto1 ;I t~ri,;e C'conomico-finan
cei ra., fult,l!ldO: não o meio cir..:ulant.c, mas ca
pi ta o,;. 

O oJ•ados· chnma a ~t!enção dg. Ca.mm·a para a 
diifcrenç;1. que ha c:nt;·o.uma o o.utt"a ct·ise._ Si 

\ . ' . . ,. . . 

' 
rezo. set• pre,•i; .m. •nt~ assign:da.d:t ,, pt·cvistos 
os prejnizos c1ue dclla se origiuo.rão, como .'l. 
proposta pretcn,leu f;tzcr. 

Referindo-;,:c, porém! à c rise economico-finan· 
c0í ra .• o oradut· começa poi" 1 rot·gu :ltat· ao governo 
'l uer.a ó qn i:~ tern nccca;;idad•' de c:1piwcs-st 
os ba.n cos, si o proprin g-overno. 

PoHdm·a. q uc é este um ponto capi t:tl, porq nc 
a comp<ltcncialcgisbtiv;l. rc .•tl'inge~sc ou dil:J.
ta.-se sc'••mdo se tt•at:l de soccot·r•!l" a bur:co,; 
necessitados, Olt tle soecorret· o Est:tdo em suas 
prccisí.ic~. 

Comprehende-se <JUC em uma. criso monoiai"ia 
vor a ietmmcuto <.:at·adens:tc a o goYerno t·c
co:·l·essc ao corpo legisbtivo, pedindo-lhe pa
pel-moeda para :;:occorrer a •S bancos. Foi o que 
se deu exact:unente p:'lt' occasíil:o da crise d~ 
pra\.n. do Rio em 18i.J, quando vario-; u<Ul
cos enü·aram em criso, t)UCbrnram alguns dcl
les era então ui·gcntissimo qa<~ o corpo leg-is
lat.Í\'0 inten·ir~s~e, o com etl ~~ o g ove t'DCI, afim 
de ril·curn,cr·~ver os eilcitns de ~cmdh:~.nte cl'isc. 
O Theso11ro não c:li'I!CÍ!~ rmtão de capita.cs, pelo 
contrario, devi:t aoJ<> bn.ncos pcquc rra somma; 
linha dispnnivol " saJd,, do cr.qwc):: timo rl'IC 
po•.1co havio. contro.ht,[o em Lc!1dro .. , c. por· con
~cq uencb, n:io se t1·at:w:... de soc·~ ot·t•,.;r ao The
sous·o ; tt·at:wa-so c:s:dn~ivamr:ntt~ de nma cris•J 
l1sonetat•in. 

Si cstn crisl} monetaria era devi(b ú im J't.:-
rlcncJ:.t. os Janeos, :L ,-u:l. mú fheal;sa~~fio 011 ~~ 
c::.us~s n:tf:ut':tt?s. C!'[~ urn:1. qut}stão ~;ccurHbria; 
a c!"Ísc dava, era nrJces3at·io soceot·r•·l-o..:. Por· cons.-:•J'l~n<·ia, r, ... f.as do:;locar~ut;S de ca

t:ital rl0 umM! para outr~LS ps·:u;a<: tê~o hob COl'-
J"t;LÍYo maic;; facil fl m ~lÍs 1·rompL0 tlo qu;) !Íl'lhn. .\ sitn:u;üo ~. ctna l, pos·cm. é m:rito divos·s1.. 
nos ultiwo" :sr;rn0 .... :1·es. AcL•1~dsncnte /. o th<lSOuro r1ucw dovr~ :ws h:mr~ n::; 

P Ct· I o c h:,; C:J" :J s :·:: zue'! v ·SS'"l qn~ . pl):• tl?t' lJ ~ (J l• · ffl f':tld•.i8 C< 11 !-::C \13 Ct,ft'CS. 0 :> b:JJlf.•vS ti: rt1 

l:::t\·ido cri:.;•' <.•m Cll lrO:' 8~mcstr·e.~. n:lo I!'! segttt:> n ~~.o: ; •. :·cas do tht::s;,ns·o nm~ :;rogsa !;Orrt lll:'t. 

q'J<l it_:1j,1 Ih S,'lll '"" tro ~ct11~1. poriiW •·irc:?w~ A prn;,~sta rL:•n.renl:ln .Jo o pcw;•mr.nLtJ d11 f:L
:·-tan<Tls r: ·q·c ·· wr~.; p'Jdl!l'J:un t•.·r :!l.: t•J:do cnl.iio, I \·n~·'S n.c'" hunco<;. diz fJilf) e.'>l.0.<> n iín t.i uh:utl•·m 
(fl'L n!iJ• a··tu"z tJ l:t!l(~. (~ú!ll•'l (·o:n .:;r._. jto t1:i·, f ~-:c u<; rMréB. no i .. rrnin:l.t' o m•·;t, de Al;:-il, ,,,His 
actu::wl no cü:l l•1 da pra\ a. O, 'JJeios <h çre i i tu i rl .J IJ 11 ·~ fi .3:a:O:JO.-~; 1u:1s i·-; to nii:o é c::tacto. 
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O orador. C'Otnpuh;ando os diíi0rontos b::hn- 1 cuh1.1:üo como antecipação da receita, ch;).ma
cet<'s dos uaneos p:rbiicud,)s em ::o de 1\h:·il, r.~ o~ !'iCtts c1·edores e lhes dirá: Nãu vo~ 
chegou :~o t·csultado de •1 ti C es~a cift·a :ütingia a po;,so pagar, ma.:; tenho um recurso mat•:-,;·i-
12.408:000.~, ist 1 6, o dobro do que di:r, a pro- lboso, com quo adiar n. difficuld;;Lda: é o p~
posta do g-ovet·no. pet-moc:Ja ue estou a utorisado a emittir 

1 o mcz c naw, rpc e :.t :tta ma1s r0cent0, para vos soccormr. 
ch que ha balnncetes explicados, a mo-.;ma E" ver,lade qu:) não c·1r~cc!s de soccorro, 
c;fra. é dt) 10.25S:IJQ~.t:-:0:')U. cruc n::o soffl·ci~ cl"ise algum~, qu~~ pelo: con-

. . . . " .. 

L1·n.ns:-~c1.~õei; rlo Rio de Janeiro, é claro q uc '1 nal
qt:er clc~tas duas eift·as representa qnant.iamais 
do que<~. rirdin:uia, rlue os b~ncos costnm:11n 
tr;r em cof:·o ao findnr cada mcz:. o não é escas~a. 
como se pretcnr!e. · · 

O gr:vr.rno. porém, volta ao g·'u pensamento 
capital de qne a faH:1. niT.o é dos bctncos, ao;; 
CJUa(!s SÓmente pr0tcndin. C\'itar Ul11'l. criRO m·)-
11Clr1J'Í:l.; a falta de capital é do propl'io the
sout·o. 

~ proposta :1 rsto rrJspcito é de nm::t dureza 
que dispr~nsarir~. commentarios. c começa até 
po:·um ver..:iaílcir? g-rito. pungente rlc nbrma. 

.. c .. :, ..: • • 

qno diante de SUrJ. phrnscologia Y:u·iad::t, mas 
~:~mpr) com r. mesmo prm,n.mr·nto, esl:i el:u·n 
r nc ni'io se 1ó !0 contc::;tar a cri.:;l' tlo th". H : 

n:'i'o so tratn. de soccorro :1. bn.ncos, tmt.n.-sc JG 
!"O(~cono ao th0souro c•m suas nccossida;lcs 
(.lj)Oia.rlos.•. 

&1:o sabe, porUmto, o or.1dor como nol.n·c mi
nistro d L ll1zend:.J, P.sc;upnloso como ó, si for 
votad:1. a l·ci no sentido o::n rr•1e est:i a sua pro
p:st:l, podQr.i u!'iat• dc;;sa lei pn;·a soccoJ·rct· a 
blnco;;. 

Si ns)hnco.o::, que nfi'l pt•cr.i~am de socccrJ·o, 
nfio o pedirem ao ll'Jbr t\ ministro d:t fnzend:'l., 

•. :' : . ~ . -. u.;:ar c a au ot·iz:~çao qnc 
Jlto é conf•·ridu. ·~ Ent1·tot:mio S. Ex. prcci~n rlc 
~.O!lll:!!IHIB l'·q·a p:;.S'fl t' os juros d:s :•polic·':':, 
)\'(\C·:-;: .~ • · ·• • . •· . n• • • .. 

Jhct··s rlo Lhc::;ont·o \"Cncidos o para outros rc · 
CU1'SOS de CJIIC Ga1'CCC O Lh••l;OUrO. 

A proposta di! •1ue se tt·~t:l. ,) nm:t übr:~ da 
hypnct·:sin. It:io li uma olm• <h franqueza. O 
ot·n.dot· d1•scjn.t·i:L :mtcs (111c o uo1•re ministJ•o da 
fu.zo:nda \'ÍCfiS'\ dizer ao p"rla1w!nlo « I~z-se 
Jn ist:ct· a emissão do pa p"l-tniY~d:~ pat·a. c~ L'! fint; 
tenho hot'1'0I' n este :·~~ c ,: rso. mn.,.; :1s cit'CIIlll
:;lancias o irnpoC111, o p••t'aat~ cl1:1S me 1lül11·o. 
cx:ginJo d · vli~ ljllC o lkCI'•1tcis.» E1·a c.:lc o 
nni.~o procl'dimcnln <liQ"Jl') do go\·m·tw. 

EF.srt ltypor:risi:t IF~t·in, simplo:-:mcntr~ innn .. 
r:~"'JÜ", ~i nl'io i"of'isc 1ltm nns:1. :1.0 !.h{l~on t·n pu bl ir:-o, 
"Pmn n ot·:tdnr SI) prnplíQ rlerní'\n -.:tmt·. Niio ::>:-tl•c 
'Jl1C op0r.1~i) :·s o nnlJ:c minh•t1·o fb f:11.1'nd:1. \·ai 
f:t7.Ci' co:'1 os Ban!'lr::;, lltt~ eotn cc:'L"7.:1. n5o cí 
nem pôrlc snr :l.' jllCII:t 1 nc o projecto con;:;i,·~n:~ . . 

no 1rc pt·c;·;t ente do consclto vo.i OllliL
ti r não papcl-mocrb. capecia.l, tn;l.s prqv•l-mocdn. 
c 11nmnrn, e nn quo vai ang-ment:t1' o nosso 
meio ,•ircnlantc ot·1linnrio; mrts conFl n. !··i 
niln prwmil.tc quo esse p:trv·l s••jn. lanr;a.do em 
.. j rc!.lh•::Lo H"llt umn ga1·anti:L, que ú a ea.u
r;ão t'ci.L: ~ pelos hancos,de :tpolil!cs d:L divida 
puJ.,Iic:\ 011 rlo l!ilhclmJ do Thcsont·o, vai dn.r-sc 
a .'jl ) ~!ni n.L'' ft r•,::•.: 

O Thr!SOtlt'O, 1[11'1 é devcclu1· ~1.ns banc<,s de 
:'>4.000:000 . ..:, f]l ,cluzirlos doe:! iO .OOO:OOO . .;.; os 
1G.OOO:OOOS, qtV:l podem sl'r postos ~m · cir-

( o~ . ' 
jamais esteve no imperio 11~1 fim do qualq uot· 
semestre; mas vocês precisam '1ue este seu 
devedor pl'i \~ilegiado lhes p:1gue.c para isto ><cr
YC o recLuso m::.ravilhoso nu~ tenho~ Voccs 
hiiode pedir-me capit·aes, e;nbora não preci
Z" m, para eu poder põt• cru circulação estas 
notas, e dar-vol-a<.; ; h:"io de dar em caução 
titulos d·'l minha propria. divida, vencidos ou 
não, perpetuos ou tBmporarios; hão de drtl' 
CID C:ttWiiO OI' UC as:-im Ó neccs~at•ir). l f' 
p :r utilidn.da vr•ssa, qué não ear .!eeis ·dcst:L 
opera\~:1), mas po:- utilid:vic minhn. Os bancos 
n:1o prGc;s:tm ; pt:_;cisand) o Thoso~ro, como ó 

... ( • - ·' ,~- c. c. - t..: ( 

I 
juros do IJliO o Thcsonro o pagn. ~ 

Dcpoi:; de U!1l:l hrg-:t rl0monstraç:1o, dQcbr.1. 
r nr~ o .):·o 'c:·tn nilo i h • 1 •• ·a. · 
(·amente no;.; jltl'Os, o é tunbc:n quanto ao 
capital. 

~i o Thes~mro é o dO\'t~dor, ;;i alem dos bi
lhetes emittidos fica devendo os novos bilhetes 
qui} emitte, o Thl}souro niio pód~ receber capitttl 
algum dos bnnér)s ; como devedor só t0ru de 
p:1gat•. 

A condui>fío. portanto, n ti.1·ar é qu0 n. m::tssn 
do m(licJ ciJ·~ubntc vid ~1. augm~ntat· eom to ·la. 
c~ta importan~ia cmiLLi<l:t, c 110r isso tinha dito 
:1.0 nO )1'0 pt'l) :"l 011 a (O C011SC .LO Cj Ue lS to 01':1 

•tmn. emis-::ti.o do p<lpel-moct!a, o nem podia 
(L;i=-~u· de o ~~):,. (''J>'lia,foos). d.:sde que não S') 

c1·i:;c mond:.t!'i:\, p:u·a auxiliar os bancos, pari\ 
pag-:u· um:t rii \'ida tlo Est:irlo. (.l]Jt'lir.1d ;:;;) • 

E', pnrtanlo. uma r.!missão que ha de fk;ll' n:t. 
r· it·,~ub(·:'í•) com a mas~a 1:01':.11 do rueio circu
llutc a~Ó aqui existente.'- ( . IJIOiado:;), 

01·:~., s i. C<iLC ~o 1·c.;;ullado f!H·,;.atlo da proposta, 
pCl'g"tmt:tr:i ao nobre minist1·o da fa7.cnrl:t, conto 
te J1r.b h01'l'Or ao papel-ruoe la. pode dizer q UC 
i f; lo ú nma me li la p1·r.p:u-atoi'Í:t para o au
g'rtl"JÜIJ dn. 1'cnch. p:tt·n. o cquiliul'io do ol'ça
mento c crmsotidat;:io dn. divida t!Hcluantc '? 
Poi,.:. o p:tpcl· mncrl::l. ana-mcnlou ~ll~um dia a 
t·rynda clL1 r1n .lqncr pniz '1 

rh aH nm~ pl1t'í1SC rll\ CC0nomi~t:1 notn:rcl 1l'\, 
C'J11Stitnin1:c l'ranccz~, (~c :w on...ir preconis:tl' 
consl:tlHCIJtCnLn a c:: r~cllcn~ia elos Litnlo:; e!1:1-

_ . . 
• 'j ••• -(! 

dos css t·s mil hüc~ silo inc:~.p:t7.CS de pro:lr1zi1· 
um g-t•:io de trigo. 't) 

Or:1, o p:tpcl-moerh rptc or:1 ~npcnbund:~.nlc 
no:tnno íin1lo, q11c :1inJ:1. o •;. c ft11 '1 ton(lo a ser 
:lllg"menLn.rln, C1 :l.~g-rav:tdo, cnino p01h :tngmcn
lu a-; rand:ts '? Como pt·ot~'ndc S. Ex. <'011\'01'
t:d-o em instrumento pnm cqnilib1·ar o orç::t
lncnLo, •1uando ú s;~l;ido qrt'J uma das causas 
po1· ({11 '1 os no~sos orç~tm ''nlos não FC equilibram 
é exactA.mcnt.o n. (liH'orcnça. do cn.mhios, . poi~ 
neste a~at•cicio dcvc-so pngnr por cll:\ 15 mil 
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contc.s e:u \'CZ: do 8 o:1 Q ~~om que contava
mns '? 

S. Ex. di~s · tambr>m rtUC p::trft a con;;olida
ção ela didJa tl::ctnante, e;;ta nv,did" c·ra pre
para.torin. o orador :1Crurlit:a. qu:.; S. E\:. se en
<>-:tna c sente u não <'St.e·a. res••nte )ar u-
vir as conside:·a\ÕCs .!e Ol"de:n prn:ica t1ne Y:ti 
:1 pr.~sentar contra. a. pt·oposta. o qur~ de\'O intc-
ro:>:s:lr o Thesout·o. · 

} l' L • ' 4. 

c~tlt:1 a cün'iolidaç5.o da di\·i •. b 1luctunnte. 
O pNjeclo aclm1 tt') nas c:l'H;ões do;; empi'•:\;;ti· 

mos feitos a<~s ban.:os, n:1ü sómcntr} eru ~'pollcr:s 
da didda publica, C01:10 rarubcm os lli1ht\t'3s do 
Thesouro, qu0r o.'- anLigo:;:, quer o;; emirtidos 
pda ulrima lei do nrç:~me11to. 

O Banco do Brazil nãn tem hoj.; :1po1ic"s ou 
si as to:n •'· ó•m qnnntidadc 1:1o insi,;;uifkanto 
'lu~ nfio v~m _mencionada. eu1 seu b!~an<;o. ~~ 

de l'CCI:i ta. 
Si o noht··J pr2sidcntc do consdlto consult:w 

o:~ m·eccd·•n tcs da Scc!'ot:u·i:• :ia Faz~nrla. (~11-
co~trr.t·: í, ,.:cgunclo fot di!:il'U tido nos j<Jl'll:l•'s o 
no p:trh'unento, tr3âÍc<;?io de llJJI:t off.q·t·t que 
fot. o Bnn~o do Bt·a:dl em 187-.; d•l í:c:w corn 
litul~Js de 5 I. :i t.rtXil r1c !lli, :1. mesmo. a que 
alludiu o nourc dcp11t:Hlo p01·l\lin ·r..;, ou tilUb:o: 
d·~ 6 °'o na I'U~ão de :1:U4US ort 1:050 . ..;000. 

O r;1ini~t1·o da fazenda de cnt:'lo com cscru
pulos de hnmt:m henralo ~ 0 infelizmente sem 
:t pt·alic~ inJispt• n .. ~avcl ne,.:se~ negocios, não 
qui-. a(;eÜ:tr :1. p1·op0st:1. de rccober por :-:police~ 
lll;Jior. preço do rruc o qu~ tinhfl. de pgar po1· 
occas<:i.o do sen t•e;;;::-~.t o. 

E~t::~. raziio era c\·i<IcnLcmcntc frivo1a porq11C 
o Thcsr.mr r n· a. > . , • • " .,. 

' ' Üffi') fl'Htlqw·r t1Cfrücbnte. Si acha f)nem lhe 
queira ~nl ; rl'C~t:lr ma.ior (jl!llJILia pr_n· titnloii qu'~ 
p•.rle t·osgat.:l.r por mr.~ not· . tem obriga~fio da 
:'! c:,• i t.nr : 1 propo~ln. , 1 •ois mn ilns VCi'.CS rccclJc iGO 
n .~ao milt·,;is por :tpoliccs que ol.•rig-a-so a t·es
f;'ílt li' a. i: 050 .ooo. 

Em toJo 0 C:\SO cit:t o facto n[io ::à pn ra com
uat~·r csra tnunt~it•: t crt·onca d·~ comprchend•.•r 
o' wt·· l'l!~sns rlo Est:vlr,, - mn!! prindpalm,J ntc 
p :Lt':l d()rnon~tr:u· •1no o a.ctu :rl mi rii~t1·o de\·ia. 
Jal'H;":\i' i11~o dê~~~· rücL!id;:... 

Por YllJlLur.t. as cond!çues do mercado são 
1 1oj~ inferior s pa1·~ nque1l•; Banco·~ Por certo 
que não ; são mais !'avorave~s. Quan :o o Ba.nco 
·~O Br:1;~,il fr.zb :~.qu ·lla 11rO, ost:1, os Litul:.s da. 
Ji\'irh pubtic~~ não estavam sujeitos á conver~ão 
de ü n~Lra 5 o e entrctan(o o!lerecou-se are-
cei.H~1· ti tulos i'- 5°/·. N'aqttdla o::casdio o Banco 
do Bm:ül tiu ha. {-:'I'D.nde som ma de ti tu tos do 
cmpn·sümo de 18f,S em sru carteii'<J., c hoje é . - . 

"""' 4. ) " .. 

apoEce em su:1. ca1:s::t. PMt:•nto não vê o ora•lor 
(•m r1uG lJUd{ S'õO haver t!ifiicnlJau;:~ para o nob;-c 
mini~tro em consolidar ,tcsdc j:~ a divida. 
. \cr~dita. qnr~ S. Ex. n:io poderia fazer s. Opl'}
raçuo 'iltc lhe aconselhon o no ,re deputado por 
Min:\s, em g!"ande cs··lüi:t, isto i>, na u,e lid<'L 
d~s nece~sidados. consolidar 51 mil contos. 

E!ll([llanto ;:s ~polic:•s for"m d~ li ''/o como 
, ão, o o:·adut' ack~ di!Iicil o g-o:·ct·u~ f:LZ 'H' ope-

. . 
r1cnci:t que temo'", n~s npolice,.: de 4, 5 e 
de G • ·/~ . 

.:\s n .:s.:a;; apol ~co.:; de 4 '/o não '·:l.lcm pro
porcionalmf'n te o mesmo que Yalem a~ de 
5 ''/o ; e as de 5 °/.. n~o vulem propol·,~ional
n:ent·~ o me.:mo que:~..; de 6 °/0 • E a razão c 
clara: quando ha apolíce,; do maior tax:l :-:ão 
as maio; procur:~das, e vort:mto os pos;;ui lores 
de apoliees d..: menor jtlt'n acham Fempre faci
li •l:Hlc em dis or d :!lbs ( u;tndo redsam de ca-
pi t:.l, o q n•) não ~con tece com os Li tu los de 
taxa menor qn'l ~ÔrnPnt0. s~o pt·ocur;:~.dus por 
aqucll •s pc~sons r!t:e. g-twrdam cs:;r!;; Litu~o; 

"' m:. i .. liwit:1do. 
Pot·t:~nto. o Ol'a•Jor act·cdita. iruc o 11obre rui

nist:·o da fazenda niiü pod·•d. fnct· a. operação 
c0ru a y:mrng•'llt quo s· ~ afi:;ut'ZI ~'o lll•IJt'•J de
put;-.do ror i\1inas; todavi:\, lembra ::tO nobre mi
ni,;I.J'O c!tF• eJl ,. tem 's!a t1·adiçã1J na scct·etaria 
d:\ r~z(·nda. o snn m:r.ior crr'dor. qu~ é~ o Banco 
do Drnil. pois só e,.:tc l'(·prescnta ,18 mil con
tos do •lcbito tot<•l do g-o,·et·no, por divida tllt
cluant:·, e <JU~ de Ct'<'í!OI.' se vai conYertcr em 
dcyo lor, pod••ri::. f:1zer est:a opet·nção, tl\h·cz 
pela tn~a rlc 5 "/, • pois que hoje a conYQrsão 
esta deercta.l:l. pot· lei, C:ld:\ vez se t·;rna mai::. 
pt·,,,.~YcL porque cncln \'C?. s :~ tomn menos 
prOYj.V<'~ I :1. po.sibili!lndc do Thcsour0 pngnr a. 
ta:~:n. de ti "!n n. que se _compr?mctt.;u. 

IDI·n0l:;U'i:l. ll:ÍO h'lVCr:i, C0n10 0 Ol':t.lÓr j:i dc
IIIODSIT >U pelo Ot'g;1o ~ntor·iz:Jc!O no pl'opr·ro prC· 
sidonto a,, B~nco d, Brazil. Eis, portnnlo, o 
caso em quo :1. opcn·n<;iio s•~ podia f:1zer. ;\bs si. 
o gove1·no não pudc.> s;.;~ fazer esta. op,~t·a~:ão n 
5 ''/o. o ot·ador· pteferil'ia mil vezes quo a fi
zesse :.1 G "/Q, pcdcntlo ulcan\:lll' veios seu~ titll
los J :0 -10$ üU J :050.:::, :t f:tz·~t· a OllCmção qttC 
seprctenrlo; por.JU r) em YOI. de empt·egai·meio 
pr•: paratot·io para a. consolidação quo tem de 
f~":er cl1'l t.'rtãró muito pró!in1o, ú. f:1zia dc;de 
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já, aprovcit~n :o af:! cil·cumstancias do mercad 1, O Sn.. A::\D!UDE FlGUEIR.\. cntenle fJile conta 
que, como o orador dif'se. ~ão d~ todo o pnato corr,~nte, commorcblrnente, é outra cousa. 
favuraveiil. O nour•) presidente do conselho. ' (Aparte.-;.) 
p3rém, v:oi acceit::..r o meio artificial do etnie~iio , O que o orador r1uer tOI'n{n• Lem claro é que, 
de papel-mo0da, complicando :1 situaç:i.o e diffi- I si o governo procura. recursos p~ra o Tbe~ouro, 
cultando a operação d:t consolidação. Si o g-o-l p;:,r este melhodo não os pode;·á obtet·, rorque 
verno quiz~sse emittir para soccorrcr os ban-~ diariamente o The~ouro precisará de recursos 
cos, a operação tambem não se difficultar·ia, noros. Recebendo em caUftãO sr>us proprios ti
porque os bancos necessitados qe au:s:ilio. prcs· tulos, estes se venc~rão cbc.rin.mente, e diaria-. . . . 

o '• . 
1\I~s o nobre d43putt'ldo por 1\linas engana-se 
grandemente, suppondo que os bancos tém ne
cessidadn de auxilio; o Thesouro é quo tem, e 
a operac;ão é ruino~a para elle. 

~ 

nova ordem de necessidades. 

O Sn.. CARLOS AFFO::\SO :-Vai re."gatando, 
levando a' credito dos Banc;us, a importanci:a. dos 
bilhetes vencidos. 

O orador affirm:t, tanto quanto se pó.le affir
~ar nest•·s ns::;uruptos, que até aos primeiros O Sn.. A::\ünADE FrGUEIRA responJe que é 
dtas de Julho em que 0 governo prevê cri::!e um3. das faces do proiJlerna, e o orador · stã pro
des:-~stro~a. a praça d" Rio de Jan~iro ted. Jbe vanJ" r1uo o theson.ro não tem meios par;~ pagar 
muito calmos o nurrnaes. Para essa 11 re\'isão ess:\s lliJVas obrigações. 
se funda es ecialm )... I' O que se ;;egue ó ue~ c uando tiver Je salJar 
bancos qne até hojoJ não têm elevado as taxas a c~nta, o t 1esouro não r.eceb.~rá u~n real do 
dos seus dt;>sconto~, meio uni co de defender as I cap~tal dos b;tncos. ( Apnwdos.). Na o est~u~.do 
caixas. habt! tado pn.r~ o res1i:ast0, tera c?z:segurdo 

, o rac o r, como o govel·no 1 - < • < • • • • • -

culta esta operação? Muito fac;lmente. Desde. t~alud:J. de novo, e a sun. propr1a chVlda ante-
que o,:; bancos tenham a facilidade de con;:;ti tu ir rwr · 

.- ~ . . · O nobre resitlente do conselho or tal fôna1a 
tarão a munir-se de apol:ces; não fa.rão 0 me- não prep •ra; ao contrario, difficulta a consoli
nor sacrificio para as comprar. Com certeza daç::io que pretende. 
nenhum banco irá comprar apolices a 1: 100$ No firn <lu tempo não terá recurso algum para 
para ter o praz ~r de ü· caucionai-as no The- retirar o meio cir~ulante e menos terâ pre.parado 
souro e leYantar dinheiro a 4 1/2 ou a 5 ·[o e essa. consolh.iaçiio. No fim do tempo. t• tbesouro 
emprestat· ao governo pela mesma. ta~a. Por- terà em circulação a mesma divida fiuctuante, c 
tanto, os bancos não levarão apolices ao The- a circulação •'Sta.ra enriqueáda com :25.000:000.~ 
so11r0; as suas conl<.-ts serão caucionadas por ou com a quantia que for emittida..(.-1poia
bilhetes do Thcsouro. Sendo assim , con- do:::.) 
vem aos uancos manter contas com 0 Thc~ouro E~s a situn.ção cbra que a proposta póde 
e por consequcnc1:a :i. evarão os s~;us bilhetes. 
Ih bi!hP.t~'s do Th.esouJ'. • na importancia. de 
5·1. 000:000$000. mas ?mi ttid: s ern titulos de 

N'est.1 ponto, o orador suppõe quo âio ha.ver::i. 
dive1·sidade d·~ :Lpreciação, .~?rqu r~ .~esul:a. ~os 

' ,_ , ... . . •' . ·, 

emitlidas ~>m clüfet·cntes data.s, cori1o t1lm sido, do.~·) 
diariamente havet·ü. vencimentos ; c f. litas 38 O nobre presidente do consolho disse que a 
cauções nr:'stes ;c~mos, que fh:i :ez pódem clb,- providencia contida na propo~ta impunha-se 
t0r? O Thcsouro cstad a alter~ t· todos os dias com a fol'ça. da fatalidade, seja a. c1·iso econo
a sua caução, porq 110 não póde consei'Var em mica on J•tonetariu, seja do cornmeJ·cio ou do 
c:~ução um titulo , i~i. \"l'ncido, c o proprio cn,dor thf'snnrl!. 
não o permittiria para uão perder 0 juro. O orndo1· discorda profundamente rle S. Ex. 

Repete que o nobre presidente do cons jho tem 
I-Ia, portanto, grandes difficuldadcs prat!c:ts. em sn:~s mãos ("}emcntos pn.ro. fazer uma opera-

O governo t••r:i. de reform ar rodo.;; os dias a ção que não póderá deixar de fazer mais tarde, 
sna conta corrente com os b:mcos. O Brlllco do . operação que 0 projec to vai diffi.culta.r em vez de 
Brazil lcv:.rú cada. dia :< lista dos seus titulos f ·1· . ac1 ttar . 
venctJos; o mesmo fará o l1:tnco Rut·al e os ou· Si 0 nobre presidente 00 conselho qu;:r.er 
tros. Será isto po~sivel, sorá pratico '! • omittir apolicc, , prevalecendo-se dn. autorização 

O or~dor pas;;a n. examinar oi' eft'oi tos immc- legislativa quo tem. não só para esta como 
diatos dcs t:~ medida . Si o Thcsouro não t0m di- para outrs.s operações de credito, não tem m n.is 
nhei ro para )agnr os ·uros, de ois de f:1.:r.er esta do ue chamar os sflus actuaes credores e ro-
em1ssao, estú c al'o que não t~~ ni. dinheiro p~ra por- es: <<Sou vcdot• de tanto. AqUl estilo 
resgn~:~.r os titul<:s (1ue se vencerem dia riamente.

1

. titulo ~ da divida publica cot; olida.da com que 
Qual e a oper,tçao que o Thc,..ouro entfi o fará ~ me proponho solver o mrm deb1to. '1> 

L r:! vnradiaria.mcnte o;; titulo~ qu~~ se fot·cm vcn- Ou os bancos ncccitam, ou não acccitam. Si 
cct~do_ a crodtto dos bancos, para amortizar a acceitam, o th~C~souro consolida a sua divida c 
cmtssao que o b:tni!O receueu . dá. ans bancos titulos que venderão na praça, 

O Sn. SoARES d:i. um apal'le. obto?du recurso;. não só para fa:t.er face :\s nc· 
o Sn A DR F b . _ cessrdndes da c:uxa, como para emprestar ao 

• ~ ADE '!GUElRA. o sena tluc s1 uao the!';ouro . 
h(luver conta corrente havera. conta suuples. Esses 8.000:000$ ue tanto assustam 0 nobre 

O SI\. SoAnE·s:-.o. E' t'i.má. conta corrente. 1'ninistro da; fazanda; de~tinados ao pagamento 
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de jlll'Os. nfi') podem infun ii1· o reeeio (jUe 
S. Ex. mau i fe.,t:;~. por '1uc esse pa~·amento 
f:1z-se ~ dh1·inmente, o no di:\ se·-\·uinte, o que 
recol.:,e v:-. i compr;l r no,•as apolic'":'s. 

O OI'ãdor acha q11e 4.UUO:li0 i$ s:To snffi-
~ 

Os 'bancos. como jà. dis'-1?~ recebendo as apo
lices c vendendo-as. receb ·rão dos p:l.!'Licn
br·c>; c:tpitae,., n:1 cspr.cie corrento. altarvlcrão 
as S\.ia.-; proprws nocessH ,1 os c as <o go
verno. 

Di:-: ai:Hh o nohre presidente do ronsc1ho que 
:precis:;~. de t·~mpo; mas o orador obj:'cta.. qu·~ é 
tal ;:1. falta de tit.nlos na. prar;.:t e a sua procura. 
r1ue dentro de :24 horas S.Ex. f.Lr·ia. estencgocio. 
(.·1 JlOir({( o.~.) · 

As :tpolices ncham -sf! n:1. praça c ~rro pi·ocu
rnd:~s por i :100$ e 1101' í :0008: basta que o go.:. 
vcrno as •·cuda por i:i.\25$000. 

o SR. 

O SI\. Axnr..\DT': Fwu:rmu não ~consclhn.rá 
:tO par. De;;;ch que as :tpolices cst:J:o :1. 1:1üOS, 
l1:IO ac. \:l e csu. pn.ra o governo quo tzes;;e n 
0pcraç;;to ao p:~.r. 

o SR • .AnAU.ro noE;; Jux:on.:- Tem- se fcüo. 

O Sr:.. A:-;oiUDE FrGu:r.rru diz qn0 t0ru~se 
feito, mas com escandalo, e não pcrdoal'ia ao 
m~nistro riu e ropPt!ssc es~a. operac:ão. 

Como acaba. do exi:Jor·, cnt~nde que o nobre 
pr<'Sidé'nto 1!0 conselho poderi:l. realh:tr este 
nego!·in em ponco;; minutos ; não ha necessi
dl\de de açodamento. 

?o.b.:::. ;:;upponhtl-sc, que cs bancos responclcm 
~o govern,.,: « at<} hoje tenho f ·l~ad• .l em ser 
Yosso c.redor )). E na Camn.r.l ::1. se di;o.se c ne 
os b;-,ncos lucrnm e!ll serem ct·edol·es do go
,·erno. 

O Sr-.. SoAn~s:- f:m ccrt:ts ~ ~it•cumstancias 
luct·am. · 

O Sn. C.mLos AFF•):-:ao:- Empenh:J.m-~o at(•. 
pat':l. n:1o s~r,.·m pn;;os. 

O Sn .. ;\:-:D!\ADF. F~o:; t.:J::In.\ olJ;:;.r,·a. que p(i<hm 
crmsideral' qnc os batwos l<Icrar1t con1 um dc
v r·dor qur! no mom:onto de apet•t•"l vem. cmn r.ste 
nuxilio real on fignr:tdo: mas l;:tnco;.; bem 11. t
minisLrrul s, em um p:ti~ <·Otll'l c;:;t·\ de f:tlt:t <h 
c~a.pitacs. n:1o tôm nnrla a lucrar nesl~ rlopcn
rlenci:t. em qne 5 '1 c·nllocam, do go,·m·no. 
( .-\ ,Mai(lrf OS.) 

J le\'(\ diZC!'. ~m honr:t :1.0 lh.nco c1o B1':1'l.il. 
(1nc si cll•~ ·:tk11m:t cotl<;n. t :-m lucrad:1, tem 
per.lic1o 0. mnito em '-'Ll'lS rcbçõ~s ~~om (\ go
verno. ( ~íJnirr. rlos c rrfJif;·te • . ) 

Nã) S" propüe a f<~.7.0r a despezn. d t. :vlminis-
• ,;- • . • . r • 

' l' ' I • , 4 .- 4 . , 1. 

~i C<;SC banco g'07.:1. de tJOqnenos f:tVCII'~!<: n:t<> 
Sl1 :15 rclaçücs co:n o g-overno, tem per.lido :in
t ·' rc;;:ses muito ilflj)Ortantcs. ( .. t1wiados.) 

I\Ja,. , si o;; b:1. nco,; holtr;lnl-S :~ ~~om t n.L don:rl<1l' 
c pt·efm·"m dar-lh0 dinheiro a -l '"/., a euq>I'OS
ta.t·em ás índustl'ia;; do paiz com 7, S (l ;) "/n, 
poderãl contiuuat• nn.~ mesrn:ts tola\-i.ícs som 
n•~ces,id~tde àa racdid:1. do pt·ojecto: por(jlli~ . 
feit:l. :1. operaç.à'1 das :•polices, immedia t.a tn i' Jlt" 
o theso•.1ro precisa. de rocurs:)-; pnr.1 fazer f:tcc 
aos seus comprcmis;;os. Os b:1ncos continun· 

rão ·a ter a holll'[~ do ser·em credores do go
verno c o gove::rno a :';er devr~dor dos bancos. 

Supponha-se aind:t que .os l;aucos respon
dam: 

"' Não qucr;;mos m:iis tl':lHS:l.CÇri:') comvo~co. )~ 
·: .. ; • '!.,"\. . 

que, no nb. elll qnc vir o g'O\'Cr·no do Brn.zil dei
xar· r1 ~ser lnnqu0ir-) de bancos~ apptaudil-o-:":. 
B' rec11rso d~ menos p~ra ::s dissipnç~i"ies ao go-
verno, o o a:n em acr 1 .... a c c c rnenos p:\ríl. o 
rcprescnt:tntc à a n a~iio que, emr1 :w .. oto honv·::- t• 
l'ecursos, de~rctar;~ facil!JICUto ::~. dcsJ:leza. pu~ 
blica. 

Supponha-sc, porém, que o Jx::.nco I'Ccuswa : 
ficava o nobre ministro d~ f,•zendn. privado de 
o:>tcr recur.~os? Não. re~t~wam-1he as apolices. 
Q. 1 ;010.), -1:030$. 1:060S que Íi)S"le, pa1·a que 
cll.:) iiYcs::;c em um dia os 8.000 contos de que 
C~I'C?e para pa.g-ar os ,jtuos das ~polices, c em 
' o * \ ••• 

' occo:·rel' :is on tr tS nec•'i5;;idndes do thesout·o. 
Seria Ü;to muito rnn.is proveitoso pnrn. o go
,·en1o Ao t ue •.'sta 0 )C!'a .;'ío r uc v::~.i difficult:a't' 
a conr:olida.ção. 

Mas, dir-se-:i.: 11este C[l.~O cllc não teria com 
que _p:~.g:w :1. di\·~1::\. 1luctu::J.ntc aos banco'>. Si 

sidades do momento pre,..:ente, é certo qne eom 
elles o gont·no não poJcda p:tgar essa divid:t 
11 uctuante. 

O ot·::tdor aconselhn.ri~• :tntes ::to nolll·e mi
nistro da fnenda. 11 ue rcalií'.a"sc n. operaçã·) 
directamenle com o b,tnco dO' que e:(por os ti
tulos a •:Oncnrrcncia. publien.. 

Por \'i:\ de reg:-~ est:t concnrrenci a faz baixnt· 
os ti t11 los, n.u tor-iz.• abusos. t:1 ntos quantos sito 

I I ••. . 1 
tret~nto, cJUe, tra.tando directam,~ !ltr! com os 
bancos, a. neg-ociação ú sobre base.; dctcrmi
n<tda~, acnmda-~e melhor o ct-.•diio publico c 
o w:-;om·o · '·~hl recnrsos m:u.; JWOmp os . 

O 'Ino o orndor nito compl·ohcn.J,) é que a opc
L':tt:.ão r~rojcctada. po ~sa pt·~pat';\r a consolid:1•;:io, 
muito pt·ineipaln'l.•~ntc sendo ;Hlmi tLih n. ca.u
t;ãt' ,, 1:1 bi 1 h r.! te;; do thr:souro. Eddonb":Lllente 
os h~H1CI;!' t<;m mais intcrc>ss~ Clll 'inc continllc 
t>sso ncg-oc!c. de c:~1:ção de J;ilhctes do ,1ue c:1n 
C()l1SOiitla.t• n Slla 1li\•idn.. 

J·:· \'Ci·darl•~ f{IIC n:; :::tpoliecs V•'neem fi "/ .• c 
C"l'! rlinh, iro \'ai cn..,tar :\•l thcsouro G u,!,.; I"IJ!l.S 

como OS h:mcos nfio f~z.~m l'~t.a Opr!rnçfio rao1• 

m i."!'r•",;;c p!·opri "'l. ro:~s pM i·n te.-•· "s ' rlo 1llc-
1'l011rv. po·l·•r:ío di7.cr-lh ·:: ~< ~lcat fJ'"g'UC:t., C:u:n 
c::ttt on ~:;n~:i:~· por uttlid~, (e \'OSsa.; o niio minhn. 
dac1ni Clll ai .n~lC p:-tg"~l.l'-!llC · eis pl)l<JS ~'mprrs
timos que. V•.iS J:to;o •\m bilh!'L•.lS a mcsn;:1. ta~:.t 
r:1 nr~ ('::tg:ns em " i·Ohc··s. n p:J.gat· -.mc-~·IS t:1m-

bl"l.ncos se rocus:\!':"i<J ~~rempt.ori:uncn te a nr~s
tnr-sf! á CO~lsolirl :v::iO; !•:'efcrin rlo f·~gar C0\11 os 
bilhetes d 1 thcsolll'O, q ~:c se rcform::m1 l:rc!-1 
vezc" poi' :tnno CJilO não lrLt.em tlesp0í'::t nlgum:1. 
<1' cot·reLagem O !l (h sollo::, :!mquanto que :1s 
::l.poli t~es tóm apenas urna ;:- .,forma, <'OS seus 
,iu1·os pag-a1n·:'1 t! H,w,c~;tt·almcnt~ )), o"Lão su
j eitas üqnolhs tl~:<ip~zas no ea~u de alliena~ã·), 
c traz0.m ceJ•fa t'CSI?Onsabilid:ttl11 

T1ido isto fazia com fJilfl os bancos nfí.' (jlli-
7.Csscm nunc~. rcfot·m~t· as suas letrus ~ <!!;Slli! 
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contas correntes, que o llfJbro presidente do I cas.-do or-ç::mento do ministerio a meu cargo, 
conselho, .iulg t apenas de um annu, rlura.t·:"'io no corrente cxer,·icio de 1884-1885, re:;ultan
et-:·r·namente; cmqu::nto não tiver o chesouro do a me . .;;m:~. quantia da somma total d'-ls sete 
os 25. OUO:UQO$ par,~ t·esgatar os llO\'OS ti tu los demonstrnçõ·~s com que, nas coropetr:nte.; tab01-
da divida q tv: con tl'ahir. las, foram j ustificadn.s as despezas da r ~!ferida 

Mas n:to havcr:i. al..,.um:". es eran .a de r0s- v~rba, deuuzidas a.c ucllas c ue for;>m s1: ri-
gatar rsscs 23.000:000$ no fim ele um :mno midas ou 1·eduúdas p?lo art. 7'' n. 2 da sn-
1)01' meio dos recursos or.lina.rios do thesout·o '? pra citada lei. 

Aind!"- .por i~to o .oratlot· vê n:t propost3: uma. Occorrcu, entre:_anto, um equivoco nas mcs-
'' , ~ 

de[icit j:t certo d0 30.QÓO:OOOs neste c~orcicio, 
si annuncia que o exm·cicio pt·oxirno não serà 
mais lisong-eiro, sendo calcula la 'a mesm:~ 
receita e qua.si n. mesma clespczn., si além 
destes dons de ficils ainda h a 54 000:000 . .:; em ti
Lu los de tlivi,!a iltiCtnanto, podr~t·:.i., em tacs con
diçõns. o gO\'crno ter a espet•ança de pagar os 
25,000:0008 com os rccur~os ot·dinat·ios do 
thr.souro ·~ Cr'rtam0nte que n:1o. 

Onando o nobr·e de· ut:=~.do ach:-ts:J. oxa"'crada 
a cluanti:~ de 2:J.OOO:OOO$, ji o ot·ador diúa 
que o Sr . presidente do con,.:elho seria feli:r. si 
Ee putlesso sati-<f:lZCt' com o do?:·o desta sot?~l~. 

c . c, 
!luctu::mtc ; l'epcte-o hoje em presença. de;;tcs 
dados de que aC:aba d!~ ;o~corret·-sc c que con-

Esses 25:0:)0:000$. pot·tanto, não sct·ão res
gatados. ficarão em circulação ; O.'- bancos niio 
pagat·ã·J jm·o maior do que o q uc recebem do 
govcmo ; não se:·ão rcsgatadq::~ _ pelos t•ccursos 
ordinario;;; d•) •.besouro, porque ot·•:amontos 
que se liquidam com dcfl.cils de :lO:OOO:OOO$. 
eu: dous ann<.•S ~nccessh•os, tendo se or.cct•rado o 
cxet·cicio :tntcriot· com deficit aind:t mais 
elevado. não po.tem ter l'I'Cm·sos de receita para 
retirn.r da. cit'ct!laç:io pa.pcl-moe la • . 

OI' conseq ucncw.. o e -,Hto trnmc w. o < Gs :l 

medida., set·ú ll.llg"ll111nl.at· a mnss:1 do inful i :r. 
mr>io ,_~ it·cul::mtc do Bt·azil, c contl'ibuit• :\\nd<l. . . . 
ca.pitaes, diffict1.ltando ::t" op~~ ;·a ~~ões'='finanM1ras, 
que ainda hoje set·iio possiveis sem grande in
conveniente parn. o Esta lo. 

Quanto a recut·,.:os par.l f.tt.er faco :i cri>:~ 
monetnrla, o orador :-:uppõc t•' r demon-.:trado-e 
o r•stado da. pra ça do Rio r! c .J::~ net ro é a. c1. nfir
maçii(J plena de su[)S palnvras-r1ue isto não 
passa de umn. fantasia, talvez Inventada pelos 
l.mncos int0rcssados c e:n obter semelhante 

· medidn. (0 ol·udor ,; coJnp;·im.cHtado.) 

Adi 'c"~~ :io fica a ·liarlt.l peht bora . 

Achando~sc na s:t.l::l. immcdiata o Sr. nunts
Lt·o da ngric\lltura, cp1G vem apresentar (1Lg-u
mas propostas em nom t:l do 110dl'\r excCiltl vo, 
o St•. prcsid~nt·~ nomdn. 1~nru. r ccr:b:r S. ~~x.. 

.. 4 • , ) • ~ 

p,,raizo, Castt'ioto e França Ca.nalho. 

O St·. mini:;;tt•o da ag-r·icultnr::t. é J'CCobirlo com 
ns forrnnlir!:tdes do C'Slylo, t0m~t Mscnto :i di
reita do St·. pr·csidonl: ·l r• lr~ :1s ~cg-uint·)~ 

_..,...---· I'HO!'OS't'A~ 

~gus!os c Dignissimos Sr~. R·~pt• ,-·scntantr,s 
ch Naç:1o.-A lei n. :3.2:!0 do :1 ch s,~ Lr·mbro 
do :mno proximo v:l.:.;f'!ado consignott : ~ quanti:l. 
de 2.218:GG0:::500 pa1·a a vorba-Obt•as publi-

. 
ba de ser augmentada de 10/:0UO$ pat·a occor
rer a despezas decretadas pr>la lei e que 
niio poderiam ser supprimidas sem profunda 
pertut·baçüo de scrriços lão itnportant•·s, cpmnto 
a conserva.ção e melhot·a.men to do pot•lo do; Per
nambuco. a construcção da l)·vnte-Bnarquc 
de Macedo-c onL:·a-; obras. 

As duas taly>llas anne:GIS patentcam o equi
voco : p,v::~ consi-.tiu "IU haver sido impt·cs;;u a. 
c uan tia de (i!)():!HO;o:; como sommn. d:• s di rcr-
sas parcellu.;; d~" derooo.str·:tção n. 6, q ua.n to a. 
totalídt:.,fc tbs pat•cellas c de 79/:D!U$. d!ln
do-se assim a diH'el'enç~l tk 107:000:; para me-

De ordem, 1)ois, de Sua Mageshdc o Impe
rador, vonho apresentar-vo~ a seguinte 

Art. J." Fica !1.ugmen h do de -107: 000$ o 
credito eoncedido p 1ra. a. verb:1-0bras publi
cas-do m·çamento do 1\Iinísterio dos Negocias 
d~~ AgricultU\':\, C0111tucrcio c Obrns Publicas, 
no exr•rcicio de lSS.f-1885 . 

Art. 2. 0 Será elre ·tuadn. a. despcza acima. 
atttorizada .... (Compet<~ a inidativa à C:,roara 
dos Sr.~ . Deputados.) 

•"'t j) ~· 

do llio de -b.n0iro em ... de . ... de 

Pl'..OPOSTA DE CREDITO PArtA A YERIM. <<OBRAS 
PUBLICAS 1834-1885 

TABELLA N. 1 

Repvodwçtío da que (oi imp1·essa e drt qtwl 
se euidencin nao con·esponde~· ct somma tt 
totalidade rios parccllas. 

P:l.l':i 

E>tr:-.da uc hleo!Ja~a: 
Couscn·ação . . .. .. .......... :u~nn:noo 
r;ralilic;t~.;'lo ao ~~ Hcu.rr~;;:tdo. 1.:2·KI:lt0a 

Piaa l1~· 

P.ampa; tia c:wit.al : 
f:O IISIJI'I:l~:iO. , .. ... ..... , . .. 

111':\i!;t;:OIII f! t:•lll>l'l'l':l.l~:io do 
por LoJ. iuelu, i\'C l::!fl ' l' d1: 
;.rralill c:H;ã•) :oo r.af!ÍL;\o •lo 
portn Jll•la li .;c aii za~tí., d o~ 
tl·ah;llho:; . • • . . .. .. . .. . , • . • 

Con>trnerJr, •lo a~a·l ~s .. . ... 

P!IJ';II o ~·lt;~ 

Gnur.lll>ão ti:~ po11t\l 1l:t I~:\· 
taJIJ :~ ... ... ... . . .. ... . . . .. 
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Pcrt' :uulJUCu 

-..~.,nd•nento •lc um cn;ro· 
ulu~:t•o, l!ncarrt'íj:t•lõ tla,.: 
ohr·.1.s g'j~r:l.e~ . . .............. . 

l•l"m de nm e~criplt•r:t.l'iO . .. . 

Conscl'\'a\:ã•) •lO pol'lo: 
p,.,:~oal rl•) ;;cr-

yiço lédallieo H:OSiJ,)~):)(} 

wrti\1'10..... i:H!l1)~0.1 
]11':l;:":t~om (pcs-

l'0:1 1 o mate· 
ri:tll . .. • .. 120:0!10~0,10 

Otncin:~s li•lcm) ,,n·ti(l:l; 0) 
Jlcpat'O' dn eflcs iO:OOD,5 00 
1•1•1111 tlt) ,Ji,JUil 

tltl \Ol.!UCil'a. ;i : 00)~1~0 

G: fll•:).\!)i) l 
:!:O!l0;5ull.l 

E,·cn:na~_,. cx
pcrlr~ r•l '~ '' :llu
~ucl •IC cs~r·i· 
jJtorio c :lt'ma-
zcus.. . .. .• .. . i:-IRO:OOO 202:000EOJ0 

Pinlnra de pon-
to~ •. •.•. . ...•..•• 

Co1•st l'ucrão •l:l 
]10010 <•1111:\1 • 
qtt<) Llc :\l a. -
ecdo" ..•..••. 

-
;::,; ,;! ( ""'' .... 

Pro>c;::uimc:• lo tias olH·as 11:1. 
e;:úaJa Jo for ro D. Frau-
ci><:;~ ...... . .. ... .... .. . . . 

Uio Grantle tlo Sul 
Con>cn·açflo do f!Orlo: 

Ye: eimcuto •lo 
cni(CII licir·o di· 
rector· ....... . 

Pc;;sl'lal ,\() Co· 
criptorio • . •.• 

Dra;;a;:cm o 
transpor~c da 
'\" :1:':1 • • •• • • • •• 

E'pe.!icnle, :llll· 
nucl no c>-
~~··''··"'" .l o. 

i:20!)~0~) 

1 .. ),:i\o, etc . .. t. :l':,o;00) 
Concerto c e()n· 

~tru eção de 
urna c~la ro.·h 
!lc pro\ cc~ão . B: G0)~010 

SO:OJO,~·)tD 

:.lclhoro.monto tlo. b:~rra.... ---
G11yaz 

\'cncimeJ1lo> de . 
11111 on::tJ ·/ 
uln• iro :\ Ll is· 
pi')Si•';"ío d~ · 
I' I' CS l tlCilCi :L • \ 

J <l CIJI d c Ulll 
ujtulaul~ .. .. ~1 : 31 ·t~O[l::J 

.'-11 Xili•1 j):\1':1. 3. C:OII ôll'UCÇ ::lü 
Jc c; II':Ltb.............. .. 2\ : 0•}íl,~iJfl!} 

p;datio tlo nio .l c .J aneiro Cll} ... . dc ..... .. .. tlc JSR 'i. 

1'ABELLA X, 2 . 

Pi:lllhy 

Rlli•Jl·H .la e:tj'it.;ll. 

C''~~:'C1'\"a~.ão ................ . 

J\r:ll';ll1],ão 

Dt·:q;a::cal. c_ ~on-crv:~~.;io t\(• 
"''' inrlu.· ' !o\ f••)t~l.::\n:l 

•L e ~~·ali ticaçiio ao Capitão 
tiO l'<!l'lo J!Cla ti,;cali7.ar.ão 
Jos lt·al.Jalhos ... ... .... : •• 

Ccar:i. 

Cuti:Hrucl:ão de :lr-ullcs ... ~-· 
l'a.t·.1h~·ha 

Cunelus[o Ja }'Otl(O de. na-
l;tlllJ. .................... .. 

PCI'II<lJUlHICI) 

\' cneimcnlo U;l um t!llj::Cllltciro 
t!llC>HI'l':;;tdO ,[;LS ohr;u; g!!r;I.C~ 

hl.cm uc ll!IJ c~criplurario ••• 
Consarraç.ão do po1·to: 

Pc::~oal tio sct·-
\'1<,;0 ll' ChlltCO , 1:.:o"~;jJO'J 

Pc;;c,:Ll do os-
eri plllt'ÍO ••.. , Í: ~'.\1,)~100 

Dr:t~a:;am ((lOS· 
' ;, I "' '" " ' ' ' 
I'Í:tl). •• • .... :1.2 1 :(~)051:'1() 

O tieilia~ (idem) t.ll:liOa~ú~t;l 
RC(Ió<I'OS llO~ 

cacs....... •. -to:nno~JOO 
1< Cltl IIQ l l ~jlll! 

dt• :'\o~ucir:t.. ti:IJOll$~100 
Enlnlu :LC$ . cx

t•odicn.Lo •! 

alu j;u<ll tl•l cs
r.l'iplorio o a.r-
m:L1.utts .. • .. • i ;{.8(1,)1:1(1 

P iulut·a da~ pontes . . ... . ... . 
C"n,;lrnc!:.ilo t.l o. poulc < lluar

<JliO Ja "I acedo • .. .. ...... 

So.ul:L Catlw.rina 
Pro;;~~:uirncnlo •l:ls o!Jr:u; d:1. 

e~•tr:ul.:~ li O torro <.lo U. 
l' r:lllct;;ea ..•.•..•.. ••. . •.• 

Hio Gr.utdo do Sul 
r-. · • ~·· , ;;,. .1~ ,. r•l n • 

\"c ucilliCnlu Jo 
c n;:•:niJci ro di-
rec"h•r . . ••.. • . 
Pcs~o:d •lo cs

criptorio 
Dl'a ;: a;:cm o 

I rausport:J tla 
yaza . .. . ••.• . 

E x I' o J i c n to, 
at u::ui!l •lO I'~· 
t:I'Jf.ÍL oi'ÍO. 1IO· 
(lúsitus, clt:,. 

r:oustr·uc1::io ,. 
e o nccrt'n de 
ttlll:t os laea
tb do Jlr•J· 
lc• : ~~ão .. ...... . 

5:7(i:l:)000 

GS:000b003 

4:mO,)OOJ 

1ii:G00,)001 

G:i\OOt:'.l);) 
:! : U(lt1:5'JUll 

:) )'l · OJ I;;'(I(I'I 
~ 8;oài:r1oo:J 

SO:O)O;;i030 

HI3:G0),:1!((1 
Molhor:~mcnt:J da l•a•·r·a -----
... Goy:L'l. 

\' (! rt r ÍIIlCIIl ()S 1IC Ulll CII!J~·j 
11 h· ~ 1_1'0 a. •li ,. po·;t•;ao ua r, , ., 10 ,000 

I I .,: .• [) p•·c ;r , ·~ ur1 :1 • .. . .. .. .. ... . , 
l rlt!IJJ •l c 11111 ajn rlarttc .. .. . , 
;\usilio p:1ra ;1 conotrtw ;ão rlo 

cstro.tias . .. .. ..... . ... . . .. 20 :1JO:l,)00) 

2)0:000EO:JO 

G):OO)fOO 

R e}J i' (J fl u.c r·ti;n rla ta7Jdlt~ (qtt fJ ( oi Íi ilpY'e S.'~ (I), 
com í"/Jr:tiflwç~i/J d o equivi'Jco nolrtd (J na an
l ei·íor. 

i !li : n 1 o,:;nO:l 

lmportn. nssim m. quantia de 7~Ji:~l10$000 a. 
dor;peza dernon .. trada, da q rlal ha deduzir a de 
8:000.$000, quo, ten lo si.lo pedid:1 pa1·a. pin
tura das pontes da c i -Jade do Recife, foi suppri
mida pelo art. 7 n. 21 d!t lei n. 32 :0 de 3 de 

PMiL 

E ;Lr'Mia de .:\lr.o!._aça 
Í.OII~(lJ'";;ç_âO, , •• , :~., ,, , • • , 
Gr:lli lie:1 ~ão :10 cnc :nrc,;;atl o~ 

3:R:X),)Wl0 
i::l):J,)! If~) 
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Scssüo em 22 de Junho de 1885 •)•) 
•)•.) 

Setembro de 188,1. Como esta ultima qua::ltia 
tel"ia de sei· ded1:zida da c1uuntin. impr.::::sa, ou 
6\l0:910.~00U, a conft·ontação mostra em to to o 
c:,so a difl>I·ença de 107:000$000. para monos 
entre n desp0za de~reta.da e a c1uo foi impressa 

Pahcit> do H.io de Janeiro em ... ele ....... de 
1885. 

Plt!JPOSTA DE CREDITO PARA OS ESTUDOS DA 1-'F.It

RO-YIA DO :\L-\DEIJ:A E :,L\)!ORÉ DE 1<:\84-1885 

Augustos c Dig-ni,.simos SI·s. Represenbntcs 
da Nação. - Pnra os estudos d:1 feno -vi;t do 
Madeira o 1\lamoró tem sido concedidos ao mi
nisterio a meu c:1rg.1 os :-:cguinte.; crcditos : 

Ex·~rcicio de 1882-1883 
Lei n. :3141 de :30 tle Outubro 

Exct·cicio do 1883-1884 
L..-~i n. 3141 de :-n do Outubro 

c '2., O.I't . :... • • • • • • . • . . • 150:000$000 
Decreto leg-isla Lh·o n. :3211 de 

22 (~e Se tem IJro U'} 1~fn. . . . . 150: ll00$i'!Uil 

Docreto ler;islati\'O n. :322i de 
27 de Junho de 1884, cre•lito 
c~ÜC11lado pr·oporciona.lmc!tle 
so:> dou::; mezes e dou:" dias 
em que, na. fót•tna Jo mesmo 
de c r.:to, V"igorou a lei n. :31-11 
do 3U de O 11 tnbro de 1ô82. . • 25: S:33::;:3:l2 

Total ..... -; ..... ·175: :--::~:3 . .::332 

A 10 de :Março de 18S,1, partiu desta capital 
p:',ra 1\1:1 náos a nova commisslio provida de in
:..:trumentos e de todos; os mGios necessal'ios pa!'a 
a e:;::ecu\~ão rapid:1. dos trabalhos, e, iniciadas 
com toda a 3ctividado as opcrar·iJ:'s ·'Je cam1~0 . - ~ ~ ' 

' -, · , 1 o, ao ser 
votad·t a l:,_i do ors:l.lt1Cllto_ em vigor, que nc
nhu:n credrto dcstmou a ditos estudos. verifi-
en.nd ;-s;. uch·1r-se e•rrotad · ·. 
mon'iti·ado, orJe:n foi e::s:pedid:t pelo meu illus. 
t:-<:do an tcccs.-:or F.lara que. sobrestand·.> nas ope
rações de campo, se recolhesse :t commiss:to ao 
Rio de .bncit·o, on le deveria ultimar. conv0-
nientcmente rr:àuzido o pessod, os tra!~a.lho.;; de 
~'sct'iptot·io nccess:u·ios. Ao che••at· a oi·dom 
::ís div1·rsas loc:tlidade::; onclo so 

0
empr:)gavam 

as tu mws de engenheiros nas operações 
d0 campo, estanm estas concluidas. e. re-

I g-r·cs~ando com a po-.slvC'l colorida:Ie ·a ·com-
· ~:::i: · ( · . o vi a, sen o apenas mantlc o 

o pessoal O~"triclam~nte JH'cciso á t'}rminação 
d(•s t1·abalhos de escriploi·io, sem os quar.s não 

~ t· • - 1 

der Le:.dsl:l.tiro nos cro~litos a. que acima me 
t•.:fm·i. ~ 

T 1o,:; creditas não 
l"i:lm un :u·-;;o r:m orçamentos o custo Jll'OYu

\'Cl elos estndos, os fJuaes tinham de ser feitos 
em t0rritorios exLr·omamentc Ionginquos, int·:i
ramente desconhr:cidos c exposto.;; :t influencia. 
(h caus:1·3 d0 morbidez a que V<~rios engenhei
t'OS e trabu lhadm·es pa.garn.ll'l co1u as Yidas do
lorl!s.o tributo. Desta incerte7.a de q tlalqucr 
prensão deu t0stemunho o Poder LegislatiYo 
pela. excepcional providencia. qu0 , alte:ran-lo 
pa.t·a e<;to e:: so :t ordem da claf'sifica~ão da dcs-. .. ~ ' 

~ "' ~ .. 
Este L'l"Clli lo foi drsti nado a t'iCCOt"I":~ r a to- 18d4 o l8i-i,1-1t;S::i as !';0b1·as q ua <los ant0riores 

dos os gastos 1110li \'aclo~ pelos t•rfer·idos (l..;ttlllo..; rei" ulta;;s·:m. 
no,; su I"amcncionados exercicio.: na. fú i·ma tlu Da natureza Jos Lrab~lhos o conse ucn " fa. -
§ 1', art. 2", ~lo ciraclo dcct·oto lf' d,;lativo la. do ~'l'ltimaliva segura da despeza., provcin 
n. ;)211 UI~ 22 ele Sct.,mlJro de u;s::::, o qual Jll'f:- que, balancr.a<.los·. o;; ''gastns •'ll"octuadns e all
screVQU que as subra!-i dos credito . ..; conccdi<los Lol"izados. se Yet·iflca trn· sido excodido 1le 
par~ os estudos da f•~tTO ·via do Madeira. u ~la- 10~l:OOO . ..; o ct·e·lito concedido. Este mesmo 
moré poderia.m :-:er applicnda;; ao cx.et·cicio rle(i.dt não é calc~thdn com rigorosa e:mcção, 
PnLão em nndamento (188:3-18~4) o ao immc- porque o v·~rJadctro cxcesso sunwnle pó lo ser 
dhto (1881-18');',). deter:ninado ao torna.t·-se conhecida. a liqltid:~-

Como sab')is, occoiTeu a U0cc;.:sidnll•~ de ·,~rro dos tt·es e:s:crcicios de 1882-1883 a 18':14 
org-anb:ar nova conumssao p:ua levar a.o -I S~:'l. tndos os qnaes d1.! \'C't11 ser consid•}l'.L
ca.bo os mencionados estudo,.:, por se h a.- dos, na fót·ma da au praci t:1.da disposiç:jo, p::t1·a 
var limitado a primcir·a :i -verificai· as plan- reconhecor o ct·cnito rclati\·o a cada 11111. com
tas da. extincta r:mpre~a Cr;llins na. extQn,.:ão p11t:t•-lns as sobt·as do. ~mteriot• qnanrlJ · iciejam 
de 10i kilomett·os, bem como a csts ;dar 111na apurarlas. 
linha de sei': ldlometros c ,101) m~'t.ro-. ent.t·c Em tarlo o caso o se::-undo Jod~\S as presum
s;anlo .Antonio 0 Poll'to VP-lhJ, com o fim de esta- pçõcs, o rl r: fi cit não s~ r:i maior do quG o acima 
~felcecr· convenient<3mrntr; a eslac;.ão inicial da indicado, 0 a . tanto ~>olJe porque, não pn
UCI'r?-via e projoctar outt·a linha d:1. rxtcnsiio de drm,lo a ultima' conunissã!• recr! ber da canho-
· ' ~~ o me !'OS c ' me r·os en .re a ocn. H a e neu·:t •. rm.so e so e as anc ws postas a sua 
denominada Caldf'it%1 do Inferno (limiLt) do disposiç:l:o · o auxilio com que contava. teve de 
tr·echo estudado pela J•efcrida em preza) e a loca- contrnctar os se"viços de um vapor dit compa
lir!adc denominada Giráo. De Girúo em diante nhil1. .~tm(l. ;:;on Steam _Naviaation, b-:! m como o 
existia. apenas nma planta levanbda pel:l com- pcsso:1.l n ~' CCSsario ao tr:1i1sporte n.travcz dfls 
p:n1hia Pt!úlic· W"orhs Con.~trur:tion, trab~lho cachocit·:\S, cle\'nndo -s0 além disso a 80:000$, 
este não ver<tk ndo por :tgentes do gov••r·no c por circumstancias extr11ordin:11·ins, o Ctlsto de 
qnc, cffectuado pela dib comp;lnhin par3jnst:i- abertu~a de veredas, csi im:ulo n principio ~m 
ftcnt• a ro!'cis:i:o ch contraclo <JliO celebt·::ir:t com 50 :000~000. R~laYa. :tind:L nota1· <ll!C ao deposito 
:t .~far!eiJ•a a ,1d .M rtlidJí 'i] Rrtilmoy Crmqmn y, d·~ artigo5 bellicos na cidad~ de :i\Iannns e á 
não p•:deria inspirar- confi:lnça pnra o 1itn de J ílutilha llO Amazonas recolheu n. commissão 
tlctonnin:tr o cu;;;to ela. consti'Ul'Çl'io. instrumento.;;, utcmsilios e tnat<Jrial naval, que 

v. ]f.-::-) 
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St~8:Siio em 2:? dt~ Junho de 18~;) 

rcp1·escntarn o.lgum valor, e serão con\·eniente
lllr:nte uttlizados em :::erviços du Estado. 

Pm·a oc.correr ao" p~gnmontos retardados por 
falta de credito, cumpro o J.e\'er de aprescntar
vo;:, pot· ordem de Su:l ?lfagestade o Imperador, 
:1 sr~ ..,.ttin te 

Proposta 

Art. :L o Afirn de occorrer ü.s. despczas 1~1oti-
•• • c. 

!\Tamoré e e::~:cedentes do credito do 475: 8:33-;;:332, 
que para os ditos estudos foi concedido pela 
lei n. 3141 de 30 de Outttbro de Jx8Z, art. 1.-:!, 
e dec.retos le..:·islath·o..; ns. :3211 de 22 de 
Sctr:mbro de 1883 e 3Z27 d·3 27 de Junho do 
18~-l, comput da a consignação relativa a. 
cada um do~ c~e1·cicios de 1882-18~3 e 1884 
-1885 p·~lo modo 1)rescri pto no ultimo dos 
menciona los d-'cretos, art. 2°, § 1', é con-

. 1 J ; 

cnltlir:i. Cornm(IJ·l!io e Obras Puulicas o cre
dito de JOO:OU0$000. 

Art. 2.o Será realizada n. clespeza acima au-
oriZa. a. • . 1 om pe e a 101çrat1 \'a a ::w.1s.ra. 

dos Sr:;. Deputados.) 
Art. ~-o Ficam revog-a.las ::ts disposições em .. 
Palacio do Rio de Janeiro ..• de Jnnho de 

1SS5. 

:ESTUD:lS DA FEI\.RO-YI.\. DO :'IIA.DEIIn. J~ :'IU.:\IORE 

1882-1883 :r. 188-l-i885 
CreJito dcmon;;trado na propos-

ta (lr~i n. 31-11 de 30 d ~ Ou-
tubro de 18~2, at·t. 12. de-
creto legisb ti v o n. :~211 dl} 

' ,, .. 
. v " , 

1· e Zo, •J d~>ct·t•to lea·isl:üivo 
u. 3·~2i de :!.7 de .Junho de 
1881 • • . . • • . •...•. 
Despez:~ oíf.~ctua(b o aut~ri

z:tda : 
18S2-188:l 

Pc;;so:1l, ajutla.;; d·) cn!!.tO, trans, 
pm·te, ac'Jlli,.ição de mn.t~
rbl, tr:tbal hadorus, etc., co
mo tutlo st>râ demonstrado no 
balant;o quo proxima.uH~n to 
sc1·~ distrilmido 12i :218~i9J 

1:-:iS:J--1884 
Id~ut.ic:>s dcspazf'ls JS::J :304$8SG 

18S4-i885 
De:;pezS\ eífectua h. ·~ •:nli.:ulnda 

cowp.rcbende~do auertnra de 
l,j • • • 

r:;oaJ, pássagens, acquisiç.iio 
de lan~:has,ft·ete de um vapor, 
etc.......... 250:219$017 

Desvcza toL<Ll ---- 575:8:33:3332 

De(i.cit previsto ... --; •...•...... 100:0!JO$UOO 

Obscnação 
H0leva obsr;rval.' Cjll0, niío tendo ch~g:~do da 

Thesoural'ia d'3 Fa~cntla do .Amazouns. onde so 
f!}fl li7.01~ t1. mnil)ç desp~~.at· oa QQC\1mnnt<>!' ~U~ 

devem dal-a a conhl'l"Cr p::trticularisacbment~, 
impossível s·~ria tliscrilllinal-a neste momento. 

Palacio do Rio de Janeiro, 21 de Junho de 
1885.-Jo,!o Fcn·cira de Jll oura. 

t!:2. N'ação.-Pa.rn. ~~s dcspezas da. verba -Tele
g-rnphos-do actual cxercicio (i88-l-18S5),con
eedcn a lei n. 3220 de :; de SetemlJro do 1881 o 

r e i ~) c c :o 1 •• 1a.vcnc o :1 mesma et uu-
g"!uenlado de '1~5:000~·, pa.rn. continu:~ção das li
nhas do Paran(L e de Mar.:nbão a l'ar:i, o Cl'c,lito 
p·~dido p<>.las t:1 bel! as j ustific:tti vas,u:t importan
cia tobl de 1.82ü::S60$,ao qual foi reduztdo por 
um dos mrm~ ~mteces!:'üres o orçamentu orga.ni
z:~.do pda Repartição Geral do~ Telcgra.phos, na 
import:tncia ele 2. 093:5G0$0UO. · 

Segundo verei:-; da Licmonstra.ção juntl\, ao 
pas~~ que ·:~gumas consign:.~~õ-~s ?r)_vcm dei~ar 

occorrer aos encargos que lhes s?io propr·ios, 
sendo do 153: 600 . ..; as soi.Jt·oditas S'Jllr::s e do 
291:i:1.42~-18G os de icils ~revistos do ue re-
su ta o dr::ficit ge•·al do i42:542$48J. 

O excesso da despeza, p1·ovist:~. até ao fim do 
exer~icio~sobre as con.~igmtçõe::; vot::das,~oi de-

E:::t do. 
Put·a este fim foi decretada a consign:~~~ão de 

225:000 . ...;, segundo rosulta d;.~. co111biuação do 
tc:s:to da l••i com as tubellas justificativas. 
Hou\'e, porr··m, nccc:;o;idad~ de activar a (~on
stL·ucç:io, não SÚ p;n·a CJ lle, c.:hr~g~ndo O ~abo a 
costa do Bra.zil, poss:l desde logo estender-se a 
~· ommunic:u::!o tdegraphica aió ao P:.~.rá, se
g"llndo convém á ronda. dos tel•.!gt·:Lphos, mas 
a inda. pOl''J uo a d·.•mora o:.:casionaria l ranstornos 
ás obra.;, pnra as quacs (: sobrcnwdo util apro· 
veitar quadJ·:l propl"i~. e, c1uanto mais fos-cm 
protJ·a!Ji las, m:,is curas s~1hiria.m ~o Estado,por 
:-;Cl' imrossivel de todo o ponto, em }Jaragens 
remotis;;irwlí; ~ de~povonda ... d.::snrg;111izar ser
v.iços até qne novo credito Jw.uilila;;se a c~"~n-

Daqui prO\'Ciu o excesso d8 d0spe.za cnlcltlado 
em4G:251S83L até ao fim do COI·rente wez, e é 
para nota.r q11e, intoirn.mente desconhel!iuo 
o terreno, s ·ria. impossivcl organizar, com a. 
urgenchL determinada peh1. clausula. acima. 
citada, exr.clo orçamento das mesmas ol.lras, 
f'Cnilo que, p:u·<~o co!'l'e»pon 1er áq rJolia urgencia, 
:~ constl'Ut~çiio vai acornpálJh;m .lo, pa1•a assim 
dizet·, os o-tudos, dividido o tt·a.blllho entt•t) t.t·es 
tut·ruas o [•brindo-se np~nu;: v<!reda:-~ que mais 
tarde, ~t pouco il. po1lcn; $~r~o conrer~~e~~~· 
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Repartição Geral dos . Telegr::tphos 

QIJADRO Dl!:)IO:\STRAT[\"0 D-4 DESP~ZA CO~!PAP.ADA CO:lo1 O CREDITO COllõC~miDO PEJ.A LE : N. 3Z .0 DE 3 DE SETE)!BI\0 DE 1884 

CREDI'IO D:Fr'EII.E:SÇA ENTRE A DIFFEREI>ÇA ENTRE A 

--~n~~. - ,__~., .... ~ •• v 

NATU11EZA DA DESPEZA Differcnça Etfcctuarla .4. ctfectuar-
Cl't:ED!TO PEDIDO CREDITO VOTADO 

l'.l!:SSO..I.L 

.1dmini.>tração 

Directoria e se.::ções annexas ..•........ 

Estações 

Chefe~ c! c S'li'Viço .....•....... - ...... . . 
Telegraphislas de f:. classe .......•.... 
Ditos de 2>· cLssc .................... . 
Dito:s de 3" classe .................... . 
Adjuntos ... . . .. •...................•. 

t~~~l.l~~~~~~;.'.':·.·::::::.::::::::: ·:::::. 
E:>t·lfc tas. . . . . . . . . . . . . . ......•..... .. 

Co nse;·vaçüo c const;··ucrao 

Engenheiros ,te 1" e 2"' classes .•....... 
Engenhfl it·os :judantes .......••.•.•. . . 
ln;:pectores de i• classe ..•............. 
Ditos de :2"' cla-;~e .................... . 
Ditos J~ 3"- ch;:se ..................... · 
Feitores ............................. . 
Guarda-fios ...... .. ........... . ...... . 
Tr;...lndh•\<lores ....................... . 

Alng:ueis ~c c?sas .... _ ....•.....•.....• 
Cunstgna,:uos as cstaçucs ..•............ 
Gratificaç\íes .... :: .. ·.• ...•...........• 
0<'~pczas O)ttl•aO!' l!nlll't:lS ......... , .... . 
Pa,tlnl:)('ll'\, fa·otes o c:1rretos .....•....•• 
r .. Jegl':lphos opticos ......... . .. . ..... . 
1bkt·ia1 p ; ,t·f~ linhas, esraçõcs o o!llcína.. 
Fet·ias da otlicina ...........•.......•. 

Pedido 

:106:560$001) 

18:00:·!$000 
:1:35:000$000 
126: ooo::;;oon 
·120: 000:';000 
1:26:000.§000 
35:0008000 
20:000~000 

100:000$000 

50:4008000 
24:008$000 
57:6008000 
72:000$000 
5'2: 000.3000 
()0:000$000 

180: ooosuoo 
180:000$000 

<>o:ooo.:.;ooo 
:i(i: 000 . ..;1 100 
:2:>:000.-301.10 
:20:000~000 
:i O: 000 • .:;01 10 
JO:OtJO;:IHIO 

4 00·1 10n·O"'i 
·5o; óoo$oüà 

Votado ". 
Para mais Para menos 1/evcl·ciro Junho 

106:500$000 .......... . 

18:000SOOO .......... . 
135: ooo;:;ooo .•....•.... 
12ô:000$'100 ........ . . . 
120: OOOBOOO .. ..... . .. . 
12:i: OUO'iUOO .......... . 
35:000;5000 .......... . 
20: 000.:-;000 .......... . 
iiJO:OOO~OOO • ......... . 

~1~6~g~~gg ::::::::::: ::::::::::: 
57:600.~000 ..................... . 

~~~~gg~g~~ ::::.:::::: :::::::: ·.:: 
4S:uoosooo . . . . . . . . . . . 12:ooo;:;ooo 

120:000;3000 .. . . . . . . . . . 60:000$000 
i:W: 000.~000 . . . . . . . . . . . GO: 000.:;;000 

GÕ:00(J~O:)O .... ~ ....... o • ····· ······ 
:~c: ouo;;;ooo ............ ··········· 2:>: ooo..;;on0 ............ ··········· :!0: 000:-:00:) ........ .. . . ........... 
:3o: ono;::;ouo ........... ............ 
iO:OO:IsOOO ........... . .tô; óúô.;õô0 li i'!: iJOO . .:;OOi; ··········· GO:OUO.:;;OOO ............ ··········· -----

71:040$000 35:520$000 

11 : 000.~000 
88:3li$006 
72:4808246 
66:295:!;005 
78:5:29~81i 

5: 108:50'!7 
2:Gô6.3666 

50:429;):23li 

28:000·000 
9:600$000 

so: soo .. ;;ooo 
43:040;3469 
40:350,.:;621 
::)1:9~3.~595 
!)i :614:::066 

H3: 301;$588 

-10: -140sG:-l9 
26: o:·: 1 ~6-ti 
1G:i,178ti4i 
20:SG6::;\l50 
:25;G.J!)à.?OS 

H : i;)·~:;õiG 
69:i:li)S;f.i!J5 
:38: OGG.)771 

4:0008000 
46:682:;;99-1 
37 : 319$75·1 
34: 50:3899:') 
51:670$180 

3:29b;97:3 
1 : :3:)3$:3:34 

30 :570,?7fi·l 

14:000~000 
4:800.~000 
i7:200~000 
2~:959i?31 
2.'J: ô4\).)Ji9 
22:656.';405 
49: 385.;\13-1 
i i: 190.)412 

~~:551~~~-~ 1.).968.::..,:)., 
8:~52:::;:~53 

11:6'::3.';11-H 
1-J:a5oMn2 

5:8·11:-:;·1:24 
20:2G9~g05 
:d: O:l:3.~2d:l 

106 : 560$000 

15:000$000 . . . . . . . • • . . 3:000$000 .•.. ~ ...••. 
135: 00(',.::;000 
109:800.3000 . • . . . . . . • • . 16:200$000 .......... . 
100:8008000 ........••. 19:200.$000 .•...•.... -
i30:200;SOOO 4:200.)000 .•....• .-... 4:200.)000 

8:400~000 .......••.. 26:600$000 .•......... 
4:000::5000 . • . . .. . . . . • iô:OOO:.;;OOO .....•..... 

vo: ooo.:;;ooo .•...••. _ • . i o: ooosooo .•......... 

42: ono.sooo ••..... • • . . s: 40o:::,ooo .• ... .. . ..• 
'14:400~000 • • . . . . . • • . • 9:G0DS000 ....•..•... 
48:000~000 . . . . . .. • . • • 9:600$:)00 .......... . 
72:ooo . .;:;ooo 
66 : 000$000 1·1: 000$000 . . • • • . . . . • . 14 : 000$000 
54: GOO.::;OOJ • • • • .. • • • • • 5: 400$000 G: 600 . ...;000 

1-11 : ooosooo • . . . . • . • . • . 39: uou.~ooo 21 : oou;:;ooo 
214:500.;000 :34:500~0000 . . • . • . . . . • . ~H:5\.ltl80GO 

7:3: 000 ~OGO 13: OOO,.:;í)OO ........... 1:1: 000.~000 
40; I lUO~rJOO <1; 000;:;000 ··········· 4:000$00:1 
2:5:0uo::;rHJO 

i2:5no.:.;ooo :~z: 500:';üOO 12:500.~000 . ........... 
-IO:ooo . .;;ouu 1o:oun::;ooo .............. tO ;t iiJO.~OOll 

i '1: OiJU.-;000 4:000$000 . ió ~ óõôsõõõ 
·l: 000$00\1 

nu:ooo~ooo ··········· ::o: 0~ 10:.:000 

GO: 000.~000 10: ooo.sooo ............. H1: 00 \JBüUO 

3:000$000 

16: 200.)000 
10:200.)000 

'>6 · 600<::r'OO 
t6;ooo$Ôoo 
iO:OOO.jOOO 

8 400$000 
D 6~!0:':000 
9 600.;:)00 

Li03:;JG0.4JOO 1.1J2i:5ô0.~000 ........•.. 17:2:000$000 l.U3:20i$i9S 60l:552.S202 Li~6:7G0$0U0106:200.~000 17:3:000.)0 "0 223:800.)000 liS:GOOB:;OO 
ConstJ·ucção d .• linh:t telographica do 1f?.- · ' ' 

ranhão-Pa.r:i....... •.•.. ... •. . •. ..• . 200:000s000 225:000.~000 25:000~000 . . . . . . .. . . • :l.S:3:251:SS:3l 88:080$000 271:251f;831 i1:2.'5iSS3t •....•...•• 46:25t:=;s:~1 
Pro~cguimcnto da linha do Paraná ............... :. . . 50:000.WOO 50:000f;OOO . . . . •. .• . . • 5G:O:Jo.;o55 20:000.)000 76:090$U55 76:090,)655 •....•....• 26:000~655 
Con"ervaçfi,i e .::ustcio da linha de 1Iina>< ' · 

G'~ raes. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . :35: 000.~000 35: 000.)000 . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . • • . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 35: OOO.~flllO 
Con~tt·ucção de um edificio para a repaJ•-

tíçiio central da côrtc... .. • Hl().nf\f\~·1'\1\fl • •• • • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • JV.v"""';u ........................... . ........ . ... . ..... . . iOO : OOO:)OOO , _____ , 
2.09:3:560$000 1.\)31:56:J.~OOO 110:000.)fl00 272:000.~000 U!G4:550$284 709:552~202 2.074:i02$4.8G 2."):3:542$486 27:3:000$000 21Jô:14·2$4SD 153:690~000 

-t62:000$0ÕÕ-- --t9:457:S5i:Í--

1

--t42:542.)486--

DcFcit 

OBSERVAÇÕES com 1"e(ercnci.a ao rp<adro demonstl"ativo da despe::a do actt<al exe1·cicio 

Na despcza com a cons(!r"ação das linhas e cu>:t~io das estaçü~~. ach:..m-SG comprehendidos 1.420 kilÔmetros de linh:t, c11ja constrnc~ão ficou terminada dentro do 1° semestre do_ actual 
e:s:ercicio, e 2.1 ost~çücs, sendo: 19 inauguradas até ao fim do mez de Dezembro, uma install.Ada r~centemcntc e a ultima. em vesperas de o ser; despc1.a es~a que não fõra pt·evtsta na 
lei do orçamento. 

Na . construcçãó da linha Maranhiio~Pará está incluída. a despeza com a duplicação do fio no districto d<1 Ita.mhé a Maranhão. 
Na. de~pr;za. com o prusPguimento da linha d() Paraná, está. contemplada Lambem a que foi feita. c<;>m a construcção da. linha de lhge-D. Perlr,íto. _ 

. A despeza com a conservação da linha. de Mina.-: Gf'racs e cu~teio das respectivas es:ta~~ões, para qual a lei do orçamento destinou o ct·edíto de 35:000$ que figut•a n:J; demonst~açao~ 
fot levada á conta. das diversas consignações, relati "as a cs~es serviço;; como sejam : pessoal de linh(l. e de estações, materi:J-1 etc • . ; achando-se elo facto ab:>orvido o referido crcdtto. 

P-. .li\ _.J-. . T .~ -1 • .• . t .- 4.n.t"\v ,.., ,. ,. • • 11 ., .. ,. " 4 - ,...... • ,.. ~ 'J . ~t _ 
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mente alargadas, COUll) tanto importa á cc:uscr· I 
vação. 
· li. Para a linha do Pa!'aná foi decret:Jda a 
consignação dr. 50:000$, mas.pnr convenienci;1s 
da construcção. quf) não' _Poderia ser demorad:\ 

1 . _,. O"Oc-G-- 1 d - · c ovar-sr.-:~ a 10: •J .~ <X>, ac 1:m o-se altas 
eagl?badn.s nc.;;La verba <iei:pezas d.J construc(;ão 
da llllha de Bugé a D. Pcdrilo, r1ue só mais 
at•r e_ po 0rao ser 1serumna as. 

IIL Tenda augment:ado de 1.4-)0 kilomctJ·os 
e 21 estações no primeiro som ·slre do <>:s:ercicio 
a rêde telegraphica. do Estado, explica suffi
ci('!nlementc 0ste facto o aug-mento das despe· 
zas de conservação c de cust0io das liuln.;;. 
Tacs de-=pczns não foram prrvistas no actual 
orçamento, em razão da. data na qu::l foram 
organi:r.adas as tul:lcllas justificativas (Março 
de 188:3). 

' 
o pedido de credito para a verba-Tclegrap!·lüs-
do actua.l exercicio, cort·e-ml) tambem o dever 
de soli<.:itar-vos a necessaria a.utoriza .ão ara 
qu9. nos te1·mos do avi;:o do ?IIinisterio da Fa
zenda de 15 de Dez0mbro ulLimo, possa ser 
cseriptnrnda a despcza de 25 :30-1;::70,1. eíf~-

. • n -,n • -· ços de construcção c Otltt·o:; da Reparti~ão Geral 
do;; Telegraphos e que~ por falta de credito na 
verba corr0spondcnte, não pôde s11r levada à 
conta do bala!1ÇO do mesmo exercicio. 

Para. o que. na füt·ma. da lú e t!e ord~m de 
Sua Ma.gestadc o Imperador, venho apresen
tar-vos a sJgtüntc 

Pr,;po.'i:ta 
Art. f.o Fica aun-mentaclo de i42:542~486 

o credito concedido peJa l·~i n. 3230 do 3 d1~ 
Se tem l>r·o de 188,1 pat·a os serviços da. verba 
- Telegraphos- no exercício de 1S8~·-ISS5. .... . 

·::-
dar Cl<CJ"ipturar no prOXllllO futnro i.Jabnço 
a despcz~1. de 25:30,t$70-!. ctlectuada~ com 
serviços da mesma ve1·ba no oxct·cicio d·~ 1881-
1SS2. c que, por falta d~ ct·P.dito conespon
donte, niio pôde ser contemplada no balanço do 
souredito O:l:ercicio. 

At·l. 3." Set·:l ell'cctuada .a. despczn. mencio
nada. no art. 1° pot• meio de .•• (Compete a ini
ciativa. :\ Camar:t dos Dcpntad,~s . ) 

Art. 4., Fi(~am revogada~ as disposições 
em con lrario. 

Palacio do Rio d'~ Janeiro em .. , de Junho de 
1885. 

EXF.nc:cro DF. 188:.!.-1885 
Lei 11. • .'3.~30 ele .'] rlc Seic;<~b;·o de 188-1, 

'i I ; I 

Observaçõ'3s 

A primeira colnmna àa dcmon::;tração acima 
mencionada refere-se ao credito pedido pela. 
l{ej)ar-tição Geral do~ Telegraphos para o exet·
cicio de lt\8-1-1885 e ue ao ser a resentado 
ao parlamento pm· um dos meus ant<;cessores, 
foi ro:luzido a 1. 821 :5GO.-:;, segundo mostram as 
tabellas justificativas da prop~sta do orçamento 

" . I . • 

O dt~/Lit previsto não o póde ser com rigorosa. 
exactidão no estado actual do e:s:ercicio. e, eomo 
se vc da demonstração r;!sulta da C•)mbina.ção 
dos saldos de urna consignação com os dr·ficits 
de outms. 

Secl"etaria de Esbdo dos Ncgocios d L Ag-ri
cultura, Com·r1orcio e Obras Publicas em 21 de 
Junho do 1835. -Joao Fen·eirade .J.llou1·a. 

são remettidas :i commissão ue 

O Sr. ministro rla agriculLuro. rctir:~-se com 
as mesmas formalidades com que foi recebido. 

SEGUXDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CO:STINU"AÇ:\0 D.\ 3a DISCUSS:\0 DO PRO.TECTO N. 4 
- 1884, (FORÇAS DE ;\IAR P.1RA. o EXErtcrcro 
DE 18~5-1l:>tiô.) 

O Sr . . Ulysses Vianna tom'lrá 
o meno:· tempo poss;vel á casa, discutindo u 
força naval, mesmo porque se uchn. ausente o 
illu~tre representante de S. Paulo: a c1ue tem 

Na discussão da força naval as mais graves 
que~tões podem ser agit<Ldas, pois està elh 
subordinada :.i. sitna .?lo fiuanceira :i lolitica 
externa e :i. política interna. Não cntrarà, po
rem, o orador desenvolvicla.mente nestas ques
tõc' va.~tissimas. 

O uobro deputado por S. Paulo, começou o 
seu discm·so, censnL"a ndo a renda do encoura
tpdo I n<.lepõ'n(lencia,coustntido sob o miuist,~rio 
de '1 ue S . Ex. fe~ p:.wt~, c n. cucollleudtL de 
urn vapor identico. que era <lli:i$ a condemna
ção da<"tuclla yendtl.. A construcção uo Incle
pendc;n:ia c :1. dos 110\'0S encoUt·acados, foratu 
a conseqncncin. ela política de paz armada, que 
no ultimo dcc'lnio tem pre,·alecido,.!etermin::mdo 
at•,,,amontos em clcsaccôrdo com a~ nossas cou
di~õcs fin:mceiras Entretanto si nielhor fossem 
conh~~cidns a:;; t:ircnmst!"l,nci:is <lo Estn.uo do 
Prnt!l., talvez que ell0s não se tivessem f·:•ito. 

Como cnus:1s dest-J politica M paz armada. 
cnnuc1:lm : a que5 :to r c r 1r:sons c ~. r a cs
ütut•:mção do Vice-reinado do Prata. rr a pri
meit>:1 ap:ucnterr:ante grn.ve. mas, para de~f<1.

i.931:560.:::000 zer cst-1 phanbsm·1. b·1sta marchar-se p:1.rn. clle. 
Esta rã nas vistas da Republica Argentinn e elo 
Imperio, abrir guerra por motivo das Mis~ 

Vct·ba-TeÍcgraphos 

Crcd'Lo conc~diclo peb rcfcrid:t 
l ei. ..•.....•...... . ....••. 

DC'speza cfi'ectuada e a e!f~ctuar 
n 1 fó:-ma d L demonstração 
junta, organizada pela secç:"io 
de conta.l.Jili•ladc da reparti<;i'io 
geral dos telegraphos ....• .. 

Dcficit previsto ..•. ~~ .•.•.•. 

- '1. soes ~ 

A v:1stidão de icrritorio de ambos os p:lizes 
2.074:-1028-!SG lorna absurda uma guerra. de conctuista, e~ em
- · qun.nto à manutenção d~s fronteiras, o direito 

142:542:)480 I americano off.~rece o arbitramento para fim 
--~-- destas questões. Si as t1·es republictl.s do Paci-
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fico sustentaram, h~ pouco, um:: guerra< não i Limo typo. p~rque o r,nelhoram~nto_ qu~ ,.appa
roi sómcnte }:Oi" motl,·o de froHtctra ~. mas pot• 1 recesso no dt:~ sr~gumtc, Yer a Jnutr:Bat· <L 

outros inLeress·.~s lambem. A Republica :~rgeu-~ ob1·a cr1..:ctada. na. v~:sper:.\. . 
tina, ali.i,;, j :í. p:-opoz o arbitl'amento. Ao que ,·Esse o noure d-•puta.do por S. Paulo 

· Qu~'l.nto á rcst:.~.ura~ão Llo vice-1·einado, não i a respeito dos monitores P{frci e Piaeh!J o 
acreJita o or:tdor neste ;';Onho Je a ·' ' ~· · ' t· '\ dM informações 
argentino. As f::-Qntcir;• s, tt·::ç:.da-,; peh-s actm- offidaos. 
\t~L:Ímento .~ historkos c politi~os, n:"io st! con- Hcferinuo~sc :.\ fórma po:a· c1uc tem !'ido cn-

:. r.lituem faciltnenta. ·A P.citul.llica Argcatina cornult·nd:.tcb. a. :J.r \.\ tk\l'i·.:. pal'n. os nosso -~ -vasos 
• · • t !!< , :u mttu- c gue;·r.t, o no·Jre cpula o censurou o que se 

Ld-a peh•s ann.~~:a.~ú~.;. \'Otunta.rías. Si a rcs- tem feito , e fundou-se p:u·~ isto en1 que nas 
Lauração foss~ espoutane:J., o lmpcr:o poderia arn1a.bs estrangeiras .i~\ c.;; tú :~.:!optado um 
impeJil-a·~ Caso fo.,:;se pebs :mu:~s. então de\'Ía typo melhor do que aqudlt: de que nos s~r
nsscgurar a indepen lcncia das ropu!.Jica;; yiz.i- vil nos. 
nhas, a qual garnntiu por tratado~. ~ E' certo, porém, que continúa a lut~ cn~ro 

O nobre deputado p r S. Paulo ccn~nrou ( os dvus typos d~ arLilhuri!l. Arwstrong e da ar-
R!rula:a. Vt~nda du lit!lcpeild•'ilcil.t, dizendo que, tilha.ri:t \ViLhwot·th . · 
!!Í er.t nt:ce~ea.rio. coruo a construcdio do lí.ia- E :::i se attcndei' o. <1ue o \'.y~t~ma empro-
':?nrcln pr1recc .Í:Uostt·ar, niio devi~ ~:er feita. ga.do no Ri(tdti'C!? ó mixto, e o do segundo . 
t;: i' I' 

cta foi um exceilentc neg-ocio1 pois niro polia. h -nde ãs Yallt!lgens do primcit·o, reconhecer
prestar os sen·ic:os a que e r:t <1Qstinadv. c o en- s~-::1. que a nossa administraç:io tem nestn. 
couraçado lUr!clwelo lhe e superior em condi- mllte!'ia )rocurüdo nc rtar· a ·: ··~ -
ço(\,; ns.u 1c~~s o ' B 1c:~s1 na meno:· consumo <.c ccss iJades da armada. os resultados d :.ls ul limas 
combustivcl e em outros melho1·amon tos. experienci:ls c exames. 

2\ a reconstt·ucção do nosso m~t<;rial. liuctuan te Não pro..:e lc a censura qne fet. o nobre dcpt\-
d!WÜ· se at tgndor ao the:1 tro d : 0 : .... • 1 u 1ue n 
siveis, e o Brazil uão tem probabilidades de artt'tarneato adopt~clo enLre nós dever-se-ia sub
fazcl-as no oee:1no. De\·c altendet· exclusiva- stituh· o do systoma Bango, já em uso em · 
mente i defesa de su:.1. eo~.:ta e ~t de seus t·ios Fr:tn<;a, n::~. Ing:Iaterr::., n:\ Serda. pot· tc:--se 
llavcga.,~ cis. . rcconhcr::iJo n. sup(\riorldado dcst·~ sobro os 
Qu~l c r~ a situ~ção ch noss:~. ::mn~Lda. ao tempo outros . . 

em quo o Riaâ:uelo foi cncommcndado em O nobre depnto.clo bbor:1. om eng~no. Na 
I'C!laç~o ;.is das r o:-pu!.llicas do P t·ata c dD l';l.- Seni:;~., esso systema foi adoptado sómente 
cifico '? Era. complda :\. dcsorr:;am1.a<:.ão uo m~- fl1Htnto à artilharin. àe campanh:t. ; qnanto aos 
tcrial iluctuante, ewquauto : quo a Hepubliça gr~1.ndcs canhõõ·s nada se inuovou de definitivo. 
Ar.,.entina tinha em construc \ã o .:l íi i · . t 0 

Bto1cn, o o Chito tinha cncOllraçados como o em concur-"O com os :.~rm:1.mentos Arru.:;trong o 
.illminmte Cochmne c o Blanco EncalwJ.a. K~upp, met·oceu a \ll'<'~fe\'<!nci.a. seg\\ndo o voto 
O Brazil nenhum mais ·~in h:~. para oppor a dt: u111 c:mselho de oificiacs. t\Ias esta. o inilio 

::. b • na o as a para esta c eceJ·-s} a ~~~ pct·ioridad.;L 
lia via )JOi~ ueces~idade de lnand;u· \-Oa~ll·<lir Pelo rp1e tocn. i Françn. e á Iugl:J.tet'J'a, é tle 

nario;; tacs corno o Riaclwelo c o .lqtcida&cot todo o ponto iufund~do o :bserto do no!Jl'C dt:l
c1uc ser\·i;..scm dr) centro ~i. noss:\. <Ulll:\da c con- putado. 
tril>uissem para. a defeza da costa, d:t navega- Emíim o ~ystenm Haugc esl:i em ensaios, e 
çfi.o e dos rios lHwcg-.n·c:s. Para occeauo em pch pt·itueirn. ,·er. Yai figurar agor:1. em um 
def~ia da eosu1. t·~mos o Ui.aclmdo c pas·a. opc- concurso solewnc: o cot·onel lbn!!c cot:C•)I'I'•J 
l'<ll' nos rios ·o J2u.idaú(m. com a arm:L d•! :-:ua lll\'Cll~:'lo u~~ e~l~jsi·::i'.> Ulli-

E•JUiYOt;Ou-:;;o ~iutb o IWIJrc d~pula·1•) por ver.:al d·.~ .\nluct·pia. 
S. Paulo di:r.cw.lo que o ex-ministt·o ela nl<ll' inh:l. );fio :::c pód", pot·tanlo, na~ .2clu:1c~ cit•nuu
condemnàra as novus c.:>ustruc~üo~ ]•Or imp;cs- sta.nci~s. determinai' pr•:ferondn, c l'Glcva no
~~vcis. O nobt·c c~-millistt·o dcdaron quo c<s" S tat· '1 uc istH ·daria logar :\ crt.•sdtli~·sim;L dos
uavio ·; or~un neco~sarios , lll:l.S r1ue não linh:~.ill pc7.a. ~i quizesscmos reíorm<~r todo o nosso nw
couraç L suffir.:.:entc para comb:Hc;; no :dto m:tr, tcrial. 
como o Riaeh1tclo c o ..\')"itlfl.1Ht,t. .-\fiu1 ifc que :10 nobre <!c>put:vlo pelo Mnr~1-

.A constituicão da armo..ln. dt' \'C) Ci\\1\ elrcito n1'llio, qn•} tem 1lo lhe s~gnit· n:~. tribun~, tirlo 
sei" su1;ordin:Íc1a. a certo.'> iln~, o mc::mo em fique muito pouco tempo para torno.r l_):trte n:t 

· ;.• ~ • . · ·~ - , 1 ,. • • sn:1s o Jsc:·\·a-
b~tentcs, em primeira linha, ainda que todos çi:íes notando IJUC as rcfo!'mas n:t a.clrninistração 
tcncl~m ao mesmo result::~do. dn mariuh:t a (tUC se rcferin o illustre rcprc

Ot\t~ :1 inz·x~ctidfil) ôo 11obrc àepnlat1o foi sentanW d:.1. nro\'incia de S. h~ulo 11Tío F:C 

sn-rpot• que as tlltim;~.s construcções SC fii~C- achnm. em cxecuçilo, for;liJl apcn:1.s propo.:.;tas 
r:-~m p·jr c0l1L;:~, rloJs ct·.:dito'> cxü•ot.orJinados. uo rclatorio <lo nvbre o~-mini;.;tro; niio sa trnla, 

Di~:;;e ::ind:.\ S . E~ . , que anto cs melhora- pois, sinão ,da opinião jndividual de S. Ex. 
montos cor.J.stanlcs e progressivo:> da. c<nw- Um';,\ tklh1s cif1·a-~e em simp1e,; mudança d·J 
truc1;à•) n:w:tl. n:i'o se de\'in. inicia r um plano nomes na )ô<\rtc sajeit:l. ::l cansur<.l; a o•;
dc~ reo:gni·tat;fío, crnqnanto não fossem fixados j tra n~io pu :o deixur dJ aer cow;ide1·ada 
typos JcfiniliYo• . .-\.dmittindo-so essa doutri o;l vantajostt, po!'qttu uingttem desconhece a con
lliiU•?a se pode:·i;l p:-lncipi:u·, a espcrn do ul- I vcHie11cia dé Ül('.urull ir ao;; lJrOflssionacs com 
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hahilitações technicas o exame d:1s questõvs que 
{em do ser deci.!id:1s pelos ministros de pastas 
cspeciaes. E convém notar que a. esta couve
n1~n~it\ ~~ procurott ~ttcn:ler na l'eorgan':z ·1çiio 
da Secretaria dn. Agt·icultura, levaria a. eff<~ito 
'lo mi i · 

,, 
n:t [ll·ese!J te ses.~ão, eleve ter muito cuidado cn1 
não m~u·tyri~a•· :t a.ttonção dos po:,cos (lepnta
<los que pcl'ln:t:lr:Jcem no t•ed nto, e por isto rc
duzid. quanto·pos.si\'el as obson·ações (1ue tem 
dr) fa~et·. 

Não ::sab:~ si o nctual ministro da mat'inha 
scni o C:>:.'!CtltOl' cb lei que se disc:úte. .. 

O fecha.m·mto da. rJuestcro :jorvil e a observa
\ãO de alguns factos vão calando no espirito do 
o'l·ador não did a . s x•:·an .a · 
que a actunl organiza<;.~ão ministcl'Í<1.l s0ja muito 
pouco duradoura. 

A lei, porém, ha do ter um exocutor. 
. ·, ~ _ r: ssa.s cousas Val 

convoncendo o orador da inutilidudc do~ debates 
parbmenta.r·es: (Nito {lpoia:los.) 

serv:tçito desta Yalvula por onde o resentitnento 
nacional, as mago8s do comç:'lo brazileiro, con
seguem achar uma sahiJ;1., (Wit:tndo-sc assi1n 
perturbações na or·dem publica. 

O SR. AxTO:-;Io DE SIQUEIRA : -A íuncção 
educadora do p~rlamento é das mais impor
hnt~~. 

O SR. Go:-.r.n:s DE CASTRO diz qn~_.essa funcção 
c·Jucador~ do par·la.meuto não dehou um só 

• ~ · • 1. i~ r 0 vernam como que-
rem : a lei 6 :1 vou:a:le dalles, e por rnaiol" clue 
sej:t a syrnpathb qur:: vota ao nob1·e presidrmt•) - . .. ' .. 'l •. r ., . I') :l .. 

tt·~tando d·~ste ~ssurnpto, pois que S. Ex., 
quando cxcrcen o posto de ministt·o da. guerra, 
c:reou . repartições ..• 

O S11 . A:xm:UDE FtGUEriU :-E até nma hi
oliutheca. 

O Sn. Go:~ms nz C.\s-rno :-.•. c até um,~ Li
bliothr~ cn, levando o Feu ;.:·>]o p&la iustrul'ção do 
nosso ()Xf'rcito, ató ao poulo de nem de uu1a 
IJ:tllh• ·irn. CSCJltúeOI'-S(}. (IU.~o.) . 

Da inutilidadl) d:l. lei ft'lC se di -:cn te :t ma:o
ri:J. e~t::í. t~o e,erta quo se.: foi eml.>or'L. 

U:11 Sn.. Dm•unno:-A opposic;ilo l::tmbem. 

ganização ás fin~nç::ts inglezas, por(Jue alli ~ 
mi nisterio não poderia. acceitar; o pro sente aqut 
ministerios fmeos, m:.ll compostos, sem maiol"ia 
real, sem sympathias nessa maioria (opoia~los) 
s~~~- ohrig-atlos a tt·ansigir, não já corn depu-

' ,) ... ' , &, • ... •. .. 

um apoio c1ue está a todo o momento a fugir· 
lhes (n()vos (I.JJOir.J.Itos). São ministorios ft·acos, 
coalbina .Ü9s h bridãs. m~l 1ensa.das c ue nos 
tem tr·azido este dcplora.lo esLat.!o financeiro, 
talvez superior à c:1pa.cidade Jos que. nos go
vernam e aos no~sos recursos econom!<.:cs. 

l\Ias, diz o oral1or, estas obs ·~rvaçõe"' são des
cabidas na(1ur!lle delx1.te, e l101· isso pede licen
ça ao iUust1·e I'Cpresentante ,ela provincia de 
Per·nambnco pa.r·a t•e::spondr~r lJf.JI' 8Uín?lW capitrr, 
á;; brílhaut-;s considerações corn que começou 
seu discurso. 

O oradot· nutou faltn de logico. em tü.es obser-
va.çoe,;;. . x. enten e qun a mann a e ca a 
pai;-. ha do ~ei." maior, muis ou menos forte, 
conf.Jrme as circumsta.ncias financeiras desse 

segurançfl. 
O o1·ador acredita que não haverá guerm 

entre o Impcrio e a~ L't~publit:as vizinha~, pola 
unic:l. t·azãrJ de que confi~ no bom :-:c ll:'õO dos 
t)tW nos governan1 c dos que as·.g:ovcrnam; 
liHJs nota. qlle n~o ó do ~oa polH1c~ :1cv~1· 
c,.;t:L c:-:pcn\nt;:1. i.'l. catogorm <lu pr9ns:to t::Lo 
:-:og-ura quo pos):::uno ~ doscura1: os motos ti<: 
!lca.utclar a guerra. O Sr. pt·C~ldente, que e 
muito li.!v no,.; escriptores cla,.;:-:ico ~ ~ s:dJe qnc 
:-:íío de um dos me:-:tre.' esta.; pala.n·a,.;: SI '!;i.-. 
paccm, JIMa l;cllum. 

A',.; vezes, quc:O:tõeo:: in:-:i.gn.ifi.cn.ntc,- pod~m 
dar Irlot.ivo :1. guerras func;;tl:-:,.;lma..:. 

Como aind:1. ha pouco o orn.dol' lcmbron, quan~ 
C.\STllO om·in n.lli :üt1 m1u n•1 o nobre deputado próg:wa o :;ou :!mOI' da paz, 

O Sn.. AxToNro DE SrQTiima :-Esbmos :tqni 
cliversos. 

- o 1 e aé,l ;\ ( :~ ;;.a tw te urna gl\e~·ra rcmr::m .t 
sn.~.:to, que o corpo legisb.t1vo é, pelo menos, · com a;; republica;; da. BJlivia e Pet·ú. 
cnmplic;e nos d'~sp ~rdicios da administração. O 0 ot·adot• :tcredita que realmente a guerra 
nobre presidente do conselho aflirtuou segunda com a R ..;publica Argcn tina, por cau;;n._ do tei·
v_ez que assim ct·a. J~ a rar.iio provinha de que ritorio de Ilfi:;sõe;;, ba. de ;;er conjurada: aqucll<:> 
o p~damento a.ug'mentava despes~s; o quG a povo ]la. elo comprehendcr a necc;::i;ida~'J d~ 
carnara dos commun~ não po lc fazer. rc;;peitar 0 nosso direito. (11poiados .) Não o, 

O ora !o1· pede licença. p:tra em sen nome o porém, do bot\ politica faze1· pouco caso do nosso 
em· nome d.o seu::; c oll·,gas, protestar contra adver:;ado. 
csln iuexactidão, cs~a iujusliça. .. 

Na ca.nw.ra tlos commnns lÚlgtV~m se ab·e- O Sn.. Gr.Y:>sp;s Vr.\~N.\:-F~\llei em politica 
.-eria a propor d':spezas qtte l~V<lS~tJm a dP.sor- , ele conqui,.:.to.. 
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O Sn. Go:m!:s n~ CAsTno t"'m a este respeito 1 O noiJr.;: depntarlo p~w Pert1ambnco considot•ou 
i.léas de conrplÍ:Sta muito difl'ercntQs das do I esta aspirac,;iio do• povos :1lutinus como exis
nobro deputado pot· Pnrn11mbucv. ÜIJ!l10 r~on- tindo na região d::ts chin~cras. 
quista., exclawa. o oraoor, si n:1o fazemos ~en:Io O orador tom<mi :~ liuerdaàe d'3 dizer que 

· fir'?a.r o nosso dir,>ito.de poss7. si não. faz,:mos es;;es não silo sonhos da moci .!adc, que se per-

que um paiz estrn.nge1ro nos quer arrobatat· 1 ! 
- Disse o nobre deputado: 6 tão vasto este ter-

rit')rio, como t·1mb~m ó o da H.<3 nblica Argen-
tma-, que ser1a lllS')n~ato utarmos p~1r a guns 
kilometros de terra.. 

1\h..: e~S"S ki lometros de trlrra s:!o d:t terr;t 
sagrada. da patda, repre .;entam o legado dns 
nossos antej.•asga.dos; e. tanto em sua. deh,.:a 
lhe devemos nosso s~ngue. como em defe :a das 
ma'is nobt•es porções do Imperio. 

O SR. ULYs;;Es Vux~A:-E' inutil V. Ex. 
proseguir ness'll; COJ?-sider;lÇÕ~:t. ([r~sdo qn., ou 
não dis:'i8 semelhante cousa, mas gne deviamos 
ner respe1 :•r as e' rpu açoes o tt•a l o. 

Si'ío v.•rdadciras preoct:up<u;ões de povos 
que ouCldt~cem a uma lei do. historia, qual é a 
da uni.[ade d:-~s Jla(:ões uc tctn :1s m~smas 
tra< içõe::::. :l. me;;ma lingu:t, a me~m·'t re tgião. 

O orrvior prodr1z VMias consíde:·ações em 
opposição ás qu'! sobre este ponto es:p•'n<l~tl o 
nobt·e deputado por Pt•roambuco. tnns su;;p·~n
de-as, por.ru ·Ih~ occorro que tud·1 iss<~ podo ser 
mt~ito ocm cn.bi lo em outr·os d0batcs; n·af[uella 
3<~- diseussii•\ porém. o Sr. presidont'3 cst.á. com 
vontad" rlo ch:nn:t.l-n á. ordem c não o faz por 
muita bond,1de do sem cOI'rção e pelo resP'•ito 
ao preC':;det~te aberto p:1lo nobt·e rept•esc)ntunte 

O Sn.. Go:-.IES DE C..1.s-rno in::;iste em que tal foi O Sn.. PnES!Di: ::STE:- Não, "enhor; não tenho 
c pensaroent!l do nobre depntaJo por Pernam - necessidad~ de fazel-o, pot·quc V. Ex. saha 
baco. e por i::.so é que u:choa que S. Ex. era i hem o regimeo~to. 

lebrrl ph:los:)pho fra.ncez : desde que,_ segundo que o.;; nosgo-;; r~cursos ~ão tão 'e;:casso::, que oão 
o _nobre dep~ta.do por Pernambuco~ nao ha ra- nos pcrmittem ter g 1·andes forçns~ mas 0 or:Hlor 
.zao p:tra: dttvtdarmos da. permn.nenc1:1. desse c'~- leJJtbt·a as. l~x. qne 0 or·ç·,roento tl:l. marinha 
tad? f r•hz, o nobre deputado ;deve;·a ser o p:-1- nos devora cer~a de 11.:300:000.~000 . 
metro 3 negar s"tt voto para a. constrncção de · . 
fabricas diffiMis e custos:.c; p:~r:\ a n:.rssa mari- O SR .. A::sDRADE FIGUEIRA:- A decm1~ parte 
nh:1. d~ guerra. _ _ , da recelta. 

O Su. ULYSSES Vu.xxA.: -Ha um. meio te1·- O Sn . Gn:o.rEs DE C.\ '-Tn.O:- A dccima pat·tc 
mo em tudo isto. da rec·~ita. E' p:reci$0 ~abermos ~i este di

nheiro ó awoveit tdo i! e modo c ue tenhamos 
deputado juig:\ irnp~ssivel ou improvawü a.;_: o t~ril ;n:~.tedal que repre,ente cb ftl.Cto o sett 
guerra, si julga cheg-•ido e-.:se pcriodo d·~ p:1z · ~aloL · · • 
perpetua, regtmen a l ue chamou de rlir·eito 
amet'lcano, por1jUC então concorre para que o t•e ;~. ' orro a. mat·tn 11 c'· "Samma( er. emo . .; 
nosso gov.•rno maud.: eifel!tuar tiio gtandes ahi UtlS !i'(tilr;( !.'i par:1 a def·~s·~ dos portos. 
constt·u,·ções belllcas? o Sn. _ Go)IE~ tn: CA:s·1·no:-... si o;, n:.vio.s 

Oisso que a,;;;:i:u procedeu o go-ro:-no por(nto qui) temns são t"Onstruidos de 1no1io que proen
a Hcpublic!·Argentina. linh::t m'lnd:.tdo cons.tl'~Ltit·. -chuns 0 fiul I•U!"'a. 'iUC se 1:onstt•ttiram, cu ::;i, pelo 

__ 9._._g.f;t_Ilde .Hm.irti ,i{C Bl'tll•; ;i · c nã6 possui:tmos contral"io, o r•st:.t<l•) rh nrmada ô tal ')lle d(n'<l. 
em no.::::sa esq11adr::~. n·.1vio igual, e pot·que o 1' var. t!U' a iudign t(;üo d-" todo-. 0!-1 br•Clsil,)iros o 
Chile conbv:l. mais dous grandes oncourflç:~ dos, condomnar de nm:.t. ve:'. a inepcill de alguns rui
de sorte que, pari~ o nol>re dop~1tado por Per- ni!'ltros. a dissipaç;io do;; clinh<•iros pnhlicoe. e. 
nrtmbuco. não ob'-t3.ntG a. risonha. pers:~ecth·a dig:t-l'e com fran. 1uer.·t, a. ;m 11rob!:h\rlG com fJtlC 

de.. padz perpetua, sempre e bc.m c<>tnrmos pre-~ :\9 \'l)zes ~0 ~·~rem 1'!-:~cs nc~ocio:O. (. t1wirllllJ-"· ) 
para os. ., . ~ . . '· . 

O orador concorda com 0 nobre deput~do! bst~ n.~ ('onscJcccul. de toc~os qu~ o pc~SO:l.l, 
não no modo por qu~" enuncio·n a su:t dr>Utrina, n.o~·~lahdarl~ da noss:t m.armha. c u~:\ oll:
m:ts nos l'f>sultados dell::t. cmhd:Hl'J ~Jsttnctn. ~;tpoutrl t? . .; .) Compoen:-t; a 

Acha r1uc nãu devemos (iosprez~r os m0ios homfms ne ~dclC:tÇ:.t.•">: .rlot;~.do~ rh. e;,p1_r1to 
de dcfe.::::a. cull•l . o. 1lo mnwr pol!'l'iottsmo. ( A1lowd~ls.) O 

~- r mais 1 ro0 essas r1uo aç~m a p 1 o- · • '· ' • 
~ophitt e o dir·eito f.>Ublico a.me1·ic~no do nobro flôr da moci(ladn lm,1.silcir:t, estará collocado no 
deputa lo, é impossível exterminar do coração pé q· iC exig~'m os pr.>grnssos de construc<:ão 
humano as paixucs, conseguir •r e I)S int~~~·e,s<Js nav:d, cl t~ scien C'ia na•ttica, da scier.cia da 
se calem diante da voz serena d:~- razão. guerra na vai ? 

São incompri!h .. n;.:iveil'l os prin·~ipios abso- Como unica. resposta b::tsta6a no oi'adot· con-
lutos par:J. regltlar interesses. governo~ inde- viilar seu qiustrado col!eg1, d·,putado por Per
pendentes uns dos entro::;, de poyos sob:·- oambuco, a l··r o relatorío do a.lruiraute, ex
rano~. rnini~tro da marinha, ~ let e ;;sé do.·ume u to não 

O que é verdade, prosegu~ o orador. é que ceom olhos de partidar:o e de amigo. mas cou1 
h~ nos po.vos ~o Pmt~ o son_~o d::~. r!'con8truc- , olho -:: de ura1.ileiro, cp.1e não 1 ·ó le ser iudif: 
çao do ant1go nce r~mt~.do a e Buonos-.Ayre~. • ferente a0 d~::calabro ü~ nossa,;; cousas e a 
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ruina que parece que nos vai inYadindo por 
todos os lado;;. 

Acre.úta o orador que cada povo tt>m o sett 
fad:u·io; nó.~. pare<:e que n>lsccruos para s~r lo
gradús. 

~defender o territorio banhad<4 pelos seus rios, 
de nM·ios proprios para correios ou transportes 
c pa1•a defesa dos port'ls. Não crê o oradol' 
que~ es~cs gl':ln es en~om·aça ·os, que cus am 
5, 6 e mais mil contes, possam servir p<•1·a 
granJ.e cou;.;a, porque p:ti'Oce-lhe yuc nãu , po
demos ter receio de guerras marítimas senilo 
com aquollas republi(·as du Rio da P1·at • ; até 
pelo lado do Amazonas o perigo esta h oje con
jurado, muito conjurado. 

O relatorio do e:s:-ministro Ja marinh·1. perfi
lhado pelo seu successot·. é dosanimadot·. 
(JJiOi(lclos .) 

S. E:x. diz ahi que o unico navio de 
combate de mar ó o l~iaclwelo. 

O Rioclmelo póde ser um navio de grande 
força. de adrniraveis . proporções navae;;;, mas o 
orador está mformado por pessoa mlllto comp,~
te~lte que o nav.io é quasi inhaiJitav~l, p9rq''~ 

'- ' ·, ~ 

ii praças e não 12, como se affirmou no Sena
do ; e tanto é assim que vai receber uma ma
china de ven tiTação, porque em um navio em 
qne tudo é f1~ito por vapor. a ventilação era 
feita braçalmente; não havia p:ora isso machina 
por v: •por. Mas est1~ d•'feito poderà sanar-se e 
ser muito· proveitoso aquelle grande navio. 

O Sr. presidente que é tão entendido neste~ 
assurn ptos. dirá si a grande marcha não é .. .. - . . . . . 
p~lmento nos pequenos navios destinados ao 
cru~eiro, á communicação rapida d•! um po1·to 
a outro e á defesa da costa '? O nobre -depu-
a o por erna.rü uco, no ~ eu tscurso, con as

sou que era esta uma elas \!Ondiçõe~s in tispen
s:~.ve' is. Pois o nobre deputado sabe qu:::.l é a 
marcha Jo .:llmt;·ante Ba•·1·o:::o. constt·uido h:• 
pouco te1upo. dndo como um navü> de utiliriade e 
p1·estimo~ Foi ad licionado ú esquadra de evolu
ções e andou tanto q t:e forç-ou o distincto com
mandante delb a. reduzir a meno;:; de mein 
força a marcha de todos os navios! ps.r8. puderem 
ser acompanhados pelo .·tlmii'C! H te Bm·rnso ! 

Si tivesse \'OtO no asmmpto, diz ro oradOL" 
dirigindo-se ao ..:r. presidente e faz-lhe este pedi
do,concnrreria p:na que o nome do g rn.nd•! almi
l'.Lnto Barroso, tão galh:·rdo na victori '· tiio 
pt·ompto no ataque, fo:::se ret!1·a lo desse kag:-.do 
(í·iso), que nii·> pódc !';Crvir s~não p:1 ra on v: ~rg-u
nhar-nos, pot· lhe t.ermcs dado un: norur:. qu7 .c 

que l'esisth· senão ao proprio movimento da agua 
})Ot' oll · deslocada. . 

11 lnicí~uJ.om fez aqui na Bahia cxperiencia 
e foi tida como um bom navio. 

O orador, tumuelll, .P?r in~orn~açõe~ qu~ re.-

lhas (oh.'), e a expericncia acaba de provar 
q uc não ~erva : em direcção ao Rio GraRde do 
~ul fa:r. em 24, em 48 horas, a mesma viagem 
que qua quer vapOI'lllQl"can e az em :.., em 
horas. Demais, esta o orador ainu.a informado 
de que esse navio é tão raso e tem sobre a prôa 
e sobre~ a popa tão pesa.dos reductos, que será 
uwa infeliciJad·~ fazel-o nav~::gar, em tempos 
maus, ua costa do <tlbardão. 

Ora, si o nobre deputado por Pernaml>uco 
entende qne sedes pendem bem Oi; dinheiros pu
blicas, fabricando deat.·s typos, que seriam, na 
J?hrase ~o .~obre ministro,_ obsoletos, si não 

o 
entende que isto é economisar os dinheiros pu-
blicos. então é melhor não termos arma.da, por
gu8 para nada serve a g ue temos; e ó melhor 
ficarmos livres da. d··speza, De que ];JOdem ser
vir nav:os nas condições do Almi1'1tnte Ba1·
T~so e da I ;iiciw~o?·a ~ Como_ cruzeiros, certo 

' . 
O nobre deputado por Pt·ruambuco disse que 

o outro enco!.lraçado, que está se construindo na 
Inglaterra, estn, siq1, viaja por todos os nossos 
rios; mas infelizmente isto não é exacto. 

Tem o orador uma serie de aponLamento3 
com que não poderia fazer subir o deb:• te á. al
tm·a a que o elevou o nobt·e deputado por Per
nambuco, mas aproveitará alguns, resumida
mente. 

l 

pela mat>inha, porque são essas as classes que 
maia solicitude devem merl3cet· ao corpo legis
lativo, pois n. ellas não assiste o direito de 
que1xa, acce1 am o qu•l se es •a. 

Nestas circum;.;tancias não pôde deixat· de re
clamar contra a alimentação fornecida ás praças 
de marinha,alimr.ntação que algumas vezes tem 
sUo pessima. Ha pouco tempo forneceu-se a um 
na vi o, a Guanabara, tOucinho de tal qualidade 
que o llledico de bordo recusou·o in limine. 

Pelo commandadLe do navio Ío)Í levado o facto 
ao conhccimr.nto do St·. Piquet com a compe
tente amostra do generv; o Sr. Piquet com
municou o occorrido ao Sr:. B:trão de Jac•·guay, 
o Y. ual, inspirando-se na grande solicitude 
que tem pela sorte de seus comm<• ndados. re
presentou immediadatamente ao quartel ge
neral, . e este pot· sua vez fez chegar tudo ao 
::;r. ministr·o da marinha. 

A den'iora foi tal que . as yr~t çn:; estavam 
... 1. - ... , 

dade de tal navio. ou de fica r sc1n elle, porrp1e a resposta não 
A l n iciadara, diz o Sr. ministro da mar inhn, tinha chegado! 

e o nome est:.t indic..'lndo, é um nMio destinado H a medico ' que têm a coragem de rejeitar 
a iniciar um novo typo. generos de má qualidade, mas que já \'à O per~ 

O or:tdor pPde ao nobre deputa.do por Pernam- dendo essa coragem. Alguem que está mais 
buco, que ó anzi cissimo elo actual S1·. mi- alto d:i. provimi~nto aos r ecursos e m anda ::ceitar 
nis tro d:L m arinha, o ne r~forme a pra xe, nã:> uquillo que . o tpedico declara qn~ não é 
sabe si l lJ lencional, m;•s escandalo~:l, de darem ,. a c.:e ilavel, qumdo em tacs casos nã o deve haver 
co:no experiencias ea;)aze .:: e a.proyeitaveis. ex- recursos n:1 ente nder do ora:lor. 
pQrienchs feitas n us ·agu<is p lac idas d~sta \)a .. } No prin{:ipio de c .~ds. semestr<J d·~ve pr~ ga.r-se 
hi~ ~ r ~14a I) ~nyi9, por peigr que seja, !lã9 t~m o fQrn,ec~~ento à ~!trin.ha. ~ ?-9 e:çCl'C~~~: Poi~ 
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:-· ;_~-.. "·4q ___ ': __ ~ .. -·_-',.':,._ ... ,_,._ , é_.,._ • ::Sessüo ·enl ?~.~ ~--~:-·JÚ~1_!lO dq :_{S_S5 . , . .. _ 
-~~.: be:ri;, : í{b· p~~c·o~:::_-dii~ -:d~- .mez passado -~ nossa·! ininist~rios do Impáío c da· Agricultut·a preci· 
. : marinha tinh~1 récAbido ape~as parte do .farda.- S.LYalll de expedir deci'.}lOS~ _ par~ .. ObVlal' as -
~ento; - que !_he d.evia_ caber: !!~, J.~ : :.~eme::tre:do accumulã<;ões; prej udiciaês ·ao: servica publico. 

: ..... annó.financeiro~ ~ :-- ·- -- -- --·:.·.- · -_. · ·· · · . Em sein0lhante mateda .devem dominar os· 
·· Assim é que hayE marinheiro que tinha rc- Jn·it1cipios . consag-rados d.esde :o diit;l · remota. em 
cebido camisi nova C::. - t' ·. . - . · · · .. ,.· :-_ . . . . . <:&00 qtte Bl."a este . 

·•· pondente (1~is_o; e vice ... versa . . Dcs te.. modo· nito um dos ._ princi pios 1iberaes •.. j 1 u~liido'· ba via - li~ · · 
,_ pó.le _ha,•et• a ·n~~~l;_saria disciplin:i., pelo lilCrlOS berae< E' esta tamb~rn um do-- principies do 

'esei:di~Cípliria que agrada tanto a bor_do dos o_rador; ill!l.S parece-lhe q_~c ficará SÓ . COJ.li o· 
r .• n ra e· ·1gue1ra, que eu tra.-:cons.::lrva or, · 

· . A fl~neila fornecida é ele tal ordem_ q~e, uma c com quem 0nt~nde que, par:i nc~ut~la~-se o 
vcz1av2.da, apresenta todas as cól·es. H:l._sol- , mal resultante :le accumulaÇões pt·ejudiciaes à.o _ .·. 
dado vestí?ode íbuella azul que t~Il:l todàs as . snrvi~.o. bastari:1di~pensur · aquelles em quem 
côres. (Rtso.) · ·· · : - . . . elbs se ·verificâ'ss~in, e nã.o crear outr-os .no 

.htlga que os ministros não sabem destas mesmo caso; . __ . _ . . c . . • 

colisas• ·do contrario ·o·s · abusos não contiuua- · Professa-ainda oatro principio, e é o de que 
riam. :(.4.poiadi/s·.r -.. · · · - os empregos vitalícios são maus. Entende que 
· ~las, porque uma mocidade tão nobre, como o empregado é rrue se deve , tornar vitalicio. 

é a. cla.sse da. ro:~rinha; como é que solda-los, Quand~_subiu :l. situação liberal, todos,diziam: 
que se batem com . · · · · · o , -=-

migo, não se sabem batei· contra o furto andn presidente mesmo,, que ja foi ministro e que 
que se insinua e se esco~de 1 por certo desejaria:~ não immorüdisa.t·-se, por- · 
. E' que o p:.\trona.tocobre<todas estas immun- f t:3 S. Ex. ':i. esta v~~ imm rtalisado m 

lClCS. homem de }ettras e como poet:i, mas Capta.!.' ::L 

Pergunta ~si. o. nobre inbistro da. mat·inha ~l·:tfidãodos brn.zileiros, te,~e de ceder diante do 
andou-bem avisado. :.nome3.ndô páradirector de Cllll)en1lo, o rjuin to poder desfe Estado. . 
· · ·•· · ·· -" ·• · • • · · . , 1 ~tp.u t•.;, diz o 01 ador q UIJ o 
já é refol'madC! da marinha. . -~ f:oraç?io :is ya;:es não é o mo;•el·de;;ses a.·.:tos por-

A este re5peito. pede ao Sr. presidt:nte que que a inunor;1lidade é um· neto de cruel-
lhe perdô'e ·a ·expansão de dizer-lhe que o s~u dad'!. · · .. 
patrio~!~m_o s~ indig.na, quando vê.q\le ·?- nação · -Ficã.d'.ii:li.'t:;;feito c1ua~doo Sr. pi;esidente. oLi~ 
sec0inpõed;·! individuos~ - algun;;dos quues hão. vir o· seu cor:l\~ão; ~ mas tem ·muito rn.edo 
de necessaria-mente· ;n:ióiret· colidimmados · a quand.o S. Ex. ouç.a sô de um ouvido •. ouça. só..:; 
pagar ;pa.ra que _oóüos viyalll de aposeo.tadorias ·mente as e~igenci:l.::; de chr.&!s, dessa . gen_t~ 
inimerecidas e ?-Ccuroulàçõ::s prejurliciaes ao g1·andé que governa - es.~e pa.iz e que pm·cce 
servjço pul?lic.;o . .- . - mesmo qüo ~.a-~c.en. para·ig-ovr.t·n:~.r.. ·· · - · · · ... · 
. Deve dlir-se a osentàdoria ou ,re~ ::~. - ,. •· ; .. ·· ... o :úriS.o, é de opinião que o Sr mi-

·:ccid:rdão-::----que '·bs.in serviu a.o ,!Jaiz e que est:i ni:-:tro d~ marinha. deve publica:r_outro, com a 
· irnpossibilit~vl.o de continuar :l. servil-o; ma.s é me::;ma data, para, n~elhor mostr::1r ainda à soli

uma imniol~!llid!!.de a prax~, que .se V:l.i i.orll~tndo darh~dade do governo : Si a medida é boa para •. - . ,. -· . ,,;. . . . -·- -·- .. . .. . 
, qu s o ex~rc1 o, eYe 8er 1gua mente oa pal.'a a_ m:l-

decb.ra incapaz · de determinado .. ser~·iço e é rinha ~ · 
. immediat:iniente· empregido em outro. Quem O orador é de uma i~norancia infnntil em 
_está. aposentado não póde m~is trabalhar. e, a::::sumptos do rn:'lr. e órn;iu absorto n. :bellissima 
depois. si o go.-crno emprega unL aposentado prel·~cção ·. do nobre d·~pntido pot' Pernambuco, 

· ()U um reformado, est:i n i obrig-ação de suspen- que lhe p:.1.rcccu um :~.l mil'aul'e não reformado, 
der o vencini'ento da aposeo.tadoria. um almir-ante em ~ctivUude . .. 

Desej~waque o nobre·deputado por Pernam
buco, de _cuja bónd::de'.pôde dar testcmllnho,per
gniltasse ao nobre mini~tl.'o !':i nfioacba conve
niente . applicar á marin.ba. o recente' aviso do 
nobre ministro da guerra a resp::ito dos medi-. 
cos. do corpo de saude do exercito. o. nobre 
mini:::tro da g-uerrs resolveu que aos medico::: do 
corpo de saude do· CÃercito se appliq llem as dis~ 
posições em. virtude das_·ouaes não podem oc-. 

· cupar empreg'ó civil. .. • _ . . ' 
·· Fez · ' 

Não sabe o que h:1. qunlito a armamonto, 
quanto a navios s:J.be quP. vamos mal, embora 
scj~t muilo o·dinlieiro que se gasta. ::-

Ouvi'u <lizer ·:na Çamara que os encouraç~dos 
não póderil defender :i nos~a costa. Ora, é pre
ciso entendermo-nos nesta q~1estão. Ha portos 
que podem _$;Gr ou . não : accessiveis . a toda 
.a espo'cie de navios. Està claro que <? encour::.
ço.do- Riachttclo não ·poderl entrat· em Bcn~
v ntP. e Jll a· ~ 1 stc. tenham 
b~t:r.a de diffi~iL pratica ; Dias ,pôde entrar no 
porto da Balna e em ontros,- e defender a costa 
conforme o alcancü- d:l l'espectiYu artilharia. 

gern de _ que· deu prova., porque um - do~· feridos 
~ por .. este a viso ó o· genro : do Sr) ministro· do 

imperio~ c nest~ sity.ação ~CO[l)Ó n:l._ontra, ._eis 
genros c os sobrmhos rner ecem .multo. · Em sua·ignorancia, entende _o:orador qu·a tal 

. N:\=.rr!arinha dão-se as.mesmas l.·azi3es_ql.lc no não é o typo· pr_q,prió ·· pai~ a a. : d.c.fe~a · d:l. · costa. 
C:Jerc~'to · para adoptar-s.é ' i · medida, e_não úiz Acha:~ (JUe _,·e!:te' mister· cleve :>ser. reservado 
h_e_m v_êr~ e~;;a. desig-u_à~dadt: ~~riijir-4fissõés iden·;. a navios, de pequeno calado, que poss3.n~ _ser __ 

. t1cas . - - -. ·.. . . -- . _ . _ ... ..empregados --como- cruzadores;·. deEenvolvendo 
.. --~ · Qua.n.~o- ~a9 'aect;eto _:· aas ,-_ aceumu1:l.ções~- .qüe · ás qualidades · riecessarbs ~ .:de .. navé~ag.ãô~- M. ~ ~
. : .. ~ d he· é le1ll}:)~a_d?pelo·sf :An~r::~9e :J3'igu:ir~.'- ª-~-Y:~ .. m9d? .q_uG, · cóm:~ ·'siJ a:· a.rtilh~~ia,~.~29:S~a~.'iLtác-ttr:= · 
-~- -~~1;~~-~I.?.-~__: qu~:.;~un_c,a , ~~~reªI ~ot1:: n~lle, nH~m ~.O? . o 1D1m1go· .e ·fugir · q~nndo fiJt' nece_ssar_1o ~ . . ._ · 
- :.~~:.~ ··=--· --·_·· :_ .. .': .. -~ - -·· .... -· -~ ·:: . . ' ,. . . ' ~ --... 

. .. . ·; · .. ""· : . .:.: · :··· ·· 
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-· ,:, sJ~~~?_'-§1~}.~2a:ae. JührJç)cle .1ss5 . 

.. _ .. , _________ .;;...,-;-.;....;.;;..;;.;.;...._;;._;;;,~.;;_;;,~.....;,...----"'--:'-"_:_:__~~~----"'.....;_~--"'---

, .. . ' 
trabalho de ler duas vezes (J relatoiio do França. c~Lrvalho. José l\farianno, Francisco 
ex-~inistt'(), onde _ha .. cousas qu·~ devnm set· Bdisario, Andrade Figueira, Cordho de Alinei-
apt·ôvcittldas. ·O rcHltorio. ei1tl>ora escripto por d<l Rodri"' · · ·(}"· 

pt;esi leut~ ha de terca. bondade de des~~lps.r ao Srs;: · .. Bezàmat, Olympio Ca:inpos, Femandes 
__ orador oter -abusado,'duranle ·tanto : tempo. ··d~ .de -Oliveira, --Felkio dos -Sant0't; Csrneiro da ···· 
· sua attrúlçã:). _c ela di:Js sel.ts :collega< .J.:.Y<7.o _ Cunha, .. Delfino Ciritra, ·cn.lÍdido ___ de Oliv.>ira, 
ápoi.ados. .Miritobelll; m.idtO bem. o orador Ft·ed€dcó '13"0r~és. Henriques, Gunh L9itão, 
e felicitado.) ~ufrasio Corrúa. Ct•ut.,_Leandro_-l\Juciel, · Accio-

. · ;;• · _ · .. ... -. . __ .. .. _ h Fl·anco, Mares Gu1ü._ Morcu·a de Barros, 
J\. ~lSCllSSaO fica a.tha.da pela. hora. . . Bezet-ra ca,·alc:J..nti, Ribeiro da Luz e Araujo 

... O S11. PRESmE~1'E _d:.i.:J?araar.nanhãa. segtiintel, Pinho,.: • -···· • - - .·--·-
ot•dem Jó dia: · · · · Fa.ltam com cau:;a participada 03 Srs.: Al-

cofot·a.do .luúio1· Antonio Bez~na Au o-ust 

(.-l's 2 ho;·as ott mites.) 
.';...· 

Continuação da segunda discussão do art. 'tG 
do pro.lectrin. 1 .t1 1885, sobre a cxtinc~~ão gra
dual dó elemento servil. 

Levanta-se a sc~sib âs 5 b.oras. 
~ - .··:-

::>ESSÃO. lDI :28 DE JUNHO ])E 1$85 2 

Pn:sidcncia d~ Si:. 

SU:\L\L\P.IO.-T.~itim1 c app!'OYação ·th\ :1~·1:1. dt~ hor.lt!m; 
Jlcqucdm~U\0 ll ,YOtO .dll JlcZ:u· prOjiOÜO JlCI ·~.S r. Z;l_lll3. 

:- • t 0 o ~ •• ~ I \ 1 l "' ) , o t f • 

F'leury. Ghii.gas, Deinetrto Bezerra; F.rancisco 
So li"<~, Gouç~al ves Ferreira, João Pcnido, Joa
quim Tavares, Leopoldo Cunha • .Antonio C::tr-. ' . . .. 

·r ~ 

Sil vn. Ma.fra. 
Faltnm sem causa particip<!.da 03 Srs,: An·

tonio Pinto. Bento !~mos, B~zerrJ. de :Menezes, 
Ca:>:tellô Brailco. CorJ·êa. de Araujo, Dhs Car
netro, Diogo de Va.:concello'=. Duil.rte de Azeve
do, G:•spa1· de Drummon I, .Joaquim Pedro, Si
niml.Jú Junicre Ah·aro Botelho. 

·O Sn. i' ~ECRETAnro dà <?onta. do seguinte 

EXPEDiENTE 

RequerimentJ do bacharel Antonio : Pedro .. 
Ferreit•à Linia~ juiz de direito da comarca de 
Igarapc-miriro;, no Parà, pelinrl,o um anuo de 
licença . com O resi,ectivo ordenado para tratar 
dD. sua. saud0::- A' commissão de pensões e or- . 

São Edos.' apoiado '~ e a: discus ~ilo adir.dJ. por 
ter pedido :í. -pab.vra o S!'. Mil.ci~~· o_s ~eguintes 
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: Sessão ern 23:.deJunho -d6 1885-

· ':hitãreiâ-·uo e~1lprégo oú empregos que •. - . .. 
;-,. urn 'dá: direito ~- a taes vencimentos; q•J:i.nto 
.. per~ebem, · e desd~: quando· s-ozani d~~~~ úwol" .• 

: __ :Rio; ~ 2:1 de Junho J.e · 1.885.- J o sd 11I a-

nisterio dJ. J usti~_:a,a.s seguintes infor·muções : 
. ·_ i a. Si ainda so conser\"a em Guara.tinguetá, 
" Jli'Cl~'inci!l. de S. Paulo, umaforça ~eli~~a de 
'· i O praças; sob o comtnênd? ~ alfe1 es B.lt~~ e 
qual a. razão il,;t._ordem p)lblica-:--por que se acba 
:~.hi destacada . _ _ ... . . .. 

2.n;·'A qüêm foi entregue essa força.~. Onde 
osteve ov está .aquartelada. 1 Qual o ~ot1vo p~r 
qye as autorid~des policiaes cla.l~c~l:_da~e nuo 

3.a. Que proYidencias _fori~ dads.~ para a 
punição dos autores da. v10lenc1~ ~offnd3: pelos 
"da - ·· t n nte-coroneLAnromo de Mcu·e!les 

Freire, capitão Antonio Nestor ~a •rança e 
Dr. José Nestor da_ ~r:tnç1i, presos_1llogalmante 
naq.ueUa · ~i?adê', --?~ dia fi - do corrente, por 
or -

Sá1a das sessões em. 2:3 de Junho de 1885.-
Rorl~·i[Jt'c.~ A.lvcs. . . 

· E')i(!<?. .~. l1:Qproy~doo seguinte . 

P"tRECER 

N. 145..;..1885 

onsu ·a .a a amara, e apl_)rova o em ambas. 
as (J:lrteso requerimento do Sr ~ Zama ." · 

O Sn. PR:e:sroEXT.E nomeia .p:1ra fazerem " 
par·te ·da ' referida commissão os Sra. Cesar 
Zama, Affonso Celso_Junior,Came_i.ro da Rocha 
1\-li:c-Do,.,~ell e Leità:J da Cunha.; - . · ' 

Ê. p:~l'a substituir ao Sr. Gonçalves F~rreira, 
na ta coUJ mi::são de i 1111 ueri to, notuel~ o Sr. 
Henriq_uc Marg_ues. _ · 

!Sr .. - < r1.an.o Pilnen'tel: -
Sr. presidente, quando, Ull s.=ssão do di:~ 19, me 
oppuz, com n. pahYrá e com o meu voto, á. con-- . 

"' . ' 
atito:ü;~u o gov~t·n?_ a. · concedet: ao actual juiz 
a~ d1re1to de Pa.rmtlns, na provmcia do Amn..:;. 
zonas ... 

O Sn. BULHÕES hn.or:H:- V. E:s. não tom 
nenhuma razão. 

. .. _() ~n.Ar>~I.\No . f);)J.BJ\"TEL:-; ; ~ el:peuJi "·as 
razões que ~me pa_rece!'a:~ pl'ocedentes_ para. 
fundamentar o m~u · pro?.ed~mento como l·cpt~c-
sentanfe daquella provwcm, fazendo uma vet·

-dadei1·•• ex:c~pçüo á norma de con9-ucta. que 
tenho mantuio nest!l. relação a este 
assumpto. 

:r" -

de ; 1l_;, " dfm~nto senão_ o in teres? e . po .-s_erviço··pu?lico 
·- (opouulos) e as alta$ com·elllenc1as de mmha 

~-

. ..: .: ' " 
do capitão Laurindo José da Silveiri; D. Rita 
de C:tssia.S0ares. viu v:~. do c:tpitào João Antonio 
Soa~es; ·D. Izaber Hotftnan;, mãe do alferes 
Henrique Hoffmau, e FelicianoJosó de So~za, 
tutor do menor Leoncio Paes de Alm1nda, 
ftlho do tenente Zeferiuo Paes cle .rUmeida, 
solidtam, aq uellas o meio soldo d~ seus m:~ridds 
e filho, f~ll~cidos na. campanh.a. do Paraguay, 
e · este, par-a seu tntela.do, não sü o meio 
soldo de seu. pai, fu.llecido em campanha no 
dia 3 _ de Novembro de 1865, como tambam o 
pag-~únento da quantia <lc f: t8ti8G15 dc.1s venci~ 
menta a • a: elle devido;; pelo Estado. 

A commi!Ssãô- de fazenda, 'pi'ecis:mdo de 
esclarecimentos sobre · s p1·etenção dos .. peti
cionarias, é âe parecer que .se ouç~ o f:r?-

t·ovincia... · · 

OSn. S,nnto DrAs:- Apobdo. 

O Sn. ADlttA~o Prm::.-:n~r..: - •.. porque, 
p3.rtidario, como sou, ~ e:x.tt·cmado, eu nunca 
sacrifiquei a esse :-;entimento os princ1pios 
da justiça e da cquidade. 

l!:m rela~iio M SL'. D1-. Castel1o Branco, cum
pre-me declarar, Sr. presidente, que nem 
sic1uc: conheço a.quelle ill~.~~tre mag-ist.ra,to, !1. 

resp(n_to. d~ q u:1l Lcn~v as mP.lhore~ informa_çõ :s . 
corno JUl<:: mteg-ro e lllustrado. · 

O· Sn.~ MAC-DowELr.. : ...;_Apoiado ; vai bem 
por ahi. · · , 

O Sr, .. Ann.u~o PDI~:\l'~r.:-I:end0().'l jor·
naes ult1mam0nte recebulos da romha. provin

,~ia, deparei em um -d lles, ô Commercio do 
.. .. ; .. 

çii.o é~ do~umentos ~t ~ua. a.nncxos. .. fot·ça ás razões que então o::spendi para i10g-ar c 

Sala. das commisstes em 22 dr; Junho de 1885. 0 rtl:)U vot·) :iquella: concessão. 
· Vou ler esta notic:ia, Sr ~ presidente, e ·p :tra 

- Ilde(onso de A1·aujo.-Vianna -Va~ • cll~ chamo J. attenção do honrntio S.r. _ ministro 

O Sr~ Zama obtendo a pal:wr2. sobre da'justiçtl~ 1? c u ~i:;tincto am~g-o. de ·qúemespa-
3. a. cta; diz qu~ nã<fsabe s~ infringe o:; estylo;.; ro·:a~ prondenc1a.s _ con·\"(~lllentes 11arà Jazer 

-- · · .. . -- · · f · ·1 · _cessa_i·o e:;taao· a.no_t·ru __ a_.l _etnnuecstü_ a_-·ca_p_i tsl da __ c_ asa_ ; sabe_~ - P.oreni, que ·não m rmge a e1 '1. · · · · · · · s· · - do At?J.Il,~OP-:as, ·quanto ~~drninistraç~o da :j us t i;;.· que nos rege~ · i e .contra os estyloso que .. _ça_ tliJ_)_: ···· . .. . - .. --. 
.... -va.ifa.zer, creeni-senàvos estylos . . Propõe_ que 1' c.;.,-... 

ntt · actadé liôje-se •consigne_ um -v:oto d.e.llezar , _,:· -~<Reuniram~se ·)lonté.m;:-c poi· c>~Q:nvad~ç~J~- d~·:: 
~lfe-::P··--'_Cam~ra.x:~xpirimen~ -~pel6Jíi!lecimento Sr~ jui.,;·· niunicipa:l do t~rmó;~: os cidadãos , sor- · .... : ~ -~ ->~:;:- :·_-..:"_ - ···; '~ .. . '- .. ' . . - . . .. 

.,.: , ·· 
·····- -
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u a c a on r a a 1 · r a-
. de_. de quem espera la justiça .a pun'içiio ou· a 
absolviçãa·de·q~lalquerdelicto.» ·- . ·· 

01·a, S1·. presidet:~te, se:_isto· si dá. ~o termo· da 
capitaL d:t . provinci;tclo"Ams.zonas~ imagine a 
Camara o que poderà succeder nos tarmos lon
ginq~os e afastados d"aquclla província. 

Limito-me ao que tenho dito e scntO··lile con
fiado plenamente em que omen distincto amigo 
o l~omatlo ~1·. ministro. da justiça tomat·a na 

a 01 ~ m la rec amaçao. 

b Sr~ Coelho e Campos:- S!". 
)l"C:'Ídente, 4a dias tenho-. )retendido em vão a 

lJa avril, ·.· que· :sõ agora nie oi conéêdldi, pelo 
que rendo graças_ a V. Ex . . 

V. Ex. e a. Ctlmar.l dão testemunho do que, . . .. ' ' -. 

aqui quatro conservadores. -
- A primeira prova que otfereço ao nobre. ex..;. 
ministro du. guerrá é o testemunho do honrado 
senn o r a quem me re ro, q uan o 1sse no e
nadoque logo ao chcg. 1: o presidente de Ser

-girü~. lhe dernittirà. todas·-~ as aúLoridades poli~ 
c_iaes dciLaporauga,loga~, de sua resideucia _e : 
maiot· influencia. · 
.- Porque ess:~.s demissÕ3S :.clo amigos do honrado 
senador'~ : · 

Seda por faltas que commettesscm '1~ü.o con
. sta. nem em tal se faUou na proviucb. 

Porque, po:s, as demissões? ... 
o • 

orientação de suas causas. 
. O presidente da provincia levara a incum

bencia da elei .ão de um candid::~to do eito do 

- o _, .. .., ' .. c. o . 
intervenção do ~gov0rno nó plr~ito eleitora!, o ·: Sem o· apoio d~ honrado scnndol· não poderi:1. 
:fiz ... e_m::·-ternlos .. garaes,-.. -por ... · alt~,-;~abs_~endo~rnc:.: -.-- ''ing:tr ... essa: ca.nrlid~t.ura. ··-·-·- --- ~ ---·· 
de . minudencias . c: reclamando apenas contra Niio m~. ar~isc::tt·e_i .. :t. colllgir o que deu-se~ 
uni ou ontró acto dá ·r-0=tÇã6-) ló p~ésitleritc .de Certo é, porém, que, apresentando-se esse can-

: lllinha pt·ovincia, que necessita de rcpal"i). didato pelo 3° distl'icto,- o- .honrado senador _ 
Entendi que não sei"ia de born effeitoe~tar ap9ion-o; removida a. mesma candidatura pnr~ 

ctt, 'qua afinnl_ fui o vencedor; ~. ãrt1cúlar amiti- o 2° distl'icto, Õ; nobre senador apoiou-a; con:.. 
dadas queix.~s contra o:Yencido, __ que, ___ na.hyp_o~ :volacla. ainda para o.4ll districto, o .nobre-sena-.. -

· these, erit o governo, :guando jà não existia o dol" apoiou-a. . . 
.. in. ~r·· . . . Pore ue to:lo e se a )Ol Ulll candidato ~ sem-

- ralmente-üni .m0u espiri_tó as complaccncias dei .Jli'e g.uet·t·ê~~do, .c que na éiuestão do dia pensa.va 
- í~tm:e sepultis, qu·~ etiprofêsso o réspéito. o contral'iú, inteiramente, do honrado senador, 

Não obstante. o hom·ado ex-mini:::tro da guer- · que é es:::ravocrata ou emancipador ·retard:l-.. . .. ' . ·· ' -- ., . ... ... . ... ·:- . :.·· . - . 

ra, ::;a l"Ol'00 a IV' Ol"Ç:l.S 

de mar, entendeu àcfendet· o ruini:.;terio, de que 
fez parte, _allegando que as .nossas accusações 
eram simples d"ichmnçõcs, b:•nalidn.de '• som 
factos, que as compro\'a<:sern, factos aeru os 
'l\I~CS não podi;'tn\OS SCl'-acreuit;tdo::;, <tC\!tli:li\•;ueS 
velo despeito dos i ntere~scs conser\'adoi·e;; sup
vo,.tos ameaçados pelo proj~t~lo de -15 de Julho, 
c qtie prova. e\•idonto da imp:.lrcialidad::J do go
vot·uo era a. ~"tttn.si unanime depntação conser
·vador~Hlo Rio de J"neiro e Sergivc .. · ·. _ 

J~~ algu us dh•s ~1ntes, o honrado · ~enndor. re-
cent·~monte uomc«Jo po1· miuh:L p1·ovincia., 

·· 1)L'C _lcn~lc.;ti:_dCfcndc~- _o pt·ó_~iclOntc -·deSet·gipc·_cle 
.. ~~rgniçõe's, (1ue lhe clit·igh dcsln. tt·ihúna., :tllc
-- gando contra Iictoria.mente que elle nã.o in ter-

vci.u_nns elei9õcs, e 9,l1C seJOI'a Ulll wcsident_e_' 

O Sr.. LE.umRo 1hcmL d:i. um apart~. 
o Srt. CoJH .. HO E c.mros: -l'hio ha duvida. 

St·. pre:';identc. fez-se a pa~ entre amigos. O 
prcsidcnt0 dn. provincit~ chcgoa às uóas com o 
bonr;ldo ll~uador, c vice;.r,~rsa, o não m·1·isco .. 
uUJa t.otnoL·illatledií:cudo q•lo comc.;ott a di:;;peu
~àr-lhe as boas g1·aça.s offidaes. 

Deduzo istodos factos. _ _ .· .. •· . . 
Porqnci mua jtiflucncia liberal, que não 

su!l:"ragou o candidato lib:;ral dó 2° district•:>, 
viu demittidos toJos os setls amigo5 das posi-
çüo~ officia.c·s? · •• . 

Por que eo=ncidcncia foi. cl:spcms:do um em
prcg'~l:h cl!\ rnes:l do rendas_ de S. C_hristo·r:i:o 
logo depois de ter Yotado no candid~ltO conscr
va.dOt·/? · ::: , . : ·· - . _ 

qmmtlo ~ui to, ltrri conscrva~or. .. or.1nc p?r m· ):t o c mu 1 rsat o o co egro o 
. . L:l~tnt· to, de m::dorin conscr\•:1dora, o presid<!nte 

. Sr. pre~rdentc, por nnuor . que fosse o meu • 11e~ hnma . pl'ovidoncia.- tomou n. respeito, fecbon 
: dúcjo de ritio . entra1• çm taes discu!1sue.,. vê ()SOu\·ido=;, achou_ tu_Llo muito bom-? 
V. Ex. ··a niinbiis~ tuação •qtiandõ ás"fuin1iitsaf- o Sn. ANDRAJ)E . FrGUEm,\ :..,-O.·Sr. Bllrilo na 
íirma.tiyas s·o oppõc~~ . as. ·nega:tjvas:dos: dous :il-~: · E~ to nciá úão teriB, tal v c~ sido c1eito si o collc-
luslrcs llreopiliantos rp.1c ntio -p-odcni -, cori tlir . . · · _ 
nc1u contàm essa :historia~·c · co!l?- : mais ,conheci-:: g-io do ·Lagp.t·to_.tivesác \"OL:tdo, .. • ·. . 
m~nto de causa do que_ cu. - - ·~'·,Q Sn . . CoELrlO .E·G~t:.n~os:~Etl. "éiirei tudo com" . 

-· ----· Não poss~ -c_êinscntil' 0~ q_ue,:- pot• meu -silencio,- -exactidão ;;:~:: .c' :·c.::.-'<:· ;~ i · ::· ,,.--:: ~"·'~ ~ :'·' , : : . ~:;::· - -.: - :~ 
·-:-si me fllça_.cumplico dessas ne~tivas infunda- - -- Tempo nnt·~·s _-jà. bn.vb. -_o presiden~e :dado-a · 

àrta G in~·eri~icas: _ . _· . · _ ·_ - _ ___ .- .. _-- qúibção-M empreg-ado fiscal de )tapora1~ga :dé 
· · ~,, ... . ; , ' ' ._... • ' ' O o • ·, ··• . , ' 000 OM 0 
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23. áe.runho de."1.385 

· qun :~qui f:ill'eT, paf:t 'fins e1eit6raes. ct'e oub:~ • gado da freguezia. •... seu .irmão, qn~ até'eoúo 
_ candidato q ne-· não o"._11onr:\do-se~tttdor ;· más q uc nünca i e ha\'b eiJ.Yolv;clo em el!Ú\ôas~ 

.• foi 'ein todo o Ct~SO um neto de inter.v:enção ·ele i~-: « ·Por SI! :I. vez,Q-_ch.•fe d;~ _policia-despachon 
toral. ~.- - _ :_ , ,~: -- --- -. -- - tüil , emprega.do- de _ sua repartição, -- parente do 
· Não $ej,-pois, Sr~ prc;::idente~ quo se possa . S1·. Dr. Sancho,-à. proclamar polo di;:;tricto· o 

_'_-conte:;;tar a; intervenção otficial no 2J districto candidato do n-ovei-no. en1 cu ·o n cu a:.. 
e mm 1a prO\'lnCla. _ - . mente co:n outros, J~1zia cab:!.la :t>. m~is dc.scn;.. 
. _E com-.todà :~. l:'•lZ:1e, porque es:av<'l. -ace.ito o -fread:1. • -- .. - · · · - . 

- c:mdi~ato ·do governo pelo-honrado senador'-': '-<. D_crra1nou-;:;?· J?Or algumâs nut~ridt\f\cs ::~. _ 

. . 
«Foram feitas conce~~õ:~s, ame:t~~a:; d11 toda a 

<H' .l!m,· c \\ma.s e OIIÜ'~t:; ten1-se ve.1·if1cado, mor:
mente e,tns. ·pelt reacção fnrio•a feita no 4" 

. districto. -con t:·a -pobr·es funcciomirios ·suspeitos 
de ante gr;-veJ·nis;;?ona .eleic;.iio. ·. ·· . · · ·---- _ ·· 

(<O ii1ustr0 pai do co11tendor a quem n(lm de 
lCV'C cen<tnó·' pelo . legitimv \nt!!l;es::;e loma.do 
por s~u fitho, encamou tocb_ pujttnça. oi1l_cial na 
m::ü·g-em dil'eita do Baixo S. Francisco, ~- prin
cilalment na -- cidade- i' ·- · r r·· -, - acompa:.: _ 

-- -res-no - o: tstt'lcto. :.·ta nh:1do de empregados cb confia:n.;.n do govemo, -
birlo. tud•) prom<!ttendo. e gtlrs.ntindo ._ em . nome do 

No-4'' d\stri'cto a in teryenÇfio Lomn outras pt·o· go,·erno. . · 
por~ões, -foi os-:iensiv!t, eseand,do::a! éotruptor. ~ ~~, . , ·ln n· m' n s o s 
e compres:ora. · c :-:eYer·atucu Le casLig·auos os_ maus:. ·. · 

. Começou p t· las boas t_!l'al~as do rrcsidcnl:t~ a ,. -« E p~U'!l. nwiot• . ~Cg'lll'<lnç:r, (_) pr·~~ÍU<!Ille da 
-candidatos dos lrcs outros <llsll'iCLOS, para o um pt•o...- i.nci~~ \!o ch•~ll} d() pl)li.,:ia .. ~nxiti~\r:lm ?ü 
de [• poiat·eal c~t;; .-; o seu caudida:to uo ·l', como pul;lico um:L candidatnm cor'l>Cl'Vadot·a no 1" dts
j:.i. di!isc. _ o ·· - tricto, o:n virtude de trans:• cr;iio fd ta, para r·c

Dcpois foi !•Oslo em ri10Yimenlo ll,_tlo o seu cebercm. con1o recl!bcra..m, v~·r:-u;'fio con~ery:~
funcc:oualismõ, auto:·iz:1ado-se todas as Htr1- dora no 4o disLricto. (Doc. n. 14.) 
di,lús de ~'tttc dependesse a victori~.. «. Tudo fl.~sim predisposto , ~:aue-so quo lelu-

Let·ci U. amarí\ o 'fUC !l. cst \ rcspc:to expu~ graphou o presidente para. aqui, assegurando 
Ot_u miuhn. contestaçiio perante n cómmissão dt~ :t rlcição do -meu c.ont~ndor. » __ _ . 

- poderes, onde fiz:~ prova. do que cxpuz" (J~): - Attcnd::~. aind::~ a Cámara p:wa os scgnintcs 
· ~< Não cabe 11_os limites dc~t:~ cont,~staç:io' f:lctoo~ de f:1\•ores c vingançn11, to<los no 41\ ~1is:
narr:w po1· rnitl.lo o que fcr. o presidente da pro- tl'icl.o o pralicado!-! ao t •!mpo e logo d<!pois da. 
vincía por Ci'S:I. c:audidnturn. ' _ '' ol··ição. _ ·· __ . 

· « Foi chamildo 1i. ca.pital o jniz de -direiLo da Tomei de memori:~. :\ segnh1tc ~otu, sem d11-

_ :Cnpclla, -D,· . Joãod•·l J\lmeid<l.- Lop~~. p:.trtid~ri.o vida incotnpl·•t:l, 1:orrrue , não ti,rc Len1p0 de 
x:•l a ·, · .' ffieiMs, de · que p dcw eon· 

branc:i em tudo que dnpcndesse do -:. ..lemcnto st<tt' oútr<:.s: 
ofl1cià.l; corromp•m e corrompHu a t:11l t·llc m ,_ ·Lu Foi conlractada.nma:votnçlío conset·v~dora. 

· gistrad '' rp_wnto püdc, sendo 11otorio. onu·o com t1u1 chd oJ de numet·ós:d'amilia, sol> con(li
_, oulros factos, o convcnio P'H~ cllP. feito com um çi!o t1e emprego, que foi d-a.do, a um seu filho. 
· ronser•v:~dor de dar-lhe esto ce1·to numet·o de 2.o F'oi ~~ontractarla outra \'Otaçãol con~l'rv;:L: 

votos mediante cmpt•cgo para _ums~u ·mho : àora crsi - pagauu!nto ~do uma. Ça<icira _ puiJlic~ 
_- __ '<Foi envi~dOr>ul 1uissiio cspecial:,o-juj:t. mu- dada O' do-mna remo<;ão, que se c1fectuou. 

'11ici1lal 'da cupital, Dr: -G:,nçé!IO Vieira do l\Iello, 3 ;o Foi- de111iLqdo_ o_a g•:nte do correio ,de 
. com pod~_res extraordina.t•ios, dcvidamcnte.: rnu- ·Proprhi, libct·_:d independente e lll" U ::iJ?ligo, e 
.· ri'ido,, como_elle ·rncsJIIÔ-(l_i7.ia, e por c lij!J iiúcr- que, ~cimo tnl, não __ ~~deu ásjmposições ·do~~ ctt .. 

-... met\10 toü'loii.lódo itHei;es•:e nó n1eiLó ó:Rê\•d;~;i- ,bali4as'óaiéiáés. · , - -. - · ··· ·· · -- · · 
··· ··~.;:::..:_..~:::- ... , . ·::·:-:.:- . . . ·•··· . . - .... . . . 

,- ' ~ -~ . 
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Sessuo: em 23 -de Junho cie> 1S85 -
. ~ ·- - - . . 

. . 4. o Foi dispensaâ,o o collector de NoES'I Se
- -!Jhoradafl~·••ot•es; a quem préviamente setirõu 

3: fiança, n.pt~zar dO liberal. -porque não tinha 
~ hccn~.a. de a•ioecer graverneote e faltat· á. elei.;. ção._ · · · - - · 

no -mun:icipio -dáC~pella-par~'prt:JVer-se ·a vaga 
por uma pretendento cujo protector só cem 
essa çondição, apoiaria o C<lndidato official. _ 

• ·• 01 rem egra o um empregue o a 3gcn- . 
cia fiscal de Propriá, que o mesmo presidén te 
havia l)OUCO ántc~s demittido e mnndadores
ponsab!lisar, sendo que quando dado o Yoto fo 
cassada !L reintegração ! · , 

7. Foi:reroovidn a _professora da Capella, se
parada assim do si~u marido tambern professor 
do logar, por tPr _este votado no canJida.to con
servador". 
- 8. Removido o professor dCI Porto de Folha., 

- . . - o 

c.... " "' • 

11. Remoção· d;:t professora do mesmo logar 
para o outro dito, por S'~rviços do 11larido. 
- i2. _ R~.moção da 'professot·n.de Pacatüba p:.ra 
a cidade de:· Propri.i; s~~l'viços -do marido. · -·· 

13. Remoção do profPssor da Ilh:• dos Boi:::, 
no : extrf:mo·norte da província, para uma c à ... 
<leira n1' extren16 :-u1-, por ter sufragado o can-
didato conservador. - · · 

14. R~JUoção ' -da :Pr~fesso;on. -·do· Aquidalian-
.. f.) ... 

15 . Remoção: da ,,i-ofeasorn. do- Sacco Grand~ 
pai'a .o - Es tt·ei to. - ,~: 

16. Romoção do professor do Estt·cito 
o 1 ·to o_ .. cw. 

i/. Romoçãó do professor da. Üha do O ruo 
p na o Ced !'O. 

18. Re1110Ç~O do prof· ·s:;or d:dlha do Ouro ou 
o•:tro lo~..'"at· U:l margem elo S. Fmncisco pu.t·a. o 
Cedro. · 

1~. Remoção do p1·of.:s·•or de P:·opt•iti p:tra 
1\Iaroim, segundo consta.. 

20. l~ewoção do professor de · Pacatul:a para 
Propriú. s~~rviços. _ _ _ 

2L Remo:.; :to de oulrns professor.1s para. ~\qui-
cla.ban n llhn. do Ouro. -- - · 

.22. Foi rccus::~.eb pelo pre~idenlo a opção que 
fez um escrivão do Porto da F'õlhr. por um dos 
officios em que foi dividido o cartorio de que é 
se rventu:u·io vitalicio, s1•ndo i•reci!:io que o go
verno corrigisRe a miio ao presid!mte. Tudo ... - . . . -

verno, libera~>s_·~ algu~ conservadores.-nêm ao 
menos pud:~--ver ew-paz os meus a .• igos.-- · 
- . Haver:í aind t . quem duvide da inten·ençâ:o• 
no pleitó eleit{)ral ~ ~ · 

Ül\r>SI1. DEPUuno:-\7ictoria e:tplen :ida. 
O .SR. Co:zuio E·CA:\IPos:- Não ficou nisto a. 

intervenção do presidente. Derrotado,eritendeu 
ainda S<.tlvar-se pela fraude n::J.junL<~. apur.::dora. 
Nova. campanha~- - •-

Tr:, tou ::;. Ex. de fazer fora d,'- pl'OYincia 
um·• f<~-lsa opinião ~obre tuinha eletção, di-
zêndo';_a irrl!wediav· ·lmente nulla. · . · 

P:1r~o. isto tele:rr,1 phou para aqui, ~elegramma 
" e 

Dezembro, dizendo nulla a elei\-àO da Cupella, 
pot· ser presidida por um juiz dt~ paz que ·~xer
cia o loo-ar de the:- ur i fa ·~ '-
nedo,·~ que iU ·galwente se juramenta.m perante 
amesn et')itnral. Tüdo inexa.cto~ falso, como 
pro'l'ei pArante :a; commi~s~o de poderes, salvo o 

"" eleitoral. 
Mandou fner UlU~ c rigores:.\ caçada de faltas 

nas elei~;õe:> em -que eu cont" ''a maioria., como 
C,'PC.lla. Noss!t Senhora das Dõ1·es, .Aqúidnbi:.n é 
Curral de Pedt•;Js. _ _ _ . __ _ , ._ -= __ 

Re~ebi~ e reunia todos os dÓcumentos colli
gidos dessas r.~ltas e nuilidades. corno foram 
vistos I) mostrados na mesa do_ seu _gabinete 

~c11a n•istu C~mara, dizendo 

Dr:!rnittiú o 1n·ornotor da comarcn. d:• Capetla 
por não tet•;.;se prestadt! · Ii:l. juntr.. rcvi:!orl\ ·dos 
jurados datJuelle termo a votar pel[l elimina-
çao 'O ,JlllZ e pa;r. a ape a, como Jurado, 
para assim t:n·ovar a suppo:;ta ID\1danç:\ do do
micilio d•J mesmo jui;r. _::te paz. 

Não p:>deodo obter um dos memlJros con
serradore~ da. j unlu :ipuradC~ra, a!·runj. u o jui;r, 
tuunicipnl que tinha do pre=-ulil-a mediant e 
protuessa gm·(mti(l<t de tim jui-r. do de 1Üreito 
para 'lue :~.nnullasse, como annullolt o colleg-io 
da Capella, c ruo tir:\sst~ o diploma, dando todas 
:ta instrucções ao mesmo juiz municipal a· quem 
remctten discursos desta Camnra pn.rn. pro,•:w 
qno podia nssim proceder. __ 

. Lo:·ei à Qnmara n. seg-ninte passng-enulo Dif!
rio de .Noticirts da Bahi:t, elo 1.2 de Dezembro, 
pelo -qual se vê a _trama. q\le dosenyol'vi:t o 
presid·;ntn e o pt·eoccupa\'a. (Lê.) 

<<A proposit? •.Ja, deiç:To d~ Dr. ~oelbo e 

impoz cou-d{rjões. _ actual pressdcnte de Per~a~b~tco, recebemos: 
~:3. Fora.m: pror.nettidns cadeiras publicas e depois dr-) dar :1-qucllo como qleito, . o seguinte 

outr·os cmpr(?gos, que seriam ct·eados !-JCla as- telegr.~mma de um no,.so respeitavcl amigo 
semblé:1 pt•ovincia.Ls.:ndo esta: um:l. das razões do Hecifo, do dia 5 do corrente. 
de não haveraccõrdo entre liberacs e conser.- <.<:Diga. o que ha definitivo sobre a eleição de 
vadOl'IJS para funccionu.r a assemblóa. s~ml!hO em Sel·gipe ?.» - . . ... 

E' um:• série c:xteus:t de f:.Lctos, que tem re- _ ~< Etn duvida de bavet;mos interpretado mal o 
volviao o 4° distl'ictó-de/omt 1m comúle. t~legramma âo nosso lca.l -correspondente de 

_Eu, que alli não qyc antori~ade_algurna com _ :A'raca;jü. espcdimos.:..lhe.de~ novo o seguint(!:: :~ -
quem contasse--d .. sde:o juit. de direito a.té ' o·in·- - « Garante a eldção Coelho ·e:Cumpos, 4o ~dís-
speciot.' õo ~1t1artGit-Jo,_qn~_ tivo pêl:lfrcnte o S'ó· trictó ~. t> . · . ·, > · - - · _ '. 

··· •. ·· .. ,, ~- . 
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qu_-~-~~i:U:0q_ ~;~:;~,~~~~s "pa;~i o_ a~~~ f::~_ tal ~1_r~:;0o~fç~~~- ~;~_ j~ ~6_!~ta c __ i:t~_ro_v_a_;~r_\ij;,:TI~ 
<-Querem.- os leitores saber a replica, que beral. uma. fra.cção conservadora e a influencia 

tivemos a este telegramma? do governo, vericiaindo por 44 Yotos. · 
- ·· F -· · (r> • • Coú.1o, pois, dis~e S. Ex. que. ha m_ .·.aioria li-.. -« ·oL,.a se0 um~9 :_ 

4. S:-.ncho ~e rã eleito. Tudo preparado ! esse resultaào 1 
gredo por OT'a · » - Quer com isto S. Ex. dizer ouc houye di ,·e r-

- « D_cclarmnol-o ag-ora por estarmos para isto ~encia. entl·e os liberae'> '~ Eu ~a.no 111a.nife$to. 
. . ~ : . :- _ , . :- ' ?\~"to houYe inlluencia liberal que destoasse da 

.(.<E ~l::. ahl"a _Iaza.o po:qne a. folha ~filclal nao candid::tura officia.l.O nobre senador não po-
da ololto o d .puta.do.Covlho e C:tmp.o::-. » dcní. declinar 0 nome de nm:l seque~. 

O resu~tado a c~mara. .. conbece : ~0~-me .~~sl;~t~ · __ COJJJ?~ pois. _ha ma!oda Jiu::ra.l '1. Como polin. 
- l!Lado o d.plo~na,c eu, :encedor :t:a.:.:.urn.t. 1 so ser elello um ltberal ~ - S. Ex. eqmvoca-se. 
tlv~ cou:o u~llca gamntta do meu dtrelto !l sa )C- Pelo ;;o districto é o honrado senador mesmo 
dorta e ,JU='tlça desta; augusb camara.. quo deixa. ve1· que seria, como foi, eleito uru 

Rentrc~:1.11to ha arn.da. _quem aifi'o~te ~ b!:lm conservador. 
senso ~ubltco da _pro\•:ncra _e do ~a.tz <hzcndo Como. p<Jrtauto, deixar o partido conservadot· 
q~te ~ao , houve mler\'euçao offictal em meu de ter aqui trcs deputa.dos por minha p.-ovincia"1 

· J: ·ao eva.r a ma o onra o s~na o r que, 
com a mesma Jib2r Iade comcq uec, S. E:t. fez :t 
histo1·ia dos,mã.iàcâisirictos, eu faça, p::>r minha 

o seu ministerio mandon para. minh~1. provinda 
tlu~;;·no--genefo, ~ini:mita•~el, introttvablc. 

• O SR~ EumAsro Con!m A dá um aparte. 
·· O Sn. CoELHe E CA~Pos:-Agora, Sr. pr~si

dente. algumas pslavras sobre a def'=sa dohon
rado senador por minha ~provincia ao presi
dente. - -

• •• .... 9o • • 

Ex . foi oleito corn di1lt!rcnça. de pouco 
mais de 30 Yotos. 

Si não fosse inutilizada a eleição do L'l.garto, 
cu.Ja m:uor1a con;;er,·a~ ora e, segun o me ln
fo!'mara.m,d~ i4 a iG votos, :'iCria n. sua ma-ioria 
1üi eleição do ·20 _ .-otoG t)ouco m;•is Oll mr.no!'i . 
Maiori:l. aiJsoluta 1-L ,·o tos. 

O Sa. 

Si S. Ex. n:io e:::th~csse em boas rel:1.ções com 
~presidente, si não comtasse qne S. Ex. tinh::t 
~;: complacencias of!lciaes, pergunto :-Sct·ia 
difficil escap!l.rem-lhe esses i 1 ,;ütos? S·:'!ria im
provavel o seu insucccsso na clei~ão 't Seriaim-

PRESrDEZ\TE:- Obset·vo ao nobr·c de- i d i': • . . . provtwe , tlue, em v::z e Lres,, .ossemos aqu1 

. o Sn.. Co'irLiro E CA:'IIPOS : - Espero 11ã.O ex
cedel-os. resumindo, quanto possivel~as m~nhas 
ob'3crva .õ·s. 

Sr. presidente. no dizr.r do illustre senador, 
si o presidente fcssc homem político, só vil'ia 
aqui um deputado conservadO!\ o 1o c o -1° dis
trictos elegeriam liuer;tes, c não ficariam os 
lib•!t'aes privados <k•se direito. 

Dei:car;ú do lado osso pretendido dit·~;>ito do 
sorem eleitos liberaos polo 0 0\'Ct'IJO. 

Mas o hmu·ado l;•~nador. a <tu eu• :Lli<ls res
peito c considoro. dizendo taos cvusM, mostra
se estranho á sitnnçüo politi·~a do no::s:t !WO· 
vincia ou soppvc r~dbr pir~ I)S (lllC ~~ ig·no-
1"<1111. 

O -1° . di .?tricto de Sergipe é tito eminente,. 
meú.t~conserr:tdor. que, nniJo o parlido, é 
impossh·cluma. c:mrlid:ltnr:t liber:1l. · 

Eni -1881 íoi eleito um liberal, mas corno 1 
·· Com um esforçr; hr-rculeo, crascidos dispen-

De onde concluo qu:,,no seu discm·so.S:. i~x . 
apreciou mal os fuctos contemporaueos de nossa. 
)t·ovincia. 

Por ig-ual foi, Sl·. p-residente~ a def ·za no 
presidente, por alg-uns factos po: mim at·ti
culados. 

O que (:i~sc o honrado senador da remo~.:! o, 
do r1 UI) fallci, da. profcsso~_a da Ca p0lh~o ~ mul.h•.:t" 
ele um professor do mesmo 1o.Q'al' '? 
_ Disse quo o rcguh.Lmcu to d~l iusll'ucç:'lo pro~ 
Lilliu a p1·otno~,~ão da. profcs~ora. 

Si. amuos os conjuges el'a.m professores nu. Ca
pclla, c~1mo comprchcndor-s_o n- ncccssicln.rlo_ .!;1. 
promoçiio. p~u-a úcat· -a pr1;fessol·a nl!i, ondcj:i 
est:wa ha. mais de •}tmlro annos, c seu maddo h~~ 
mais c1c dons ? · 
_ :Q qne O regnbmento .. prohib9 foi o que se 
fez-remover-se n. prDfessor.1. pari1. Iog;w menos 
importante, scp~1.t·;indo-se o. mulher do se1t 
m<:riclo o c:ue a d n ·a . i 
port:1. : . 10s, e, o qne e mats, om ' escnitJmo com o 

::ún:ilio de i50 a: 200 votos eonserradores. 
Em 188-_1: nã_o ltOIIV~ candidato lib 'lr:tl rtnc o S. Ex.' com certoz!1., nitn .~on hece o fac tn: f ,i 

mal informado. quizesse, c .o que se n.presentou- teve :1.p0.nns . _ . - . _ _ ._ . 
U5Yotos, quando conta o districlo , 1.400 ele!- _.Quanto a dcnussao do prom:->tür da C.llpell:l, 
toros. ·•· :: • · - d1sse o honr~l.<l:.>senadot· quo esse promot:>r so 
· Como, pois, podia ser eleito urn candiõato J~o;~ •Jin.l~tl~ coru ;.'s ~~lol'ida~cs d:1, co.marc:~ do 
liberal1 - ~ [ bua.raru, onde PL'lmetro serViu, o d')POI_s com :ts 

. :-o 4~ districto.: ah.i, confesso, ha um pessoal ~v. (;:1p~ll~. . _-----· __ -__ - . _ _ _______ _ - _-____ _ -· . -
' -liberal acti.vo,trab:ilhado1·, mM - em minoria. · -~ -- Tl·ata-~e de '1lm no~so comproviüch~nô dis:... ·· 

Em 1881tive ~obre _o m-encoml,)Gtidor 139 votos, tine to, criterioso~ morigcra.do. e é ttoloroso que 
- tendo cu oau±ilio ae-;·:58 a ·60 votos lib~raes, a um t•epr•cscnbut~_ d :'l.tH'ovincia~ mi t0t).1 igi!lJ- --·_ 
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ra'ncia. dos ftetos,úça~Ihe :imputaçõe3 
.. c tas, falsas. : 

. Senhore:;;, :l.sseguro com _ t::Jd!l.s as véras, 
s~m: receio de ·co ri t·~stação _séria, qlú~ ·uà comar
ca d~ (iuúarú; onde primeiro serviu~ aquelle 

47 

o ~_ cargo . de . prcsidentc·não .é obt"igatorio~ . 
S. ·EX;- sotf1·e, por conseguinte, constrangi-
mell to illeg-al. . 

Estava 'disposto a impetr:u• o mandado de 
ltabet:~s-c~_,·pt~s, quando li no {o1·11al _do Com· 
,.- ,.. .. . ... 

quem fosse Foi removido p:1ra a Cape-Ih de sua_ commissão. :Muito bem. 
para dar-se o logar a um liberal que precisava Que-o Sr. Dr. Luiz Caet:l.no Muniz- Barre-to 
tomar ares em Gual."arú. ·· vá em. paz deixando em breve a. minha pro-

uan o na ape a, aque e promo o:--, sou YtnCl!l., on e tu o a rope ou, anarc 1zou. e,Ja 
. do Iogar, a!5seguro do mesmo modo c1ue antes feliz . em.-outro logar, e felicite outros povos 

da recusa do voto para a'elimin~çiio, como jura- com essas superiores quitlidades de muito il
do, dojuiz de paz que ~et•viu na eloição-.nun- lustrado, muito honrado e de bellas tradiçõe-s, · 
ca teve divergencia, já não digo luta, com quein ·que na tt·ibuna do Senado lhe t•econheceu. com 
quer que foss~; sómente depois é que, por Í"3SO, ~anta scgut·ança, o honrado Sr. Barão da Es
com elle se indispoz o _juiz de direito encarre- tancia. (ili ttito bem: muito bem.) 
gado d~ presidente, e dahi a sua. demis;;ão. · 

Fóra disto. tudo é calumnia,que é a primeira 
vez qu;~ ouço e de qu~ não se. dev~ fazer echo o 

, ~ 

com os con:'5ervadores. _ 
: -. Po!s l>em; os conset·vaaores offet;ecel'aíri ba-
ses muito razoaveis par3. um accôrdo, as qua.es 
já aqui m~ncion_ei~ · ·. · 

Pot· que·não:is acceitou o presidente da pro-
vincia. '? · 

E si ú conselho do nfio adiamento era de
. pendente· do 'accôl'Jo, por que, não verificado 

este, não foi :Ldiada. a assembléa. ~ . 
o - . 

-o não adiamento de uma assembléa que · n :1o 
se reui~i:-4? ' · 

Disse mn.is o~illu:::tre senador ue o · rc-
std•'nte tem nomeado conse1·,·a.dores au tori
dades policines, chefes de secção, chefes de re
partições e promotores. 

Sei da uowe:~.ção d·um pron10tor cotlscrva.dot· 
pelas rela.cões eleirot·aes de pessoa do sua. fu
wilia com o presidente, ou, melhor, porq ne 
um manda-cllllV:l aqui d:t côrte o;·denou cl ur; 
fosse clle nomeado. .. 

Sei mais de um empreg:~.do nomeado p,1r votos 
con:.-cr,·a.dorcs dados ao g(w~rno por seu pae. 

.Fór:1. disto nada sei, e su pponho que o nobre 
s enador não poderà apontar conset·vador algum 
uome:~.do para emprego de qualquer n::~tureza~ 
Qu~mdo o presidente quizesse, seus amigos 

não consentiriam: a intolerancia, mórmente no 
4o c1tstrictó, não te-?.llimites. 

O SR. CoxLHO _ E CA)IPos:- E. o que vou 
fn.Z•"l'. Por1uiLta~n1c~ poré1n, um.a ultima ob;;er-
vação. · , 

_Estava disposto a ·requerer p-erante V • . E.s. .. 
utúa ordetll de habeaR-corptts e l u : favor do pre-

. sidente de minha ,: pt'O\·incia. . .. ....... _ _ __ _ 
_ Se disse aq ti i qhe S-/ E'S.. est:wri. affi.ictissimo 
po~ se retit·ar ~tem s~ Ex. toda. a razão; ·· não 

·· ..deve estar• o_ndeninguem·maiso quer: , · · 

ORDE?\1 DO DIA 

Pi·ocedc-se ú \;ota~.ão e-c approvado: () se
·guinte 

~-
PfiOJECTO 

N. 4 -188~1 
= 

Art. L~' A forç::t naval activa par.:t oanno 
financeiro de 18S5-188G constara: 

§ t> o Dos ofliciaes da armada. e das classes 
aunexas que .. ur r~r~~ctso:; embarcar nos na vi os ;;:c: 

ltc g-uel'l'a c nos transporte'>, conforme suas 
l~tt~ç~es. e dos e~tados-maiores d'ló:i esq uudras e 

. ' . 
§ 2.o Em circumsbncia ordina rb, de :3.:300 

praç:1s de pret do COI'PO do imperiaes mari
Ilhoiros, comprchendidas as compa11hias de fo
guis tas; de 104 Jll"avas. d:\ cotnpu.nhia de im
periael) marinheiros d'.: Mato Gros~o. e das 600 
pt·a~us dob tLalhão naval, das quaes podcn'io ser 
embarcadas 2.800 ~ e em circumstancias ext:ra
or,tin:u·i~ts. de 6.000 praças destes co:·pos e de 
tuaririhagem . ·· · _ · 

As companhias de aprendizes m::~.t·inheiros 
constn.riio de 1.500 pr;1ças. 

Art. 2.u As praças de prct voluntarias, 
quarido furem escu~as por conclus:Io de t r~mpo 
de set•viço, Ledio direito a um prazo de terra 
de 108.QOO metr-os quadrados nas coloni••s do 
-Estado. :: 

v 

proc0det-se-ã. na fórma da lei n. 2556 de 26 
d~ Set .mbro de 1874, iicando o governo auto· 
rizado a conceder o premio de 400$ aos volun-
tarios,' .de 500$ aos engajados e de 600$ aos 
ree ogajadcs ; e, para certos serviços e em cit·
cumstancia=s _ C'S.tra.ordinari:ls, a contractar na-
cionâês -·e estrangeiros. . ' · · · 
. _ A_ r._~-• _ 4. . 0.-ff~Ç~lll - ! C\'Qgadas. as c1isposições . em : . 
contrario ; - · · · ·· ·· 

O_ projêcto é adoptadú e remettido à com
··missão de reda.cção. 
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4S Sc::5süo em 23 de Junho de 1885 

O Sr. Leopoldo de Bulhões) pr:tças do batalhii'o naval, da<; quaes poderão 
(pela m·dem,):- Sr. presidente·, o projecto de 1 ser embarca·las 2.800; e em _circumst~nch.s 
fixação de força:;; de mar ac:~íJ:! de ::.er approva· extt·a.o1·dinarias, de 6.000 pr:1ç:s de>tes cot·pos 
do. e stu;s eu.ienrlas. ··o:uo V. Ex:. acaba ;e ver. e de ma.rinh3gern. 
P·~ço. portanto. Lc:~oça à Caruar•a pn.r,i e:l\'iar As comp: nhias d-1 .aprendizes marinheiros 
á mesa a re.la~!ção õo mesmo projecto, :::fim de constnr<"ío do :1.::i0fJ praça.;;. . . . - .... - - . 
independentemente de impressão. 

c. • • .,;,..~. .l :s " 'S, 

do forem escusas. por condusãJ de tempo 
serviço, teriio clir·dito a utu prazo de terra E' a.ppro~ado o requerimento do Sr. Leopol-

E' li:la ce appr•ovada a. redacção final do pro
jecto n. 4 de 188-1. 

R.ED.\C~.:\0 FlN.\L DO PROJECTO N. 4-188-! 

Fo;·ças de ma;· 1Jtn·a o exercício de 188;")-
1880 

Emendas feibs c appt·ova.dns pela Camat·n. dos 
Deputados á Propo"tn. do Es::•cutivo. que tha 
as orças e mar para o exerclClO e t:i:J 
-188(j. 

A .Assemblé~ Geral rlecreta : 
Art. _1. o (C.,mo na proposta.) 

At·t. 3.o ~Como na pro11ost:~..) 
.:'l.rt. 4.o (Como na proposta.) 

Snl:t das commi,;;:;;ões em (i dG l\Iai1 de 188:3. 
-Leopoldo de BHI!tues. - Sa.ty1·o D:as. -
Itarpâ. 

A comm;ssiio de marinha e guerra c:taminou 
attr.ntamente a proposta. d·1 p der OX"Cntivo 
fisa.ndo a for"<a ll 'IVal para o exereicio de '1R85-
iSSG, ~J é de arecor ue sc;a ella convel·tida 
no segtlint(~ proJecto de lei: 

AccrPsren te-se no Ioga r competent~: 

Art. t.o (COlflO na proposta·) 
ArL 2.o (Como na propo ,tn.) 
Art. il. o (Corno na proposta.) 
Art. 4 ." (Como na propost:~.) 

Sah da.s commis;;.ões em de Maio d ~ 18.~-1. 
- Pa.ul., Sou.:a.- A . E. ele Calll.ai'lJO.-
])o l'ia. • 

108.900 ad·~ · 
Estado. 

Art. :3.<~ Parl\ preencher n. força dl3cretadll.. 
proc3der-s~~a ua fü1·ma da lei n. 255(', de 26 de 
Sett•mbro de '18i4, ficando õ g-overno autor i :r.ado 
3. conceder o premio de 400$ ::os volllatarios, 
de 500$ aos eng-~jados o dd üOO aos rc<mgajados; 
e, para c~·rt·J:'; serviços e em cü·cuUJst:mcias 
e::s:tra.ordinaria,;, a. contractar nacionaes e es
tranzeiros. 

Art. 4.° Ficam revogadas as c.lis::Josi ões om. 
cont:·arlú. 

Pahcio do Rio de Janeiro em G de M~io de 
1884.- A.1~:onio de A.lmehla O!i·o ·h·a. 

O Sa. PaEsroE~TE declara que o me.:;tno pro- ·· 
j ecto vai ser rei!Jettido ao Senado. 

O Sr. Soares:- Vou, St•. presidente, 
re;;ponder, em muito poucas palavras, aos hOn· 
rados d3plltad;s que me preced·3ram nestf3 dc
b~LLC. 

Começarei pelo honrado deput.~\do pela pro
víncia clllo Bahia, o Sr. Barão do Guahy . . 

Di..:se S. Ex. que a apolice produz ·effeito 
lcrnit;ioso .,.., comrnet·cio e :i · d s r' 
nhn. que a proposta tenha. caractGr p•'rmanentc, 
e t:~i alia tezn e:;:sc caracter, é preferivel a liber
dade da emissão bancaria. 

11 st er:tca :1s pa avras 
do nobre deputado. nil:.> só pela. illu -tração e 
cmin .. nte po•ição que c:trJI·ce no 'commercio, 
como poJ·q•l·J o considero autorida ie na mate
ria, pr~dit·ei licenç.4, entretanto, a S. Ex. para 
discord >r d~ soa op1 niã:J sobre so:-em as apolices 
de eLl'<:líto pürnicioso para a índastria e para o 
cvmtuercio. 

11. Augustos e dign!ssimo: Sr . .,. repre.c;~?ntan- O Sn. B.\n:\o DO Gu.un·: - Pela iiUa. immo-
t:•F da naçd!o.-Oe os·dem d·! Su11. 1\lagest•tdo o bilisaç1b, note V, E:t. 
lmperarlot·, \"enho npreSI!nta.t·-vos a se:.plin te O Sn. So.tru:s: - Perguntarei ao nobre dc
propo.;t:l de lei fixando a. fo;-ç:l naval para o putndo:- Qn<tl é o mal quo produziu a emissão 
exercido de 11)')0-1R8ü : d~ ap{)lice.; cujo produeto tom sido applicado :i 

C·itt'ada de f'CI'I'O P. Pedt·o 11 ~ •· 
Proposta Sr. presidente, a. estrada. do fcrr·n D. Pe

d1·o ll não ó mais nem menos do r1oc o resul-o a·uno . " , Art. 1. 0 A fr;rça. na va.l a<:liva. para 
5- ( s r : 

§ 1." D· s officia.es da armad:1 c das classas 
annexas que fôr preciso emba.rc~s· no.a navios 
de g-ueu<.t ~ nos transportr1s, conforrn~ su:ts 
lot:v;ões, r! dos estados ·maiores' das <!sq ua.dras e 
divisõe:; mw:~es: 

§ i. 0 Em drcurJJ.stancia. ordínarias, dc :1.30~J 
praças de pret do corpo de . impe,·iars mari
nheiJ·os, co:np1· hendidas :u; companhi:u; de fo
g-.uista• : (~() 10,4 rmu;as da ~ompanhia. de impe
l'la~s lfHLl'll.lh~tt"os de Mate> Grosso, c da<; tji):J 

v~iu auxiliat· o eowrn~rcio. as inàustria.s e a 
nossa agJ·icuh,lra, r!tn ~raud1! t:!scala. 

Est.Q•l de accórdo, por:?.m. co!u o ltonJ•ado ·lc
putado qu mto a conc•Jder-s•1 liberdade aos 
bancos para em: L tirem notas por meio de cau
ção de a.policcs ; ma"~, no momento a.ctual, não 
podemos l' nc;ar miTo desse meio sem primeiro 
ensJtÍa.J' r•s:;e systema. n:) Thes1Jurn, pois é dle 
o unít.:o que cwítte notas. actur.lru"!nte. 

Pa.sso a. tornar l?ru. eon>õiders<:-ã.O algumas 
ohst:Jrva~iíes di! meu diMtincto e íJ1ustr1..tdt> eom-. 
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Sessão cl'n 2:l de Junho t1e 1885 

provinciano, deputado pelo 12o districto, ,o 
. Sr. Be1t•ros Cobra. -: 

Disse S. E~. : 
« Ha bancos que gozam de mais credito do 

<I?~ o :r'hesouro, e a. prova dic;;so. em. sua_ opi-. , 
juros é mai.:: bai::s::a. E' tamb~m sua opinião que 
o frO\'erno dove fundar a divida fi uctun.nte ; 
mas discorda do or-•dor · "" P. rn -

O Sn. SoARES : - A opinião desse;; cavalhei
ros é muito respeitavel; mas ou tenho as mi
nhas :posso não estar de accôrdo. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA dà Utn aparte. 

derã obter mais de 90 °/o por :lpolices de 5 °/0 e não dit·ijo banco algum), _ adrogarei os jnte
pelas de 6 °/o ao par. » re;;ses dos accioni:;;tas. Conío é meu dever, aqui 

Peço tambern li1!ença a S. Ex:. para di:::cor- advogo os in te re-ses do Thr!souro, e asseguro ao 
da.t· de sua opinião quando Ruppõo que os ban- nobre d0putado que a roe:lida é necessaria. 
cos g-ozam de mais credito do que 0 Thcsouro. E· preciso que a unica entidade que tem di
Não ha tal, nem se podia dar semelhante cousa. reito de emitLÜ· notas no paiz tenha ta.mbeui a 
S. EÀ. confunde os deposit·;;s n. prazo detc·rmi- autoridade de regularizar a. sun. emissü:o quando 
nado com coatas correntes de movimento, que !'e der deslocaçfl'o de 11um~rario de uma para 
pag-am 3 <>/o de juros e que estão ris ordens dos 
deposib~ntes, e os depositas a ·prazo fiÀo pagam outra pr:lça. 

e , 0 • • R. NDR..i,.DE FIGUEIRA : -O Thesouro 
A<~tua.lmentc os oancos têm em contas fle mo- não róde reg·ularizar as loucuras dos bancos. 

vimento 68.1:34:000:). e por letr:\s a pra;r.o R 
59 SOi·OOO~, dg ·p~~-S-:lS----lf:rru~.i&-:..e+.:;-.-----+--O~~sf-n~. _,s~~~A~n~:zs~: ~~es~o.Mnd~r-"-·-'---'· ~"'-1-'-"'...__._..~.__ _ _ _ 

nohre deputado :~Que culpa têm os bancos de 
Parece-rue que o nobre deputado confundiu os que cêrca. de tres milhões do ba.b:tantes, que é 

juros d<:~s contas cot·rentes de movimento con1 os de qnanto se compoem afl provincias de .Minas, 
de •lepoiiitos ~1 pr: · · . • - 1 um so auco, 

Quanto ás apolices. tambem peço licença a nem um:~ caixa filial, nem ao meno.;; simples 
S. E:s:. par~~ discordar dn. sua opinião, porquanto- agencia bancaria, e que todo o movimento de 
a~ apolices de 6 o/o e~tüo a 1:080$ e produzem nume1·ario se faça por meio do pt·oprio n.ume-
jui·os na. razão de 5 1/2 °/0 , correspontlendo a rario 1 · 
apolices de 5 ofu n. ~)00.~, e as de 5 °/0 emittidas O Sr •. BAn:\.o DO Gu.ur'f dá um aparte. 
a OüO.~ corresponderiam a 5 1/5 °f0 • · 

J • 1 d · d na-o h d O Sn.. SoAREs: - E' defeito de todas as _pro-
. ã ve o no )re eputa 0 que a e;:pro- vincias do Brazil. Não ternos b:mcos em Dll-

porção entre umas e outras. · . _ 
. . . . mero suffic1cnte para fa~or as tt·:m!'acçoes, 

Lwntar.me-et un n.me ~ ._ ando dess~ modo o meio circulante. As-
pal~vras em relaçtio aos nobres <lt:putn.dos~ p;lo · atustarno-nos porqun o ministro da fa.zen-la. 
multo qtte me merecem. vem pedir :~.utoriznção para fazer a emi<;;são de 

Passarei a,.,.ora t:unbem em 25.000·00 .:.:. basead:t 11111 · l · · 
a. responder :v) honrado dc_ptltado tre tan.to _nos Esta~os-:Unidos todo o mo:·imento 
tricto do Rio de .Jan~1ro, c de ctmssao bancaria e baseado em a.polJces de-
opportunidade p:tr:l decl:1r.c r a V. Ex. e á positadas no thesouro. 
Cama.r:~. CJUO S. Ex. é mestre nest:~s male!"Ías. O SR. A:soR.\.DE Fzr.UF.IRA :-E' n11tr() t·e-
Quando t mho qualquer dllVÍ·!a no meu espirito, gimc:n. 
a respeito ucstas qu~stões, ó a S. E:c. qu~ 

0 
~ '-: 0 · · 1 · d 

reeorro para . aconRelhar-rne; portu.nto já \'Ó ~P •• • o . .o,.m~s :- que e certo e que a eL e 
v. Ex. as diffic•;ldades em quo me ancontrn 2!) de l\Jaio d~ 18i5, quando r~stava prt?sta.ndo 
para respon !er ao nobre deputado. 1\lna 0 muito.: boo11 serviços, em Vl!Z df! ser corrígUa 
discurso de s. Ex. ti mitQu-sc :a. pi·ov:u· que 0 na. sua ultima parti!, qu~ d:t\'::t liberdade ao 
Tbe;;out•o é quem deve actualrncnte aos bancos The~ouro para. a!')eitat· títulos qun. offerec~ssem 
c qu~ h·l suparallundancia. u~ meio circulnnt~. se~ut·an,,a, com e:tc~pç:io d:~i; apotices e dos 
e conscguintem~nte niio dev'~ 0 Th,!souro lançar bilhetes do The.s~JUJ'O. foi derozada, o de entuo 
mão dest:~ medic.la. Pec;o licença a S. Ex. até hoje os legisladores nunca resolveram causa. 
para discol'dar. Ett disse que apoiava. estn. pro- a.l~uma a respeito; portanto dei:cem quo o 
posta stimenle por não ha.v~'r no paiz. um banco Th~s-:.mro ensaio cst'! llii3ÍO, e si produzir 
d · - 1' ~ E ~"'- h ! a.lgum_. _cfft:lito benefico, vamos até á liberdade ~ ~mu;.;sao. ern·untO a .~. !.X. :-J.,aO a.ven1 O 

um >aneo G c1rcn ação, nilo havendo a. liber
dade banl!ari:t. corno no~ Estado~o~-Unidos. para 
os ba.necs omittírern notas por meio de cauçã!J 
do apoliccs; qua.nrlo o TJlesoJJro entre nós é a 
unica entida.d~ emissor!!., quem devo regulari
za::- O"Sa emissão. quandiJ se der dl3~;1oca(;~o de 
numerario -d(l um~ pa1·a outr:~. praça l Sem 
d1a•ida. ti ue ~ o Thesou ro. 

Q Sn.~- A:sotuDv. Fwul'mA : -A eommi.r;são 
da . Tlra.ç8. re•pond~u :i. ~ommt"ísã.o Tlarlam~nta.r 
do que S. Ex. é m13mbro. 

v. n.-í 

O Sa. A~D:i.\DE Fwumn..\.:-0 Thesouro não 
póde •et· bauquf!it·o. :. 

O Sn. SoAnr.s :-Ma8 o th~souro ba muitos 
anno" cstli. C.ltf!reondo attribuíçõ~s dl) banqueiro, 
quer na sítuaç:io líbl3ral r! tll.!r na. situação con
Per\•adorn. : emítto bilhete<=, rec~br, cauções, 
peJe dinh~?it·n a premio] em deposito. ' toma B 
vende camuía(ls, cüncorm csnfim com -toJos os 
ba.neo~. Pois si o the"'UI'O concorre com todos 
oJ~ bancos c · c:_nitto notas, por que "não h3. do 
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ellc pojer regubriz:~r· a su~ propria emiss:io .:c 
notas~ 

O Sr •• BARROS Conru. dá um aparte. 

O Sn SoARES :-Fallo quando St:l der falta de 
numeraria ~e nma p:ra outra praça, prevale-

O que cntr.) nós tanto assusb, nos Est:l.
uos-U ui do.:; ui· se C lU um~. escala. e:..traordi-

Peço licença pará let• o que a Camara de.ve 
conhece1· melhot· do que eu, porque no JoW'í11ll 
drs E'coí1omistes e na correspondcncin de 
Non\·Yot·k para o lontal do CumíiiCJ'cio. que é 
minuciosa em dados es;atisticos, enconlram- se 
estes algarismos, q ne fazem honra âquelle 
granJa paiz : · 

~ Bancos ílacíonacs.-Durante o anno orga~ 
ni zm·am-se 1i 1, que é o maior numero desde 

-') -. '.) 

« Ha. :;~.gora 2.269 bancos naciona•'s no paiz. 
« Não ha Estado ou mesmo tet·ritol'io sem 

algum banco destrs. Seu capilal total é de 

« T:tt•s s:1o alguns dos brilhante;;; resultados 
da liberdade bant:aria. O rclatorio do contad.)r 
da circulação é que o se occupa mais especial
mente de~tes bancos. 

(< Os b9.ncos nacion'lOS rete:n 220.000.000 Jol~ 
l:l.rs de apolices do governo resgatada,; a von-
tade do thesouro. · 

« Si a divida publica fôr sendo paga na mes
ma proporção P.m que o tem s do, essas apolices 
deYem ser pagas dentro àos tres annos se-
g'iiÍntns, e como ella.s representam ~·lO o f,. de 
~ota:o: do~ bancos em eirculação. é claro que 
havera grande .contracsão na sua masea. 

O SR. SoAnEs :-Não podemos liquidar a na
ção ele um mowento pa1·a outro. 

Apoiando ::t pt·oposta, não se segue q_ue eu 
cstej L de accõrdo com o que di-se o nobre pre
sidente do conselho, no seu ultimo discur:~o. · 

des rel~çõ ·s. 
Sinlo quo S. Ex. não esteja presente poi· 

moti,•o justo, pn.rs escl:Jreecr c~to ponto. O seu 
p~nsamHnto eH:l. bem claro na parte do discurso 
que vou let·. (LJ.) 

Diz 1•rn summa S. E::t. que n. me!ida é para 
que elle se enteud~ com o Banco do Braidl, que 
já. mantem com o governo esLr,·itas relaÇões. 

Ora, isto não tem cabimento, porque resul
taria e::tactamente o ue hontem disse o nubre 
deputa o pelo 11° districto do Rio de Janüiro : 
o Banco do Bra.zil iria M Thesouro caucionar 
os ~~us biibet••s, e no fim do pra;.:o d~ caução, 

' . 
igu:l ao dos bilhetes. 

Por i-so npresrntei a en11mda que a Camara. 
em sua slt:t sabcdol'ia. ente d u : i 
que a cauçfiu fosse somente por apolic~es da di
vida. publiea. isso seria uro coreectivo; o The
souro estaria autorizo.Jo a f<tzex· a caur~ão com 
o banco que lhe apre"entnsse apolice::; e não 
com quem lhe levas:->e tiLulos ao po1·tador, com 
prazo certo e determinado. podendo no vcn;;i
mento, ser ou não refo1·mada a caução. 

Como pretende o nobre pt·o ... idente do con:
selho, n1J vencimento da caução, o B:,nco ·do 
Bra.zil estarin. reembol~ado elos 25.000:000$ que 
thresse caucioc~do em bilhetes Jo Thesouro, e 
a providencia que pede o nobre presidente do 
conselho seria nulla. 

O Sn. A:\nR.~DE FIGUJmu. : - E os bilhetes 
met·c

0
·ado. f: .~. 

1 
'i fic'ól.riam em circulaç:io, que é o que se quer. 

<< (1 ue ara o t 1csouro • .., 
«E' qtlC!õtilo difficil, par:1. a qual tem-se pro- . O SR. SO.\I\E'>: - Entretmto rl'IC essa l~e-

posto val'ios ramedios, entre r!lles (jUC s •l dt..i um I d1da póde .pr1!~br ~ran~e~> e t·elev<Lntes ~ervlços 
·- · pl!CullO em dinheiro :1os possuiJorcs d 0ssas ~po- s ; n.do a c:a~çao felta somente em upollces da. 

liccs. cltvtda l,;ubltca. 

« Em Noveml>t·o ultimo c..:ses banco~ tinham O correclivo da cau~ão é a .taxa dos juro!. 
crn apolic .. s, como caução · de :;uaa nota:0;, S1·mpre CfU'l o banco p1·et0nda abusar. levan
::390 ,;,z....;,lOO. taudo dinheit•e, para. fazer no:;ocio, o Thesouro 

« Alóm de..;tes banco!i, ha outros pat•ticularcs el·~vará i!nmediatament:) a taxa do juro. Este é 
c dos Estados, q11e possuem ~t.i:) .4tl0 A2G dullat·s o corrccllV!J. 
oan apoliccs.,. 

E" r l u 'd l o ~11. BAn:\.o oo, GüAIIY :- Hoje niio póüc 
' 15 como. nos ~st~u os- nt os, a apo ice pro- i<~zer lSSO, prwritlC c rl1' vedor. (H a u;rtros a·nar· 

du;~, duplamente . rAp(/rlcs .) • ._. 
l•'ui bcr.a clat·o, Sr. presidente. Apoio esta tes .) 

proposta. sómentc por•JUC nfio temos bancos de O Sn. So.ums :-Rcsponrlo aos nohrcil depu- . . .. ;" . . 
• 

cabe-lhe rcgulal'Ízar e•tt! assumpto. 
Si o parlamento dcet·eta~se a liberdade· ban

caria, eoiJre a qual o n•·bre deputado o Sr. 
Barão do Gua.hy já apresentou um proj0cto, 
poderíamos entrar er.a outro regimon. 

E:z;ttre n_ós, Sr. presiden!e, riualquor dr:sl a.s 
mt:!dtda-8 e serupro mal a.c<:lt<~, mas de :graí~~da-
mcnte o que podemos fazt:r 'I • 

o Sn. A:\'l>RADE FIGU :mu :- J\rripinr r~ar
rr:ir~ e ía ~er vida nova. 

Querendo o Tbesout·o refrjrma.r os seus bi
lhete:.:, os bancos :-;e recusarão a essa. reforma? 
Não se r· ~cu;am. 

O Sn. ANDRADE Fwu.F!ntA: - :·T:tlvcz se r·e
cusem pot" ~!$p?cul~c;ão, destl~ que vejam quo o 
g:overno e~la drsp()sto a Í<~;~,cr Ludo quantrJ qn<!i
ram. 

O Sn. SoAR~~ :-0 nobre rnini ... ts·o da fazenda. 
póde fazel", ao mesmo tempo, as duas operat;ões; 
p6do fica.t• armtt,do 4~st~ mcdide~ pa~a. u:.:~,r da~ 
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cauçõc::, c pódc atirar ao mcrc:Hlo a. emissão de 1 meu to de transacções as effectua no valor de 
apoliccs, cousolidando a diy;da 1lul'êuante. 2f)0, 280 e :wo.ooo: 0008000 por anno ; é com 

E' cb!·o que a caução em apolicc.'.> facilitará 40 ou t~O.OOU:ijQ0$000, c1ue esses bancos tem no 
a consolidação ch divich íiuctuante: fic~~ndo o Thcsnuro. que se f:lZI'llll to las as opcra•;ões '? Os 
Thesouro ~•rmado <.h 1uediJa, pôde optar p:a· bancos do Rio de Janrâro fa:t.ern o maior dos es-

" a '\ ' r~ • 1.., • • ,. • • • . ' 
estas. ptr isso mestno. serão muito mais pl'O-
curadas para serem dadas em caução . 

As numerosos cauções de apolices ue se fi-
zeram no.;;; 'sta os- m os c que permitt1ram c 
facilitaram as innumeras conversões que alli se 
ílí:eraHl, porque as apolices oram procuracl::ts, c 
a.s>:im é que o ,.:eu jnro foi sendo successiva-
mente reduzido até 3 °io· . 

Conscgn'intemcntc. desde que o nobre minis
lt·o da fuzenrla determinar que a caur:ão seja 
feita sórnente em r~polices, facilitará a conso
lidação da divida fluctuante ; Hs anolices ~erão 
muito mais procuradns, todos Os I.JÚ.ncos rtUCl'C• 
~ ~ -

I , ' ._ , 

lll3S como títulos de cartei1·a. 
O Sn.. Axrm . ....nE FtGUEill.l d:i um ap . .1.rt0. 

n.. o.UtEs:- ~ op1n1ao ae ·. ~x. e que~· 
operação se limite sómcnte á consólid:Jção 
divida .. 

Í1 ça a consolidação e ao mesmo tem'po que o 
Thesonro fique armado desta me.iida, ele qu.~ 
necessit:l. -

O Sn. A~n:unE F1G1JEIIU :- ~ão prcc1sa. 
ficat'. 

O Sn.. So.Artv.s :- T·lnto pt•ecisa qne V. Ex. 
vi' qnc, na ultima. cr·ise qu\ atravess:imos no 
Rio de .J a.neiro. :'Í não fo ·se o ;:a.ct•ificio enorme 
11Ue fizeram cs bancos, teria.mos de ois' um 
p:tlllCO. 

O Sn. .. A~JJLUDE Fwm:rru. :- Enlão, sJo us 
l;ancos ue vrecisam, não õ o Thesouro. 

O Srt. So.u:E::; :- Perdão ; respon in-ruo Y. 
Ex. a este ponto :-D;1ndn-se uma ct·i:s ·~. qnal ,:. 
o remeJio que tem o ministro ela fazenda. para 
soccorrct· aos banco' ~ 

O Sa . A~DrtADI;: FIGUEIRA:- E~ pt·eciso vor 
dr) que cspech ó a c1·is') : si é motwtaria, o re
ruedio é uma rmiss:io. ni'io ha ouu·o rccm·so ; 
si é cconomica., a questão é outr:~.. 

O Sn.. So.\.ItEs :-Si dct·-se uma crise, o mi
nistro da fa7.endn n:to tc•m oul. t'O remedio senão 
l:mçar miio do papd moeda, niío tem. ontr·o 
m0io ; c a nm gorerno qn:tlquct• Ianç;1r mão do 
pap!!l-moeda sem :nttoriz:l ção do parh.mento. 
prefiro d~sde já votar a me l1.d~ para f!..!.! C o 
go\·c rno cmitta prtpel-mo·,da ateu. <1uanlla au
torizada, mr~diante caução d·' a. )Oli~r_! da divida 
p11b 1ca, q11e, a em de ser um corrcctlvo pn:1. 
abusos, é um me:o se,zut·o. 

O Thesout·o é o unico emissor quo temos, 
repito : é clle que deve regula!' a sua emissão4 

O Srt. B.\nnos ConnA:- O que con
lesLamos ó que . hnja <LctunJmonte crise mo·· 
netari:t. 

O Sn.. A~DR.\l.)J~ FrGJJJnr •• \. clá um a.p:wtc-
0 Sn. So.ums :- Respon 1o a V. E x . <li

zendo que i,;ao não pó(l·! ser ; porque dos ··lJan
cos do: Rio de Jnn<!iro o r1ue tem menor movi-

a do Rio lC Jane·i,·o, ;1a qual o unicô banco de 
emi~são que cxi;;tia foi inutilizado pelo govOI'
no, em conseq 'tencia das nece.~sidarles da 
guerra do arag-nay, e nunca. mais o mesmo 
govo:rno t1·atou de restaural-o, os bancos de de
positos f1çam milagres: não, podem regulat• 
o meio circulante á sua vont~1de . · 

O Sn.. B.uu.1.os CoBRA : -1Ls o governo, que 
não tem isso em vista, não aceita a emenda. 

O Sn. SoAREs : - QLlq não a aceite. ,Desde 
qLlC cumpro . o meu dever, que_ me importa 
que a Camnra, em sua alta s·1 be lori:t, aceite a 
minha l'menda ou il. rPjeite? Estou l':Ômente 
d· fendendo AS minhas idéclS, por ent0nder qu<:l 
cum ro o meu d ver. Acredita o nobre de utado 
quo eu tenha a pretenção de le\•at· a convicção 
â Camara dos Srs. deputados para fnzer vingar 
a minha emenda.? 

O Sn.. B.·\nnos CoHR.\:- Deve ter; por q1v.J 
uão ·? ! Está no c~1.-=o. 

O Sll. SoAnxs:- A commis~ão. em su:~ sa.
bedOI·ia. resoJY;'l. como entender.· ~i a emcn hL 
cahit·, votat·l'li P''h idéa; :ânda assim. desejo 
que o Thesour.) fique armado d!~sta medida, de 
que nec•'ssita. 

O Sn.. Rumos Corm.\.: -l\Ias actunlmr} nlo 
não hn crise. 

.. 

O Sn. So.mP.s : -Esta é outra qne ~trro. 
V. E:c rcpt:Le que nós n~o temos actualmcntc 
crise: pois V. Ex. pr.~tonde que na occasião cb 
ct·isc se t' () nnisse o p:u·lamcnto. afim de tomar 
medid:~.s parn. Ler mão na crise ·~ 

\. .: . ' 
o govel'no não precis:~. de antori7.ação: isto es tti 
na sua missão. 

O Sr· .. SoJrms : - Ah! \'. Ex. prefl' re 'l"''• 
em uma occa~iito dada, o poder executivo pm· si 
mesmo emitt:1 p!lpel-moeda sem a.t1Lorizn<; üo ilo 
parlamento ; mas e u prefi t·o o contrario : que 
o parla.m~nto de autorizHção ao governo o qne 
saibamos n:~ occ,1sião oppot·tun~t tomar con
La.s ao poler executivo · do u~o que fe~: dessa 
autorhuçilo, para vermos si abusou ou não na . 
emissão foit3;. 
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O Sn. B.m:\o !:lO GuAllí : - O que quere
mos é sinceriJade. Diga.-,;;e que é para ausilhsr 
ao Thesouro c não aos bancos. (jtpoiado.- .) 

Senhores~ po1· honra nossa. devemos dizel-o : 
-0 TJH1~ouro,si pt·ecisasse de 8 ou lO.OOJ:OOO.~, 
podia Jev:mtal-os quand<: quiznss-3, porque 8 on 
10,000:0:JO . .:; para o Br,1.zil ó nada, ~~bsoluta-

-monte nadà . 
O Sn. SoAnEs : - A isso niio mo cabe re

.sponder, ruas ao hom·a Lo presid•.! n t(~ do conselho. 
. . . · __ l . · . ::::,n.. XDUADE 'IGUEIU.-\:- . ntcn O-que e 

me dais autorização, usare>i della· ; si m·a muito. 
n?.o dais, You. emittir papel-moed~: porque pre: j 0 S!l. So.mE,;; : _Levanta-os com a maior 
c1so delle · s1 me a rcsent · · · ü · · _ . .-ro or onra · 0 ' <.o'_. muu o. or 1s~o 10 .- , 

-porque est::t a ert:>. . _ j nossa. dévemos sustentar -si o Thesouro do 
. O S;:.. B.mrws Comu: :-.Fallou hypotl;e- 1 Brazil precisar dr: 8 ou 10.000:0008 p:1ra opa-

ttcar!lente: declat·ou que; s1 losse n__eces.sarJO, I gamc:nto do j11ro de su·)s apolices, bvanta·os 
usart~ d:_sse rl'cu_rso! l~tnd.a que n~10 Lnres-c nesta praya immediatàmente scu1 ser necessa-
autonzaça.o. E fazta mmto bem. · rio es~e 1·ecu1·so. 

O Sa .. SoARES: :-El~e dis'e claramente : V e- Acreuito na. sinceridad~ com que fallou o Sr-
11ho ped1r a autortzaç:to, pot•que o parlamento presidente dü conselho. 
~stà funccionando. ., 

O SR. B C r ..... 1 . 0 Sn .. h.-mnos Conu:- Tambem cu. 
An.n.os _omu.:-\. t-x. eta as pala- !::: 

O Stt. So.ums:-Está a•1ui o seu discurso· 
(Jiostra.) P·~ço a V. Ex. que p:1sso os olhos 

•7 • • . - -

.. ' o parlamento cst:i funccionando; porque~ si o 
padamento não estives 'e funccionando, eu 
·usaria da medida, rC'cisanJo della. 

O Sn.. B.\RÃ.o nn Gu.-ury :-Si se désse a 
crise. 

O SR. SoARES : -E' elaro. Pergunto ao:; 
nobres deputados que me interrompem :-VV. 
E Ex: pl'etende~ que se t9mnsse ~~m~ provi
dencw. para GVltttr um:t cr1se depots ae dad<l? 
E' possivel? 

O SR. B.u'tROS CoBnA :-~I~ts não queremos 
que se tome antes de dada, e quando nada in-

O SP,. So.\RES :-0 nobre doputaJo pelo 12o 
dist.ricto da min.ho. província me diz : E nada 

Pois V. Ex. pólo garantir que sem esta. lei 
sem um b·1nco de circulaçilo, :Hn:uihã não es~ 
tt'ja de~locado o meio circnb::1te, que a praça 
da Bahta ou de Pernambuco não 'soífra '? 

O Sn.. BAl~Ros Comu :-A:5sog-uro quo nada 
indica a e::dstencia ele Cl'ise. ... 

O Sa. SoAnEs:- O nobro deputa lo asseo-ura. 
que a. crise uão se d:t r à ? . • . 0 

O Sn.. B.\n.Ão no Gti.\ll'i: -:\ crise é no The-
sour·o. 

. . 
armado de~t;:t medida, tanto mais gua.ndo temos 
o exemplo do que se deu em 1~/5. Si não fosso 
a h~i de então, muitos bancos do Rio de .Janeiro 
terwm esapparectdv . 

Sr. presidente, vou condu ir. 
Nõ; podemos fa.zer o) os i ão o estou rom to 

a aze ·a sempre que julgar opportuno; ruas não 
ne::;tas materias. 

O Sn.. BA_RRos Coan..\. :- Isto não é opposi
ção. Voto "pela medida. 

O Sn. So.\nEs: - De,·emos examinar sia 
medida é ou não é opportuna, si é _ou não é nc
cessal"ia. Desde c1uc nos convencermos de que 
é nocessarfa, devemos votal-a, e para mim esta 
medida devi2. passar quasi sem discussão. 

d;);:~. tnemuria, vr~iu pedir ao parlamento uma 
autot·ização semelhante, lembt·o-ma de que 

l ' . . 
qu.e se disse a mesma causa que hoje se est:.\. 
repetindo; mas o que é certo é que, na. ex
ecução da lei, o.~ resultados foram ruuito cliver
sos:o Thesouro cumpriu a lei.os juros q11e foram. 
recebido3 pelo Thesouro, na importancia de tt"e
sen tos e tantos contos, . foram applicados à 
q ucima do papel-moeda., o numerario foi reco
lhido e a circuhção não foi a•.tg111entada. A l ei 
de 1875 não e1·a tão previdente como est:L. 
(flJ)cwles.) O corrccLivo da caução é ;1 p-ropria 
caução. Si um bnnqu~i.ro se apresentar ::1.0 
Thesouro a pe H r a. quantin. de 10.0U0:000$, 

O SR. SoAnEs :-Pode h:wer crise n•) The- sobr.;: a cauc;ão de apolices ao prazo de quatro 
souro 't mezc~, por exemplo, e no fim do p:azo res-

O Sn.. R1..nn.os ConRA :- E ha. gatn a caução e o Thesüuro recolhe o numeraria 
que havia posto em circulação, onde est:i o au-

0 s~. So_,\RES :.-o qu: é que falta ao The- nomento? 
~ . • . . n 1s ro qUlzer amao 1a , 0 s A . . F • · , d,. . 
tnm ::u· dmherro eleve a t:Ixa dos juros e ~erá em I tL :'\DR.-\DE IGlJE ,R.-1. a um apat to. 
~cus cofres 60, 80 ou iOO,OOO:OUOSOOO. · I O Sll. SoAREs:- V. Ex. argumenta na hy-

. Po:La.nto,_ o r: ceio que os nob1;es deputados I pothese de (I UI~ ~- caução. seja, sob b~lhetes do 
l.•:rn unmed:atamente desappareCi!r:i. fhesonro c 011 de r1uc se.;a s:Jbre apohces. 

O Szt. B.u~n.os CoH 'i.\.: - Não temos 1·eceio O Sn. A::-.-IJRADE FIGUEinA: -0 qu•! eu digo 
uenhu111, cptC1'C1uc,; q un !>·~ ui,:;·a a verdade. ó q li o :L em iB':i5o ú em. lmueíicio do Theaouro. 

O Sit. So.\Rv.s:-Dis"·~-se ain,l:L:-0 Tlwsouro O Sn. So,nms : -Mas V_ l~x. teme que 9 go-
JH:c ·!s:~ de S.OIIO :UUO$ pa1·a p:t'"n.r os juro~ d~ts verno cxccrla os vinio o cinco mil r:oulo::;. _ _ 
~·P0~1:1~s; dahi é . qu: tH1.sce~ a _idÓa de vir ' . O Sr.. A:->IHUDl~ FrGUEtiU.: -0 que .. temo 
peJu ao parl-mvmlo (•~ta :>.ut~\'l:~.nçao. _ I e quo o governo use desta fa.culdade. " 
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O SR. SoARES : -Desde que o governo não \ 
exceda os vinte e cinco mit contos, com cau, 
çi'i.o, não h.:t perigo algum. 

O SR. ANDRADE FrGUEIIU. : - Ha par4 ~~ 
circulação. 

- .:::. • - ... ~ 1 -· ,. r c n rac-
çilo de ct·cJito, o lJanco que tiver necessidade 
i-rá. ao Thesouro levando a c<~.uç:I ·• Uma V• '7. 

UC C0SS<)IIl as Sl!US Il!' ~ • ' i •' 

caução cutn o numeraria. 
Si o banco !Jt'etender· abusar e ir ao Thesouro 

Íil.Zet' cauções somente par;;. especulação, o The
souro t ••m nas suas mitos correctivo, que ó a 
tu~a de jtiro elevado. 

O SR'. A:>ioP •. -\.DE FIGUEIR--\ : -N:Io pôle. 

O Sn .. SOARES: -Por que não pride ? O The
SOUl'O representa. o papel de um banco . Si elle 
eroitté papel morda, si elle aceita cauções, . - . , 

_ 0 SR. ANDRADE FIGUElRA: : -Não póde, por
que é necessitado. 

OARES:- . ;o~. e~t:i. argumentando 
somente encarando o Thesouro como devedor, 
mns. imagine que o ThesoU:r~ ó credor 1 

sejt~ timido nestas matcrias, como já o tem de
mc,nstrado. Si S . Ex. tivesse mais Ulll pouco 
de c01·agem, não emittiria. somente os -
25.000.000$, faria as duas operações ao mes
mo tempo, consolidaria a divida e usari·1 desta 
faculdade ; tran-:>formaria assim o Thcsouro de 
llevedor em credor, ~ toda a argumentação do 
nobre deputado cahiria por terra. 
_ Si niic houv~;;se crise, não usava da medida; 
havendo crise. -u v 
a cl"ise, o num~rario seria recolhi.!o. 

Sr. presiJentc. nunc:t serei mini-:;tro neste 
paiz, porque : não estou preparado pal':l. i;;so 

n i :s , n m en o a.m t<,~oes; mas, st 
fosse ministro da fazeBda por um momento, pe
diria ao parlamento, não uma emissão de vinte 
c cinco mil contos, rnus de cincoenta. 

O Sr •. AxonADE FwuEnu:-Ou de cem. 

(H a out1·os apa1·tes.) 

O Sn .. So.ums: -Ou de cem mesmo. 
Temoi; o ~r:1 nd·~ mestt•e ne:o;tes assumptos, 

os Estados Unidos. Eu anuunciada no The
~ouro a emissão de apolice;:, e estou conven
cido de que ella. seria muito bem suceedida, e 
o Thcsouro, em vez de devedor, tornar-se-ia 
credor ; toda. n argumentação dos nobres depu
taios de~apparecel'ia., -repito. 

(H a diffcrcntcs a1;artes.) 

putados me levam mais longe do plano que eu 
me havia traça.do. Sou contt·ario ao papdl
tnoeda; mas não posso ver confundida uma me
dida de occ!l.si:Io com uma med:da. permanente. 

emis,:;ão de notas em larga esc&.la, por meio de 
cauçiL·s de apolic0s, trõu~e:::se ~ases grandes 
males de que fa.llat·am os nobres deputados, 
emãoj:L os Estados-Unidos deviam ter de~appa- 
recido. Bc:n sei que as condições são muito dif-
ferent'!s · mas uundo 1' · 1 , 
de milhões de dollars, em caução, fallamos em 
auto:-ização vara cauci0narem-se apolices até 
25.000:000:)000. (.-lp<iiodos .) 

, s s no rcs epn-
tados me bvam ruais longe t!o que eu preten
dia ; não tenho remedio senão responder a 
alguns. . 

O nobre deputado pela Pa.rahyba do Nort~ 
acaba de clizer que temos uma a.sassa de nume
l'<l.rio e~traordin:1 ria, 200.00iJ:000$000 ! 

0 Slt. Axon ... oE FIGUEIRA:- .A taça cheia. 

O SR. SoARES:- Os nobres dcputa:!.os co-
nhecem melhor do ue eu est · 

Sabom que aqui não ba bancos !Jara fazerem 
o movimento de praça a. praça, que é feito por 
meio de numeraria '1 

' . . . u . 2.000.01)0 
de habitantes que temos e ficando 1:ada um com 
i O$ no bolso, terelilOS perturbado ou retido me-
tad · - 'l 

o Sa. Axna_-\DE FrGuErnA:- Qual 6 o meio 
ciL·cula.nte 1 ·· 

O Sn.. SoAREs:- 200.000:000.~000. 
O SR • .tboRADE FIGUEmA: - 210.000:000$ 

só em pap~l, alóm de outros meios subsidiarios. 
(H a otttros apm·tt.:s .) 

O S:a. SoARES:-Vou dar uma prova do au
xilio que os bancos encontram. 

· óuco tempo,o Banco do Bra-z-B-,q-tter---<a~l_.,_.in;;...·s,_---
ainda. goza de f:tvores do Estado, tomou a se ... 
guinte providencia: dit·igiu aos outt·os bancos 
uut ~nemoí·andtLm declarando c ue a taxa d 
jut·o em conta corrente dos dinheiros alli depo
sitados seria 2 ojo, e tomou uma. providencia 
interna~ de não cumprir os cheques visados de 
outros bancos sem que elles tenham em contas 
correu tes quantias depositadas. 

Qnando o parlamento reduziu o sello dos 
cheques de 200 a 100 róis, foi com o fim de au
:I.iliar a circulação dos cheques; entretanto o 
nosso primeiro banco adoptou a providencia a 
que me refiro, forç;Lndo deste modo os 4emais 
bancos a uma taxa. de juros menor do c1 ue os 
pa_rticulares, ou. a retirarem os seus depositas. 

o que é certo e que as vistas do legislador 
que reduziu o sello dos cheqncs:· sfio assim con
trariad9.s. Na. parte do BrazU mais populosa c 
ondP. a industria está mais desenvolvi.da., :como 

R' d• ~ 

N~'io se trata. de emittir papel-moeda -discri
cionariamente; tr;'tta-se ue uma medida. para 
auxiliaL' os b:mcos ::i houver crise, si não a. · 
houv(:r.nãose u~arã. da medida. _A taxa do juro 
é o verdadeiro correctivo pa.ra obsblr a que os 
b~.tncos vão especular com o Thesouro. I-I:t muita 
uilfereuça ~ntrc um:t _causa e outra; c si uma 

bancos t(Hnos 1 Para conhecer o sez·viço que 
clles poderiam prcsta.r, basta cC'nsi:.lerar que o 
Banco Mez·cantil de Santos, com o capital do · 
1.(100:000$, tendo um:l. ag-encia em S. - P~ulo, 
outra. no Rio de Janeiro e outra emCampma.s, 
tem _prestado relev:1nte~ ser .. viços. fazend~ _um 
ruoVlmenlo de:120.000 : 000~ por a.nno. ·81 1sto 
fosse repróJ.uzido, muito teriamos melhorado o 

' nosso meio -de circulação. 

A ausencia ·de bancos é a origem de. todos 
estes males; na minha provincia. s~b_retudo; 
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v:tata e popnlosa . .:\. unica ug~~nci:J. que alli 
ha,Tia do Banco do Bl"<'~zil, a caixaíilial ~ f" i 
su1)p!"imida c~ as trans:o~cções alli sef:szem ew 
nurnerurio. 

E' nece,.;s::t:·io que o meio circ11l~nte sr>ja :tu-
r> • ..., o . 
o deve regularizar, actnalH1ente, no caso de 
retracç5o de credito, é o Thesouro. (:\partes.) 

:-. ec u~>~ são em n.Ümero d:minnto. A 
·moeda subsidiaria. é insigni.fic:mte e as opera
ções, qner do commcrcio quer particulares, fa
zem-se ~por meio de numerario. 

TemÓs o habito de possuir sempre em c:tr
teira uma resen·a e ás vezes de quanti:'l. que 
devb. est~\r nos bancos. 

O Sa. A::o;D:R.:\DE FIGUEIRA dá um aparte. 

O-SR. So.\.!n:s:- Aposto que V. Ex.~ S•3udo 
para mim um exem;;lo Vi\"O nest:~s mater-ia.;;. eco-. . . 

~·· .. 
ccssario augml3nt<trmos e aug::tentarmos muito. 

Sr. presidente, peço a. V. Ex. e á Camara 
d ':>culpa do precioso tempo qu0 lhes tomei. 
Peço tasubem ao roeu . nobre amigo deput;.~.do 
pelo 11° districto do Rio de Janeiro descul!•a, 
si tive a ousadia de fa.z~r alguns pequenos re-
1)aros á!'. consid.erações que S. Ex.. produziu. 
Ja conf<::ssei que, quando tenho duvidas no es
pírito, aS. Ex. é que recorro. 

• · conv•mcid de c ue S. Ex [I z o ."1 a 
a esta proposta por h!Luito, por vontade de fazer 
opposição, porque S. Ex.. qua.udo a. Lt:r., fal-a ás 
direitas. 

O SR. ANDtU!.iE Fw:.rE!RA : -Sou inimi!!'o 
irreconciliavel do papel-moeda, e assim n1e 
tenho sempre manifest:tdo ne--ta casa. Os meus 
principiao c<;onomicos G cons''J'vai!ores levam
me n ··ondemnar o papel-mocd;~ cum<~ •) waiot· 
mal deste pai:r.. Nunc" auto:·iz,,i a emissão de 
:papel-moeda nem a ministcrios :.1mig-os. 

O Sn. So.>..m:s:- V. Ex. sabe que se trnta 
de um papel especial, dr>pend•mte de caução, 
quG no a.cto do pagamento é recolhiilo noya
mcntc ils arcn.;; do Thesouro, e tem na ~lcva~ã() 
do juro o cone c ti v o para. os abu~os q uc se 
possam dur por parte do~ bancos. 

Vou tel."rn1nar, Sr presidente, fa?.endü voto>; 
para. que o nobre pi·esjdr:>.nte do con<:elho sa.iba 
applic::tr e•ta lei, ai Blb pa.ssflr nas duAs casa.• 

de. "1~75 o vcn0r:1nno Barão de Cotegipe, quando 
1mmstro da fazenda. · :. 

Tenbo conc1uido. (Jhtito l;c :n; m?tito 'bem.) 

O SR. JosÊ liLtRIANNO (ziela m·dcm) requer 
o encerramento da discussão. 

O SJ.•:;;:carueia·o <la, Cunha 
(pela l);·dem) d ·clat·a que o requerimolltO do 
honrado deputado não póde s~r aceito em yista 
u? •_:rt. 14í . do ~·3gimP.nLo da .cauJarzL, o quctl 
d1spoa qu.c ::t 3:1. dlSCUSSào de qualquer ma leria 

só S"j:). cneert•a.da dr,pois de duas sl's;:õ:'S diariiw. 
Não h<mve du·.1s se-;sõcs d.iari:,s, apenas houvo 
hontem duas horas de sessão c hoje Olltt·as 
taulas. 

Pr.dc o cum1n~imento dü art. n. 17G do r:' g-1-
mento ; nao se ten o preeac 11<) as quatro l.O

ras de cada uma das Sl'ssões. n<io se tem dis
cutido a mat0ria como determina. o reg-imento. 

lZ . que o que se q u -!r azer o um sop 1sma 
contra a. opposi(:ão~ mas o minist1~rio actll<ll 
não póde viv•)l" sern :1. conàesc~'ndencia. dos con
s~rvadores: a. m·tioria não deve ;tbusar do seu 
OltJUnro :•~~r<l privar os wembr·os da opposição 
de d!scutir·em : si ell::l. corue;;ar com medidas 
viole11 tas, a oppasição ha. de reagir firmada. nos 
direitos. qu~ tem. · 

ta\~Üv que e.;;t;Í tratandll de dar. Port·•nto. Yai 
submette1· á con"idera~ão da Cawara o r ·qucrí
rneoto de en!!errantento do ~r. Jos~ .1\larianno. 

Posto ~ votos o requerimento de encerra-
mento 6 appt·ovado. .. 

Po :to a votos o pr~;ecto ~ appl'Ovado. 
O Sn.. LEoPnr.no DE BULI!Õl·:s (,H: Ia or.lt:ut} 

zoequnr dispensa d•! impres~:i:ll pal'tl. que :t rc~ 
d:1.C~:iO S"jtL immcdia t~l rn~n te submcltidtt :'t COll· 
sUet·n.ção da. cas!l.. 

E" appro·;~ do o rec1 ner'Imen to. 

Sendo imrnedi~tnm~nte submoLLid:1. ~i võtaçrlo 
é apprOY3da e rcmettid:•. ao Sen:tdo ::1. sP.guinte 

ltEDAGf:ÃO DO l' : : O.TJ~ÇTO N. 5 DJ:: 1885 

Bmenuas feitas e approv:1•bs pela Camnra doS' 
Del)''~: • do,:; á proposLa elo Poder t~xecutivo que 
auttmza. no govet·no para cmittir até á q·;antia 
de 25.0CJU:OOUS em moeda COl"rimtc. 

Aceresccnto-M no logar competente : 
A Asserubléa Gr·ral dcct·eta.: 
Artigo ut.tico. (Corno o ua proposta.) 
S::.ladas commissões om2,3 de Junho de 1885. 

-Lcopolc{o- de Bt~thiics .-Itaqw. 
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N. 5-1885 

Emissüo de 2:; .000:000~ dep(lpeZ-!noeda 

A commissão de or~amento, t:~nrlo em vista a 
pr.oJ~osta elo poder executivo, apre;;entada pelo 

m1s ~ secr·e · rto e es a o os nerroc10s a 
fm~cnda, parn. n. omissão até à qu~.ntia de 
25.000:000$, applica.vel a auxiliar· os bancos de . .. . . 
divid,:~. publica fundada, Õu de bilhetes do Thc
souro, destinaio~ o ~~apital e juros. pagos 
pelos mesmos bancos, ao re~gate do m~io cücu:.. 
lante ; e consi let·ando que, nas a.ciuaes cit·
cumstancias; é urg~nte " impt·escindivel a 
mú ;idn proposta no . .:. te1•mos indicados ; é d:• 
l~:tl'i~cer q u~ a propost~ do govP-rno seja convr:r
ttda em pl'OJecto ele le1, pela fórma seguint~ : 

Accr3scente.se no lagar competente : 
s~em ca era ecre a : 

Artigo unico. (Como o da proposta.) 
Sala das commissõa!'; 29 de Mai ne 188-.-

Louren~~o (l•~ .. Albttqw:.r'lue. -Ulysses V la11.nn. 
-:l. J. Heil'l'iques. com restricçõcs.- .4 ... :t. 
de Parlua Flew·y.-M .• 4../ves de Atàujo.-

• iJ i . 

Propost(t 

Augustos e dignis~imos Srs. representantes 
da na!:.àO. 

O c.leíicit do corrente e~ercicio, ag-gr:lvado 
p<~lo de,:rescimeuto da renda publica. creou ao 
Thesouro uma situação difficil. ' 
Ap : •roxima-~e o ultimo !ne:r. do somestre. is:o ·- .. .. - . 

t f .: • . 'O 

mente dos pagnnv·n to,.: os dnvedor·es p!·evi
dentes pr•,param fun :os para ~aldar suas contas 

) • •• . 1 ov' ·a, 
norte clev~tdas somnws, afim de obter cambin.e!" 
com (lU'~ se ex 1n ·~rem dos compromissos no 
cxtet•tor do Imperio. 

Ao terminar o ruez de Abt•il e:tisti:un apenns 
nos eofre" dos oito bancos do Rio de .Jan•·iro 
6.:J22:0UO$. e niio ó pre~umivel c1ue esse saldo 
aug-rncnte :ltn o fim fie .Junho. 

E' nessa. occn.<~i:io q 110 o Thesouro, :11/·m de 
oul.r:~s som ma<.:. precisa tet· dispouh·el em sens 
coft·e-.1 q nan tia. superior a S OOO:noo . .:;, P'll'a sa.
ti~f:~z~r os j t'O" da divid~~. interna. fundn.•!a. 

Vai dar-... e, forço~nmente, a escassez do tJwio 
circul nte, e terú .o Thesouro do cstor\·nr ~~s 
operaçõr~s,já difficei,.~, do comtncrciu, ou de S ''l' 

pot• estG embaraçado. 
A cl'ise monetaria, a. que havemos a!!sistido 

nos ullimos semestr,·s orl,·r:i ~ois. re etit·-sG. 
n·dr.sta vez, si se dor, devcr:i :::er mais gr.tve, 
em . consequeucin da pcrturba1;ão e~i,.tente, 
causada pela baixa nos preço;; dos productos d::~. 

., nossn. inrl::stdn, e out1·as circuwstan~Í<ls que 
- se1·ia ;:uperJluo:a.s"i!,;'naln.r. · 

Não no.; t'••stn. a esperanç:~ de qn~'. a.filuam no 
nos~o m~rca.r.lo. no tempo propl'io, qu:tntias 
sufli :ientcs pn.r·n. eonj11rat· o mal. 

Um empr·.'SLimo externo Eeria hoje muito 
oneroso. 

Um empr.::-stimo intfl rno consolidaria a diviJa 
ilqctuante, e~receb~ndo-se bilh0tes dq T}lesouro 

em trõca de a policrls, não se creariam recursos 
pa:·a o commorcio. nem se diminuiriam as dif
nculd:ldes do gov••rno. 

Em taes circumstancias, parec~n no. go,rerno 
de. maior necessidade. como medida. pr~:!ara- . 

. o ' 
renda, o aq11ilibrio do ot·çamento e a con~oli
dação da divida Jiuc:tuantc, o ~stabelecimento 
da lei n. 2565 de 29 de Maio de i8i5 com a nl-
tcração constante da proposta que. de ordem 
de Sua Magestade o Imperador, tenho a honra 
de apresentar-vos. 

A r>mi ..;sfío do que ahi se trata não ó um -pa
gamento de di vida do Estado. nem um recurso 
con ... umivel pela despe:r.a public!.\; mas antes 
um ernpresti mo de cr;~dito. ca.11cionado por tí
tulos valio.:;os, e que sora solvido o mais prom
pta.m·~nte po.,sível, retirando-se e inutilisando
se em prazos d~~terminados as notas,ern que for 
e ec ual o. 

E' um meio d~ adaptar, como já se tem pon
de~a:lo, no systerna do papel-mo~~a. ~ que, in-

tem a. moéja. metallica no fluxo e refluxo, 
medida que se tot'IJa e,.:cassa ou abundante. 

No restabr~lecim~nto dessa lei encontrax·á o 
governo os e ementos para, sem a tarem re
cut•sos ao Thesouro, proporcionat· ao commercio 
c :i industria os que lhes possam ser uteis. 

Proposta. 

Artigo unico. O governo é autorizado para 
emittir até à quantia de 25.000:000$ em moeda 
co1·rente, appiicavel ~ auxiHar o~ bancos de 
d1~posito da côt'te, sob a garantia. de titulas da 
divida publica fund:lda ou de bilhetes do 

O capiLal e juros pagos pt>los bancos scrã:J 
destinados ao resg-ate do meio eirculante. 

O go,·ex·no prestará. ú Assemblea. Geral Le-
gis atlVa. ctrcumstancra( a 1n ormação o uso 
que fizet• da. pt•es(:ln:e atltorização. 

p , la.cio do !{io de Janeiro etU 25 de Maio , 
de 1Rti5.-José Aiitonio Saraiva; -~ 

CCJ:-;'TI:-;'UAÇÃO D.\ 2:\ DISCUSSÃO DO P~~O.JECTO SOBRE 
O ELE:'IIE~TO SERVIL 

O Sr. ll<le:!"on~o de ... ~rauj o : 
-0. honrado Sr. presid ·nte Jo con,.olho: pelo 
motl\'O 4un a Camn.rn. sabe. e que todns nós la
wenta.mos (apoiwlos), acha-se inhihido de con-i~ 
pat•-Jc:ei· nosra Camara para assistir :i. discussã:o 
de~te p1·ojecto. 

Parece·rne, portanto, couvenientn que a dis
cussão fiq uc adiada.. (apoiados) e assim pen
sando animo-me a. requ0ror o seu adiamento. 

eeguintc 
Rcquel"imen.to 

Requeiro o ndiamento da. discuc::são do px·o
jP.cto subrc o el .. rnento s~rvil por tt·es din.s.
ltde{onso de Jlra1t)o. 

O Sa. PnESIDJ~NTE dá para o dia. 25 de Junho 
a seguinte ordem do dia: . 

2a. discussão do pt·ojt)cto n. 16 d~ 1835 sobre 
o t~red~to do Ministerio do Imperio para. con· 
strucçao dl3 um lítzareto~ · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 56- PÃjgina 1 de 1 

Sessão em 26 de Junho de 1885 

(...-1.'s 2 1J2 da tcn·de ott aHtes) 

2a. discuss:io do projecto n. 18 dü 1885 rela
ti \'O s.o credito do Ministerio du. Justiça para 
despezas secretas da policia e outras. 

P1·c,;;idencía do Sr. Franhlin Doria 

As 11 horas àcham-se presentes os Srs.: Fran
klin Doria,Afl'onso Celso Junior .Castello Branco, 
1\lont;.~.ndon, Rodrigues Junior, -Lourenço de 
Albuquerque. Carlos Affonso, Bento Ramos, 
Ratisbona, .Adriano Pimentel, Bendq ues. lld,:
fonso do Araujo, Frederico Borges, João D:tnt:~s 
Filho, Lacer·d:1 \Verneck, Juvencio Alves, 

oe o e ezen 
L?itão da Cunha, 
e l\Iiguel c~\stro. 

Hent•ique 1-Iu.rques, CoeÜ1o de Almr~ida, Diog~ 
de Y.'lsconcellos, F1·anç:t Carvalho, Campos 
Salles, Soai·es, Valladaros, Vaz de l\1ello, Cunha 
Leitão, Castrioto, Carneiro da Rocha, Padua 
Fleury ,,Rodrigo Silva. Andrade Figueira, Pru
dente de Moraes, Ba.rão de Anadia, Costa Ro
drigues, Alves de Araujo. Eufn~sio Correia. 
Maciel, Alfredo Chaves, Josci Mal'ianno. Be
zerr:l. de 2\len~zes. Carlos Peixoto, Ma.res Guia, 
Bnr~o do Gu:lhV, Bez~mat e Ar:\u·o Pinho. 

Faltam com causa participad:~, os St·s: Accioli 
Franco, Alcoforado .Junior, Antonio B(~z··rra, 
Antonio Cal'los, Araujo Góes Junior. Au•'"usto 

·ut·y, agas:, emetrlO ezena, •ranci>:co 
Sodré, Gonç~h·es Ferreira, .João Penido, Joa
quim Ta\•ares. Leopoldo Cunh:1, 1\Iartim Fn1.n· 
cisco, Zama, Gomes de Castl·o, Moreira de Bar
ros e Bezerra Cavalcanti. 

Faltam sem causa participada, os St·s.: Alvaro 
Botelho, Al~aro Caminha, Antonio Pinto. Anto
nio de Siqueira. Aristides Spinola, Bat·:io da 
Leopoldina. Barros Cobra, Bernardo de :Men
donça Sobrinho, Bulhõ~s, Canclido de Olh•eir[l. 
Carn~iro d::~. Cunha, Corrêa. de Araujo • . Costa: 
Pcreua, Cruz, Dantas Góes, Delfi.no Cintra, 
Di::ma, Du:lrte do A7.evedo, Ft·anci.-:co B ·lisa
:·io, Fernandes de Oli\·eit·a, Feli.do dos Sa.nto:;, 
Gaspat• de Drll!nmond, ltaqui, .Joaquim Pedro, 
Mac-Dowell, Mascarenh·Js, Moreir;1 Bmndão, 
Manoel Port~lla 01 m io Cam os Pl'is Pa-
ra1zo, Ribeiro da Luz, Satvro Dias. Si~ismun
mundo, Sinumuü Junior, Ulysses Vianna e Vi-
anna Vm:. ·· 

0 Sn. PRESIDENTE dt:clara qu':) não h:-:. S"f'SãO 
c dá. para arnanh:"l a seguinte ot·dem do dia: 

Ptimeim prwle (atd âs 2 1/::?ltora:; da ta;·cle) 

2a d_i.;cussiio do pr·ojecto n. 16 de 1885 sobre 
o credlto ao .l\Iinistet·io do Imperio para cons
tntcção d.(~ urn h.zarl)~O. 

Segunda pa1·te (até ás 2 1j2 ott Mtles. ) 

2" discussão do projecto ti. 18 de 1885 relati~ ·. 
v o !\) C!' edito ao Mi nisterio da Justiça para 
despezas see1·etas da polic:1. e outras. 

_.;">'# _ _.. 

. 
ACTA. DO DIA 2G DE JU~HO DE 1.885 

A':; 11 hora~ da manhã., feita a cbamac.la, 
acham-se presentes os Sl's.: Franklin Daria, 
Affonso Cel,-o .T P nior, Co;;t!l. Rodrigue~, Dia:'> 
C·1rneiro, Angusto Fleury, Rodrigue;; Junior, 
José Pompen, P~dua Flcury, 1\Ia,::carenh<t,::, 
Silva l\1·1 ia., Ribeiro de :Meneze;;, Danta;;: Góe;;, 
1liguúl Castro, lldefonso de Araujo, Bento R~1.
mos, Lourenço de Albuquerque, Aristide::; Spi
nola, Henriques. Lei.tão da Cunha, Diogo de 

' ~ 
Marque;:, Pru.dl~nte da 1brae;;:, Femande;,: de 
Oliveira, Costn. p.~reira, Antonio Prado. Almei
~:t Oliveira, Alfrerio Chaves !\Ioreira de l3nrro,, 
.Juvenc10 Alves, Alvm·o Cam=nh:1, Rodrigo Silva, 
Soat·eo:, Coelho de Rezende, Barão do Gllahy, 
Cruz Gouvea, .Joaquim Pedro, Eufrasio Correia, 
Antonio Pinto. Ba.rão de Anadia. Sch11tel, Cas
trioto. Zamn, Mart>::: Gnin, L~cerda \V0rneck, 
Prisco PM·ai.m. ~!:l.c-Dowell. Carlos Peixoto, 
A.ndt·adn Figueit·a .• C:1.rlos Aftonso, João Dantas 
Filho, .l\laciel, B~zamat, nlontaudon e Valla
dares. 

Ao meio-dia o Sr. residente declar~ n~o 
haver ses;;ão. 

Faltam, COlil cau~a p:n'ticipada, os Srs.: 
Accioli Franco, Alcoforado Junioro. Antonio Be-
zerr:1, Antonio Car1o~, Araujo Góe~.- .Gl\agas, 
Demetrio 13ezet•t•a, Fmnci-:co Sodré, Gome,; de 
Castro. Gonçolvc~ Ferreira. João Penido, .Toa
qllinl Tavares, L~'opolclo Cunh:t, }.lartim Fr~~n
cisco, Adriano Pimentel, Alves de :~raujo, 
Bezemt. Ca.valcA.n ti, Bar:io da Leopoldin:~., .José 
Maria.nno c ~ilya. Mafra. 

Falta.m , ~em cn.u.;;a 1):\1' ti c) pa d:'l. o.~ Sr.;;. : 
Alvat•o Botelho, .-\.ntonio de Si'tueii'n. Ar:tt1jo 
Pinho, Bal'ro,; Cobt':l, Bernardo de Mendonça 
Sobrinho. Bezurra de 1\lenc'f.e .; , Bulh.õ~,;, Can
dido de Oliveira, Cnrneiro da Cunha, C:mei1·o 
da. Hoch;.~ Ca-:tello Branco. Coelho e Campos, 
Cot·rêu. d~ Ara.ujo, Cn1:r., Delfino Cintra, Dia
na., Duarte do Azevedo, Fr·anci~co Belisnrio, 
França Carvalho, Felicio do:~ Santo~, Gaspar de 
Drtnotnond. Ita i L a.n · M:i iP- 1 · 
Bran !~o. 1\I:anoel Portella, Olympio Campos, 
Rati--bonA., Ribeiro da L11z. ~alg;.do, Satyt·o 
Dia.-. Sig-istrmndo, üly:;;~ei; Vianna, Vaz de Mel
lo e Viann:~. Vaz. 

O SR.. '1 o SEcnETAmo dá conta~ do ~cguinto 

E'S.PEDIENTE 
Officios : 

Do 1\lini~tl"rio do Imperio,de 25 de Junho cor
rente, cornmuaic:~.ndo, em rcspo~ta, que Sua 
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Mage "ta de o Imperador ficou inteira.Jo da~ pes
~oas que compõ:m a mesa. da Camara do~ Sr~. 
Deputalf:::; no 2° mcz da actual :o;e,;::::ão legh:la-
tint.-Inteiradl. -

Do me.:mo, em data. do 25 do corrente,_r~met-
, . 

.o;; papeis rehl.tivo . .: ao acto pelo qual o pres!.
dente da provincia de Pernambuco ;;u;;;pendcu a. 

tlblica ~ão da re;;olu üo da re'> )ectiva assem-
IJléa legislativa, q u~ dect·eta a matricula tla:s 
pe;:.:oa:-; ll ue exet·cercm a pt•ofis,:;ão-de criado de 
servir na. pro v in c· a. - A· conuni:-:;;ão de con
::.:tituição e r:odex-e::. 

Do pt·e:-;idente d!l. provincia d~ Scrgipe,de H 
de Janeiro do L'Orrente anno,etwiando um exem
plat· imp1·es•o ela falla com que abx-iu a 2a ;;essão 
da 2l):L leg·islatura d:t as;;;emblóa da dita pro
víncia, no dia 10 de Março do corrente anno.
..:1 ~~·chivar. 

ReLluer_imentos : 
Do In;tituto Ph:trmaeeutico 

1SSO,apre.,ent:ldo pela comrnissão de instrucção 
puulica <laq uella s·'ssão,em Yirtudc de represen
tação do supplicante, afim de que o e~tudo ue 
p 1armac1'' seJ::t e.: Ig"a o as escoa~ e me 1-
cina e pa,o;<e o en;;;ino a con-:tituir uma facul
dade distillct,t.-A.' commis;;:1o de instrú.cção 
publica.. 

De Set·g-io Estula.no de Castro I\Iartin~, 3o e:':
cripturario da Alfandega. do Parà, pedindo um 
::tnt1o de lic·~nç<~< com vencimentos.-A' com
mis:-:ão do pensões e ot·denados. 

O Sn.. Pr .. ES!DEXTE da para ~tmu.nhii a so-
l'J' • t . 

Apre~entação de p-:-ojectos, x-equel'imentos e 
indicações. 

.~. 

,\.CT.\. DO DL\. 27 DE JU:\HO DE 1885 

A'.,:; 11 hot·as t!:l. manhã, feita n. chamn.da, 
~tcba.m-so pre•entcs os St·s.: Franklin Doria, 
Co,;t<l. Rodrigues, I\Ioroira. de Barros, Augusto 
Fleury, Padua Flcury, Andrade Figueira, :Mo
reit·a. Bt·andão, Rodrigues Junior, Ratisbona, 
Lourenço de Albuquerque, Dantas Góes, Fre
derico BorgAs, Co;;ta Pct·eit·a.,'Leitão d~t Cunha, 
Ribeiro de M· ~ ne:r.es. Cameiro da Rocha, Bar
ros' Cobra e Mig·uel Castro. 

Com arccem, do )Ois da chamada, os Srs . : 
.r · aciel. Soat·es. Caro~ Affonso, Barão do na
hy, z ,1ma, Ro.Írigo Silva, Almeida e Oliveira, 
Cunha. Leilão, Antonio de Siqueira, Coelho de 
Almeida, Manoel Portelb., Rodrigues Alves, 
José Pompeu, Bezamat, Cruz Gouveia, Alfredo 
Chaves. Vallarlat·cs, Va:r. de Mello, João Dantas 
Filho. Hcmriqtl"S, Castrioto, Mac-Dowell, Del
fino Cintra, Ba.t·ão de Anadia, Carlos Peixoto, 
~Iat·cs Gui:1, José Ma.rianno e Valdetaro. 

Ao meio-dia, o Sr~ presidente declara não 
haver se~são. 

v. u.-8 

Faltam, c9m causa participada, os Srs.: 
Accioli Franco, Adriano Pimentel, Alcofot·ado 
Junior, Affonso Celso .Juniot·, Alves de Araujo, 
Amaro Bezerra, Antonio Bezerra, Antonio Car
la~-.. Arn.ujo GóJs Junior, Bax-ão d.• LeopolJina, 

('r> • • • ... • • - • . . ' 
Gomes de Castro, Gonçalve!': Ferreil'a, João Pe-
nido, .Joaquim Tava:·es, Leopoldo Cnnb~. !\Ls
cat·~nhas. l\brtim .Francisco, Silva. ?IInft·a, 11-

'} Araujo c !\ ontandon. 

' - ' .. 
\Verneck, Leandro Maciel, Olympio Campos, 
Prlldeo.te de Moraes. Pri.:co Pa.raiv. Ribeiro da 
Luz. Sat ro Di:~s · Sal~ado, Schu~el Sin-is-
mundo, Sih·a Maia. Sinimbú Juni01·. 1Jlys
s::s Víann:;1., Vianna Vnz e Coelho do l·~e
zende. 

O 2:> SECitETAtuo, servindo de 1''. declara nU:o 
h~ ver e~pediente. · 

O Sa. Pn.E~IDE~TE cl:i para o di~ :}0 de Junho 
n. seguinte ordem do dia; 

Continuação da 2a discussão ~at·t. 1°) do pro
jecto. s:>bre a extincção gt·adual do elem~nto 

za discussão do pl'l)jecto n. 18, de 1~8\ re
lativo ao credito no Minis te rio da .T ustiç:• par:. 
despezas secretas da. policia e out1·as. 

SESSÃO Ei\I 30 DE JU:\HO DE 1885 

Presi.dencia do S1· . Franhlin Dotia 

SU:\U{ARIO:-Loitura. c approvação da ~ aW\s tlc ~3, :!:.i , 
2G o 27 <lo conorl~t!, depois do uma •·odamat:ãu tio Sr. 
Soarcs.-Ext>t:om;.;Te.-Approv:lt:ão tle p:u·occrl.!;.-0 :-; •.. 
:\lac-Dowoll tra.la uc negocio,; do Pa.ri.-0 Sr • . lo>c :\la
rianno pi.!d~ a c~c~uçã~ de. :dgn_ns :u·t igo~ ~o re;;i· 

riqucs "oecupa··se com no•gocio~ ct'a l'a;·:;h~·l;;:lo !\;rtc . 
Onu&.ll 1.10 01.1.-C:.ntinnação tb 2:>. di~cu~são olo pt•ojocto 
n. 1 A.-lSSij,-Ementlas.-Discur,;os dos S•·s. flcl'lla.r,Jo 
do Mcn(.)ouça. Sobrinho c Candido !lo Oliveira. 

A's 11 hor:1s acham-se px-esentes os Srs.: 
Franklin Daria, Aífonso Celso Junior, .co·sta 
Rodrigues, Valladares, João Dantas Filho, La
cerda \Verneck. Macarenhns, l\lac- Dowell, 
Coelho de Almeida, Augusto Fleux-y, Bento 
Ramos, Miguel Castro, Dias Carri(üro, Soares, 
Udefonso de Araujo , 1\lontand•:.on, J uvencio 
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Alves, Silv:~. ·M~ia, Ribeiro de 1\Ienc-zes, Fre,l~-1 E' approvada a acta do dia. 23. 
ric_o Borg•'~s. Antonio d~_ SLJueir~, Vn de I SJo lidas e npprovadas as actas dos dias 25. 
Mello, Jo~ó Pon: peu. Co~ ta eereu·n, ~1~va ~hfl·a. '· 2G e 2í. · 
Castrioto, Sinimbu .J u nio1·. C;, rlns l'Hs:ow, R0-
drigo Sih·a, Salg-ado. José }larianno, D:1. 11 tns · O SR. 1 · SECRET.\.:uo cH conta do seguinte 
TOes, ' .~ ·~· ro, ~ ig.is .. l , a. a · ., 1 , 
Leít~io da Cunha, Maciel. Alves de .At·:tU.]o. Ro
drigues ~\l·.·e:;;, Lour·~uso .d.e Aih,u~t•1erc1ue. Pt·u-

~ ' t Jlt ) ~\ • i 1'. ~ ' ..... -

;·ic:uos. 
Co;nparecem depois da cltamad<1, os Srs. : 

Bernn.l'do d·~ :;\Io~1donçn S·.l)i'inho, C:nneiro da 
Roeh:J... I\I:•ros Gui.::... Acci.0!i F:·:iuco, Cndho 
CaÍnpo.s, Cruz GoU\·eu, Barros Cobt·~, P1·isco 
Pa:·aizo • .Joaq im Pedr·o, Za:na, Schutel, Coel:w 
de H.e7.cnde. Alm·'id,• Oli\·eit•:•. Campos Sailr~;;:. 
lb.tisbnn:-•. Ro.-lri!.Yaes· .lnnior, Alvaro Caminha, 
Mur.~ira t!e l:br;;>s, ltaqui, l\.lalloel Pot·t··llà, 
Duarte de .-lzevedo. Hcnriqu·~ Mat• ues. l'udu ~l 
Flenl'v. Anionio Prado, Gaspar Dl'tlmmond, 
Le:tnllt·o ~iacicl. ~atno Dias. Cnuha L'•itl'io, 
Barão do Gu:thy. Aud1·n.de Figueira. Carlos . . 

Ah;·e-s<: a sessão. 
Comparec"m de!)ois r1c aberta. n. scs;;i!o, os - . ') .... 

~- • ' J ' .. ' ' .., ..... ~ 

fet·n:~.ncle,; de Oli\·eira. Felicio dos Santo~, Bt~
Z'·rra de :i\1 •n ·~es. 0Plfino Ciutr:t. Adriano Pi
n~entel, Francisco Sodré, Candido de Oliveir;l, 
Carueit·o d:1. Cllnh:~, t\raujo Pinho, Gomes ch 
Castro, Diana, Vianna Vn, Üly,-ses Vianna, 
Alft·edo Chaves, Cruz, At':lUjo Góes .Junior, Eu
frasio Correi::l. 

Faltam com causa p:trticipa·la, os Srs.: .Al
coforarlo .J unio:.·. Antonio Bezerra, Antonio Car-- \ . . 

c - , 

B·~znrra, Gonçalves Ferreira. .Jo:io Penido, 
Joa,1uiru T.v;-ar~s, L90~loldo Cunha. 1I:trtim 
Francisco 0 B-:zt~.mat. 

Faltam s~m c-ausa particip~1da,os Srs.: Ah ·[lro 
Bot<;lhn, Antonio Pinto, Col'l'ê:. Jc A1·nujo. 
Dio~·o de \':isconcellos. Francisco Beli.sario. 
Illoreíia Brand:io, Olympio C:unpos, Ribeiro 
da LLll.. 

E' li.l~1. a ::teta do <lia 23. 

O ~r. Sn:tre~ :- (::r. l;;·c a ado) Sr. 
p:·esi•l nntc. n D:a,·io Ojfidc.l do dia 2-1 do co:r
:·onto, dando r·onh rl.os no~sos rra.~J:.tlhos d:t 
"''!~s:!o de :::3, diz o se;n:n.tc (I~) : 

~< Vem :t mesa uma emenda quo é lida pelo 
S!' . 1 o s·~,·-•e t:wio. 

O 81·. P,·csidcntc decbra quC' não pôde 
aceitar esta emenda.}~ 

Nu P.l . : 
essa ,. menda. nem tl razão por qur: ella niio foi 
apoiada. V. Ex. 1·:n:ord t-se de que ~~ ~~ rnrmJa 
tinhn po-r fim, que, em vez •bs cauções ·serem 
feit<:ls pot· apolices e l;ilh<"J tcs do Thcsouro, o 
foss~m somente poi· apolice,;; ; c a razão pot· que 
clla n~o foi o.poiarla. foi porque houve descuiJo, 
não só da wesa, como da minha parto em não 
reclamar. E' esta :1. rectificação que tinha a 
fa7.er. . 

O SR. Pn.Esmr:;o.;TJ~ :- Ser:Lattcndida are
clamação do nob:·e deputado. 

ES.PEDIE:\TE 

Offic~os : 

Do Snn~do. datado de 25 dcsto mez, c .. mmu
n ii.!ando ![W' f.; i a..lopt::d:1 o diri,g-ida á .<.;:ln··ção 
illlpe:-i:d a. rosoinçã.n da .\ssembléa G ·ral, que 
prvt·o;~·:l. por •rl:\lw mezes as l r•is do orç :mente 
ns . 32'ZIJ ~: 32:30 do 3 do Seteru :.~ro de i:-\8-L
lntcimda. 

lde1t:, id•}lll, remetteudo emondada. a ~ ;ropo
sição a.utori;.antlo o :.!'overno par:t ·iispcn i~t· as 

· d ;;vu 4q(l -., · :;t:· e <, ' ')fi -, · ' ) J' qu:tntw.s e- -- : .. J.-:-,·Jv J . . -~· 1-..v- ,....~~ . ... 
'' 1 • ~t 06 

' '
0 

I ' 

Do Ministerio da Gaerra, tle 2G do eot•t·cnte, 
I'estltuln o o requeruuen o iu. rma&d), o 'llle 
ucompanitou o ofôcio 11. 175 do i ·• deste !lH:z, 

eru q11e PoJ::o Rodrigu :~s t<'!·ócs pede roievaç:io 
d:.~. p1·escl·ipçuo e m 'l ne incvt·t·en. afim de recc
het· a q uantía de lO:::JOJS, q uc ~e .i ulg-.. crc lo r 
da F:o1.zenda Nacional.-~·~ quem fet. a· req uisi.-. 
ção. (A commis!;iiO de Fazenda.) 

em rc::;posta ao otfido de 1° tl·:stc m·:z, reruet
t.-~n lo os v o lu rncs de J eis tlos unnos do 1:)":,1,! 850, 
1860, -18 ·~1 r! 1 ~r~2 o dos r•.!lalot·ios do-: :• n nos de 
1851:, ·J ~ô2, 1867 e iBi7.-/~o arcltiv.r. 

Requet·im•,nto~ : 
Do engenheiro .los•:. G-Jt•l!Cii'O da Grnr;a, rn

dinrlo isP.nc,!:'io de clit•éitos do imporr.n.ç io par:t 
o matedal destin.-.d•l à ful!d:tç:Tu •lo urna f:tiH'iC:L 
do !0!'!'0. -A' co mt11lss:i:J de fa~cn J a. 

Do desernbu.r·c-ador .lo l q uim TibuJ•cio Fcri·uir·a 
Gomus. presidente c.ltt l'ldação do Ce~.r.í.p;·dindo 
uw anuo de licenr.~a par:1 tl';ttar d:t sua sa nde _ 
COln os :;:eu;; vencimentos.-A' commis:::ão de 
pensões e o;·denados. 

São_ remr ~tlidas à f a. cornmissão d: inr1uedto 
M segum es ac :lS e c1 ora·~s : 

5° uistt·icto da Parahyb..-Souz:1, S .. fos:) 
Lh~ Piranhr1s, Nossa Senhora dei. Conccir:ão do 
Pb ncó, Cn.jaleiro~, Sant') Antonio do Pinncó: 
Mis0. t·1cord:a., Pei$.oira, Ri ! do Pdxe, Vill:i da 
Princeza. 

5 '• distl'icto de Pernamb :~co.- Noss~• Se
nhot·~ da. C ncei, ão de Nna.rctb, VicE>nci~. 
Tracunlw.cm, Bonja.rdim, Lag-oa Secca, e apu
raç:1o get·:~l c o diploma do Sr. JC~aqu i m Na
lJ!lCI) . 
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O Sr. Mae-Do~ell eomeç.a. decla
rando que poucos lllinutos roubará á attenção 
da Carnara.. ··· · . ::: · ·· 

No dia 27 do corrente rec~beu do Par<t um 
telegr~mma. sobre f êldO. gr~vissimo, occorrido 

Já Leve occ ~sião d~ mostrar ao nobre. ministro 
da justiça o tej_.:grammn. a que :tcaba d(~ refe
ri:·-se, mas_ como não fosse bastante exolicito. 
p·' tu novas r>xplica.çõe' a resp2ito do occor
ridu, e, recebendo-as. ficoll ent~ro r:;ciente de 

São lirio::, apoi tdo" 0 app:-ovados os s eguiu- que naquell:!. capital havb.-se dado o seguin te 
t !~S I acontecimento : 

N. UG - :18S5 

'i N3. noite d3 2:3 tlo coúente o pot•htg-ucz Pa-
cifico Mano!! d::: Sou2a foi assa,-sin~do dentro 
de su:1. c 1sa. p•' h . força policial ás Oi'·.!ens do 

rr • d r · l -1 su!.rielezado Tor1·es. · I'C,<é!z.rne ll tos o.-· 1t.eLs ( .e armrr.,;e1a cNt Al(a;1- ~ 
derp. de Santos ..:\.. colonia po1·tugueza _estava sobrn;;altadn. e 

• .. 1 era g-ran le a ag-glomer:1ÇaO de g-ente n·~ S'JCre-
_A commi~são de pensões e ord'!nados, ;1 quemllaria.dn: policia:_ Pediu-se p1·ovidencias, mas 

fvt J)l'rs e nt·~ o re:1uerimento do~ fieis de arma- o~ crtu~1no:so~ nao fo1·am pr?sos. _ . . 
zen:_ da alfa ndeg-a ?e S::t.nto.-:, pedind 1 a equipa- O t.e.egramm~L ~1 ;w me

1 
fo~ transmttttdo, :1 ~em 

' .. - ., , n. o;;; ~ . escnp u- --· . · c;o.on ... a pat tugaeza, nn-
rarios da mesma a[fa ndeg:t, é de parecer que port:lnte Haq~ ' ·lla r..,rovin~ia, estava assignado 
se ouça o g-over-no sobre ess:t pretençi'io, remet- pelos Srs. rna,J~-:-e:; l· ~eder1co ~\.ng-usto ch Gam:1 
tcn lu·~e-lhe para esse fim 0 l'"':l:ner-imento dos c Costa _c Dav1~ F: e.lr.; d:t llv 1 
peticionarias. ·c ass~mbl ;.- a prannel:L:, 101 pelos Srs. commenJa-

S 
1 

d · · - '->=J _ _ dorns Antonio Bento Dias de :l\lello commcr-
- :t .'1. ',.ns co~:x:~;~ne~ c~ -:d'J Jnnh~ d.e ~::)8:J. ciante i::,po 1·~antc riaquella pr;• ça_. 1:! Dr. Ernesto 

Ilde, onso · '"' .:\., auJo · .tug~sto L l cv. 1 Y· .-\dolpho Je Vn.sconcellus Chaves,1llustrado advo
gado do fóro ch capital. 

N. 147 - ·1883 

Jttbila;:tio de D. E l isa Tanner. pro(essoi·a 
J)Ublica · 

sentem ' nte impos~ibilitad<~ de continuar no 
e:r:.ercicio d o seu carg-o . 

A ··ommiss·:to de pe-nsu'3s o ordena:los rS de pa
recer r!UP. se ouça o govemo sobre a pretcnç5o 
da sup j•licante, reme tend ·1-se-lbe para i:SsO 
a peti~ii·) e documentos a. eUa _ annexos. 

S~th ::lns co:nmis~õe~ em 22 dn Junho de i885. 
-Ild(?( unso de .'11·aujo.- :lt'fJHSlO Fle w·y . 

N. 148- 1885 

Lic<mça rw juü de di, ·cito A ;·i . .;tides ~4-ugusto 
Jl ilton 

A' com missão de pensões e ordenados foi pre
sente a proposição do senado, sob n . 9 de 1835. 
autorizando o governo pu r. ~ con.~eder ao · uiz de 

treuo a comarca ·~ edro , na provincia do 
Piauhy, l>~charel Aristide~ Augusto Milton. li
cenç;.L por um unno com o ord mado, para tratar 
de sua sauile onde lhe convier. 

Tendo essa proposição vinJ. J desacompa nhada 
de ~ocumentos que comproycm a justiç:a do 
pedrlo e nos q unes a commtssão possa b!l.sea.r 
seu juizo, é de parecer que se ouça o goyerno 
sobre essa pretenção,: 

Sala d:ts commissões em 22 de Junho de 1885. 
- Ildefon.<;o de .t1raujo.- .-111gusto Fleu;·y. 

O sitnple.~ c:nunci•Ldo é bastante para justifi
car a. sua IH' ,~s r> nç;t na Lribnna. 

Não lendo h:wido sess:!o nos dias antQ 1·iore~, 
deve à rcdaeção do Jonw l do Co mmcrcio a 
bondade de ter publicado no seu noticiaria este 
e.e0 ramm., 1aman.- o ass1m es •'~ ogo a a

tonçiio do governo ; cumpt·e, porém, de novo 
e~~e de~~r, d:t. tribuna,, p~1·a com ~ai~ insiste~-

dencias urg.3nt"s, como o caso requer. 
Como se -v-ê, trata-~e de um facto q ne. além 

de a tfectar a s •< g-nrança individual, é a compa
nhado do circum-.ta.ncias g-raves como a da en
trrt.da no domicilio em alta noite, a offensa ãs 
leis de hosplt:llidad•1, isto por parte dn. força 
policial de um paiz como o nosso, que s•J pro
occnpa c d·~ve-so preoccupar constantemente 
da nec~ssidad·~ rla immigraçã?· 

Conhece perf:.•it·•ment() o esp írito ho~;pitaleirO 
da população do Par-á ; sabe que esta occ urren
cia. não é si não nm:1 c ,;usa excepcion:\l ,, 
anm·mal. .. 

O Sa. LEITÃO o.~ CuxHA : - Apoiado. 
O SR. MAc-DowELL •. ~ e •1ue não póde 

de modo aln-1.1m 'ustifica.r · ual• u f!r c·-~ leuma 
suppondo-i'e que naquelb l)rO\'Íncia não go
zam o~ e~trangeiros de túda a seg nrança. e de 
toda a ho;;pitalidade entr-e os paraen~es; todn.
via é natur.tl o sobresalto da parte da.quelles 
que se interessam pela iromigra.ção: e~trangei- . 
ra.. desde que é a forç:t publica a.ccusada. de ter 
sido a pL·opl'ia autora de tão gra.\·e crime. 

InfelizmeDte, não é facil por communicaç~o 
telegraphica ter sciencia · ~etalhadamente âe 
todas a. ~ circu_m~t:~.ncias que acompanhar am o 
facto de que s~ ~stá. occupando, o motivo qu~ 
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c dnte;minou o delicto, '/) bem a;;sim qu·ae . .; as 
c~ndições em que elle foi perpetrado. . _ . _ 

Portanto, não adiantarà uma aprec1açao ?~
nnitiva, a respeito do m~smo facto, n~a-~ sohct
ta com toJa a m·g~ncw. do nobre ruml=:t.ro da 

. . r - . - , . 

O Sn.. MAc-Do'VELL : diz que o Liberr:tl 
neg-ou-o Ci'fJO, não exi;,:te! Si S. E:!.. conclue 
assim ... 

O Sn. Aon.u:-.:o PDm::sTJtL:-Não conclui, e.;:;
ton apenas dizendo que o Liberal negou o 

o orador tem visto o gO\'crno solicito. . 0 SR. 1\hc-DowELL diz que de toda a im
.!!"il-a::; muita~ vez~s mf-'~mo sobre co1sa;; mm1- pren!>a do Parú 0 unic? joJ:n::tl qu·.·, segundo n1as, sempi·e que o p -di,lo é p:;trocinado por , ..,. , _ _ , , .., 

1 que '·e rerto po e 111 ere,sar ao mesmo go- 0 orador l~u n~;.:~a folha niio foi a negativa, foi 
verno. ·· . . a pretendida justificação dü fa_:to, o que impor-

Ha ce;·c11. de 15 annos pass:<dos, o esp1r1to de tava impli~itam~ntc a .col:lfissao do rueomu. · 
rh·alidade entre nacionaes e e~trang~iros se Emfim. 

1
sto e um mctdente; ·apenas bm

man!festou na província do Pa1·á ; então. d~ve brou-o porque niio lhe consta que d:t p~rte ~a 
dize1-o com toda a frasqueza, imprudenclas administt•ação houvesse a menor provtde~ct~ 
deram-se d') parte a parte, e eín proporçõ3s la- a respeit·). o j:dz d:~ direito a (1ue se refer1u c 
l!l.entavcis: mas felizmente tlido isso apagou-se, úm magistrado circum,;;pec to, mode1·ado, go7:a 
do uma vez: pat·a sempre sem que ficasse o da melhot· reputação, e certamente nada far1a 
minilil::J r-!squicio do resentimento, Q, v~_rtn.nto, rue 'nstificn.ss 1 • 

si, pelo menos, a circumst_ancia do t~r dil'igi,!o que acaba dr~. occupar-se relativamcnto ao 
a policia da oruvincia durante as ult1mas eh! !• ass 1ssinato do portug-uez Pacifi•.:o I\fa_n?el de 
ções pat·:~. de.putaclo;; e pat·a um senador •. tcn,b Souza na capital do Pari, c que requtsltc da 
sido jâ aqui articuladas contra elle d1vers:lli pt·esidencia da província as inforruaçõ~s que o 
D.CCt1Saçüe~. orador solicit:l., reclamando ao mesmo temjlo 

E' possivel que, com o no,·o presidente DI>· ,1rn-entes providencin.s quo crtbem na. e;;phcra. 
meado, de cujas bo ~: s intenções o oradoi.' estl:i da~ ntt'ribuiçõe.s administrativas. 
inform:~.do. com o novo com mandante das arma~, Aproveitando a opportunidRde dirijir:i tar;l
que jã. dou t~~lemunho de soa prude!lc:~a, mo- bem um pedido ao nobre m~nistt·o do Impc:·1o, 
der.:wão e habiiita ões uando adm1n1 a · " . . . JOrl aes uo nl.~ 1c~n. 
da provincia do Amn:r.ona~... de que c:1da. vez recrudesce mais 1~a provmcu4 

O Sn. AoRrAxo Prm:::sTEr.:-Nii.o apoiado ; do P:1r:i. a epidemia do bcri-beri que tem lla.-
nito por! in. fa.zet· peior administra .ão do ue fe:r. ..,. la ··r · • · · .• cndo mu1-
n(l • mnzona,.-. 

- t:1s victim:1s, o mesmo no inte1·ior da pro
vincia. 

O !'R. !lhc-Dowru.:-Responle que esta Pelo que leu n :t,;; g-azetas (la tcri·a, si.'o. nul-
p.-.rt·~ iu.-::umbc ::L S. Ex. demonstrar; depois las as JII'Ovidenci-Js tomadns pela ndmtn

1
stra-

cntão •) 0r:dor responderá. · ·1 h · · 
ção em relaçã•J a;; mel1~ as yg-t.r- ~tcas <:soe-

. . .. e com um chefe de 1)0lici~1. igualmente corros pul)Iicos nece,..~ar 1os. ?udtl' ta, po.ts. a 
Lem intmcir;nado, po,;,o;:t o governo re:,:l::t.ubele- S. Ex. que lançasse pn.ra n.lh as suas vts~as, 
l't:t·na provincia a..; condiç0e.• no:-m:~e' de or- afim de que aquell:l pop11In.ç.io n:!o ~n ''Js;; r• 

dom o . ..:~,:;uran\):t puulica. , !tbanc.lonada em t:1o triste ''Iuet·g·~n -~ ia .. J:i no . E: i..;to o (JilC I'Cc;_hn~ .l do nobre. ~i~ist1·o ila anno p::~os,;;ado a prorincia .Jo Parâ foi as olala 
JU 'tllp .. , cmbor:~ -(:s. Ex. lhe perautltra :l fran- pela variola... · 
qtte;-:n.) -a:é hoje não lhe conste que da s~a 0 Sn. Aonr.\:'\<J PDu:xTJ~L :-E o Amazonns 
p:trt~ um:t :,:ó provid ·ncia fo~-:c tom 1da relat1- tamlJcrn. 
Yamente ~:o facto gr:wc acontecirlo no termo 
de Sou:·e, comat·ca. do me,;;mo nome, facto que O Sn .• 1L\.c-DowELL. · • e o Amazonas tam-

bem com') l~mbra o nobre <lcput!ido. Então o em db..:, cre que do mez pa..;.;:n.do, teve OCC:I.<;ÍàO presidente d:-tquella l)_rovincia. WrllO!l uma dalide denunci:lr da. tribuna, e que lhe fõ1·a com-
. · .- . v r a o :>t!t-.rJe-

do-o~ confi 1·mado~ Í~godepoi-: pelos j;rn;~s~, que neris ; autorizou ::.s camaras munici pae•, algu-
rcce:Jo:u da proyinci:1• m::~s pelo men s, para fazerem, po .· c_onta 

_ • propria, as clespezas com soc:;oros pulJhcos, 
Na.o lhe cons t:1, rep':)te, que qualquet· proy1- enviando depois as contas pa1·a scre111 pagas 

denc1:t fo.<.:..:e tom~da pelo governo a_r,:~spetto pela thesouraria de fazenda. Algumas muni
de,..se ú>.. ; to, que ;rup~1·ta n:tdn. meno,.. d? que c i palidanes adiantaram essas despeza.s, mas 
e~u ~.:.mn. ame,1ça, a mao armad;~, a um JUIZ c!e até hoj'! não foram cmbc,ls:tdas. O orador pôd~; 
du·o~t~ .n :~ sua coma.r~:~, dentro _do seu J~roprlO dizer que i:'>to se deu pelo menos com a camara 

.domlclho, par:~ ohngal-o a ped~r, remoçao. de Obidos. Ficaram portanto as camaras mu-
0 Sn. A_nnrA::so PD!E:'\'rEL :-O Liberal nc-[nicipaes que ,~1ão u,;;ara:n dessa autori:ação, o 

gou es"o tilcto_. que o orador nao censura porque ellao; so podem 
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fazer despezas dentro do respectivo orç::1mento, 
obrigl\.das a pre:Jcindir dos soccorros. Ora, 
desde que o gov0rno não tome por sua parte 
alguma providencia, quanh.ao melhoramento 
sanitario e soccorros publicas a população, 
)rinci ;almenle aindi..,.1mt P ,· 

mia do bcri-beri, terã de soffrer no mnis com
pleto abandonn, o '1llC o ot·ador não deve esperar 
da p;trte do governo. 

os seus assentos: o 1 o s.;cretario farã a chamada. 
e o 2° escreverá. a lista. nominal :dos presentes 
bem como a do;; ausentes, que deverão ser in
serida,;; n:L a.cta. 

~<Art. 55. 1ich·mdo-se presentes deputados . . . 
abrir:i a. se:;são com as palavras-Abre-se a 
sessão. 

«Art . 56. Quando, f·~ita a. chamada, não se 
, , , " - a.c 'r o numero e epu a os nl!cessarw para 

cias dos nobL·:'s ministros da justiça. o do impe- celebrar-so a ses:;ão. o presidente suspenderá o 
rio, que te1·ão na dcYida con•idr~ração o que acto abi, si verificar a reunião do soh:-edito 
acab::t. de referir. numet·o, cmservando-se clll), os secrctarios e 

Manda á mesa o ~cu requet·imenlo. 

E• lido, :1poia lo e a _discussão adiada 
tC'rem podido a pal::m·a os S:·s. Adriano 
mcntel c Spinob. o s·~guintc 

os deputado:'> nos seus respectiYos logat·es. 
Os nomes d0s deputados, que comparecer~m 

pm· depois da chamada, seriio mencionados na acta. 
Pi- <u\.rt . 57. Si rLté ao meio-tlia nas sessões 

diurnas, ou âs 7 horas da tarde nas sessões 

Reqtterime•' to no;turnas, não concori'eL·em · mais. dr.putados 
I - •,), " 

' J 

Requeiro que pelo Ministcrio dtJ Justiça se, ei::rad.-H~jr:J não h,t sessão-e mandará pn-
peça, com urg0ncia, informação ao presidente 1 bhcat· no ,Jornal, com que houver CJntracto, 
da roYincin. do Pnd sobre o as..;assina d os nomes dos ue com )at·eceram e dos • ue fal-
portngue;r, p,~cifico Manoel de Souza. na noile taram. » · 
de 2:3 do corrente dentro de ::::ua ca.sn., na ca- Vai dar a razão pol" que faz est1:1 pedido, 
t'it::tl, pela força policial ás ordens elo subdele- muito respeitosamente. O r.:>gimento quer 'iue 
o · as se:;soes se a ram com o numero ·~ c nu ta os 

Qual o moti\'O porque não foram presos em precisos ; ruas sendo ü lista formad:t llOt' um 
flagrante os assassinos~ . .. empt·cgaclo d:t casa que toma os nomes dos de- .. 

Sala das S•Jssões, :JO de .Tnnho de i8S5.- pulados qui) entram, póJe succeder, c muita.;; 
~llac-D "~'eU. vezes ter:i. succed.ido que um d;~putn.do entre, 

d.ê o seu nome, mas dei:te dl) comparecer ã O Sr. -.:To:-0:é l\.larianuo obt.~ndo a 
pr.lavra pt~.ra n0go::io m·gcnt0 diz que o seu fim 
pedindo a puhvra não é pór o!Jice;; ao lJom n.n
dam('nto dos trabalhos da Camat·a. Suppunha 
que Linh:1 o direito de pedir a palavra 0la 
or( (•m. como c permltll. o a to o c ·~ putac o em 
qualqucl' a!(ui·a de um:~. discus.;;io . 

O Sn. PnE<:IDI,:\TE : - 1\I:ls n:'io havia nada 
m < i,CllS.õ:iaO. 

O Sn .. lo~t~ :\1.\lltA:->:\O : - Pediu a pnlavra 
p:tra dois negocias que con ... ider:l ut·gentes o 
tjUC CXJIOrã ro~umidarneute. porque não pre
tende t!·~~l)nvolvel-os. Um d·~llcs ó pat·:t r. •ctue· 
t'l! t' ao ;';t· . pre;;idente dispcn::;n. d·~ impt·essão 
pam os parecct·es de re.conbecimcnto de depu
tados •{llfl f••!·"m sendo a.prc;:cntado~ á mesa; e 
não ha nl!.:..:-o:io mais ut·g entc do qne cslc. O se
gundo era p:tt•a pcdir a V. Ex. , sem a. menor 
ccn.;ura :t mesa,m 1s .;implesmcnte para destruir 
accnsaçõe~ muit·1s ve;r.e . ..: infunJadas que appa
rccem, a completa e:o;:ecução dos a.rt;;; . 54 a 5i 
do regim'! nto. Desdn l]_lle elles e,;;tão alli exa-
rados, é pa:·a set·em executado;;. _ 

Tem nota.{o que a chamada não é feita como 
de·rc s ·~ r; a inscripção não é feita. pelo 
::,:·. :_o sc<:re a.l'lo corno man a o r-:~gtmento, 

e nisto não v~•i CQnsur.1. á mesa . E' urna pra
tica. fjtle a cnmar11. tem ·seguido, ma~ que ó 
extra-legal c inconveniente. Si porém a pra
tica 1! conYe!)iento, n mesa tem com petenci:l 
p;1ra pl'O por n. modificaf;ão do regiml)nto nesta 
p:t r te ; mas si o regimento existe as,;im, é pre
ci"o que sej:L cumprido. 

Os a.L·tigos a qu·) se refe:·c dizem (l8): 
«Art. 54. Dada a horn de principiar a sessão. 

o presidente~ secretaJ·ios c deputados, tomarão 

sussão porque se retir-a. · 

O SR. GASPAR DE DRu::-.r::.It)ND : - Como na:;; 
;; essões preparatm·ias. 

~' 
é cou:::a impossível. 

Por outro l-Ido; o deputado CjllG não entra 
pela porta on lo esta cs~e empregado, c que 
nao va.1 rec amar po . c SP.r ( a o como ausen e, 
o que já succedeu :l.O orador. Para o!)\·iar a isto. 
e para' que nunc:.1. mai~ possa :.\ imprensa ac
cusnr-nos de se abrir a ses;;ão !'em numero 
}(jg"al. o orador pede ao Sr. pr,~sidente o rcst::t.
belec!imenlo destes ~u·tigos regimentae~, si é 
q uc clles não esLito rc\·ogados . 

O Sr. A .. :íronso Cei8o Junior 
,1o Sr:a ela-rio) pouder:t qne não precisa de
fender :L mesa. pois o propt·io honrado depu
tn.do t·nclamante foi o primeiro a fazer-lhe jus
tiça, reconhccondo que <10 sua parte e:dste 
sempre escrupulo.:;a observancia do regimento. 
(Apoiarl os.) 

Q11 :111~ ao f1cto a rguido do modo por que 
::1.ctualmente s ' procede á . chamada (los ~rs. 

. . ' 
que nada mais faz do qne conformar-se com 
0stylos de longa data observados. (.ripoiarlos.j 

Nenhuma duvida toril em seguir a indi
•.:ação do honrado r epresentante do Pernambuco. 
si to.ios os nobres deputn.dus se decidirem a 
s ecundar a mesa, tomando os r,~spectivos as
s~ntos a ntes da chamada e con,en·ando-se 
n'elles até que se verifique haver numero. 

De outro mo:lo é ine::tequivel a 'disposiÇão 
rogim.:mta.l invocada : - oppõem-se a. ella ns 
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conJíç~'es do _ S!~ificio e os habitos pa!'l:~.mcn- , profere a sua. sentença, m:~.s quem ha de cxe-
i:lres. E' o qüe tem a dize:-. _ _ _ _ !-cuta~-a.? _ . . ____ . _ . 

1 
_ • 

O S!l . PnEs:o:r::-;TE :- Dad<tS estas explica- 1 O JUIZ mnmctps.l nao po .e, porque esta :-.u-
~õ.:ls pelo nobre 11) Secr.~tario. resta-me dizer ao I s~nte; a agu?.rdu a sua cheg-ada. o réo po leri 
nol.wê de j.•uta.élo Pern:unbuco q a e,:: opportu..: [ desappa.rece:;a. pedi!." o auxilio da. f~:-ça. p~blica. 

• • I ,.. I • '/ .· • 
- . • • o 

_ C!l.l' ·ts que rece t u t1m:~ruente a ar.; v a o 
Nort·~ me infor"-riam que, po1· o~ca.siJ.,, da che
gada â comarca. da C:t lllpina Grande da remoção 
do respectivo ju!z de di eito, véiu a :-;a.ber-se 
qu::1 a pr·esirlencia d·t província h:wia o1·denaão 
ao deleg-ado d-: policia :Laq uellc t~~rm :J que nJ.o 
prest:•i':::C a:J j uiz de di rei to auxilio alg-um e 
fOl.'•;a pu blic~. · 

V. E:t., que é disti neto juris:onsulto. e s:ÜJC 
perfr, itaruente quae:; a~ ~: ttribuições dos p:·esi-. 
d!!ntes de p1·ovinei:-.., ,:os juir.a• à:tl direite, c dos 
del·~:;n.·lo;; de poiicia , não d ~i~::tr:i. c.~rta.m ·rne 
de convir comm!go cp t ·~ ;;emelhanL· ~ ordem é 
atten~atoi'Í: ~ das attt'ibui :õ:-;.; dos mao-istr-atlos 
JUlze;; de rretto. 

Pelo art. 4G, § 4 • do co digo do p:-oc·' sso cri
min:Ll. os juizes de dil--:!ito devom p residir á s 

s ·~ o j niz de direito á f.Jrça. da-; c i rcumst.ancia.s,e 
d:ixar que cort·a por conta. de outr~:il a. impu
mda.d-3 Jo r.-~u ! 

O Sn. C.m:-;E ao D.\. Cux1u: - E' a anl'Lnhia 
judicüu·i:~. . · 

O Sa. HEXIUQUE ;: -Sr~mr>lhante:: orlem. Sr. 
president~.é :1ir.da-att·~ntatoria da<:: :Lttl'ibuições 
dos magistrados. e anarchic ~ ouanto ú admi-
ni:'>Ü'aç:io da jusr.içn_ · 

N:1s C·)m rc!l.;: g-et'c1es, romo V. Ex. sal.n !ll"!
lbor do •.jlll3 e 11. O j11iz ne dinito é a pri-. 
rneira :~uto :·idarl.e j udiciari·t e a dtc incnrnue 

·- •• ; ~ t. t. t ... \,.o . ... t 

P. l_~i de :3 de Dcz:e rnbr,, de iSH, aconse:ha.r, 
instruir, :1. h·ertir e at6 punir, p:'lr meio de pro
C::!":'>O. os subd..,l r• !•ado;:. 'uizes .lo :"\7. dele":tdo · 
( ~ juizes muntcipaes. 0:-a, t·~ n<io o dele.:;arlo '.1~ 
po:icia ordem para não prest:tr fol'ç:t ao _j uiz rle 
direito. a p:-e:-:iclenl!ia d:.~. pro\·in;; ia. l "vantou as 

• I • • . . . . 
,.; , I ~ ~::. ~ ~ 

dom, ~~roct:r:l~l{h evi t·n q ue sejam perturbados ~uperion:~s, autot·isou n. in..;ubordin·tção, im·ert~u 
Q;; r:•spe ~! tivos tr::~.b:tlho~ , ma11dando retirar os as jnris:iicç:i•!S, convertendo os juizes ern sub::l.l
p~rtu ~·badores, e. quando sejam .!esob ~decidas. ternos de s3us s aba.lternos, conferi ndo a e4es di
f:~zcnao-o" J'l'ender. - · rei to de n preciur e d~ resistir aos a c tos da-

Adllli tta V . . Ex. a hYi1"the<:: e que figuro. de quelle3: em um:~. pabv-r;t. pr·oclamon a a narchh! 
ser p rturbnda a ses!'ÜO do jury. O juh _de di- 0 s Co 
,.eito p1·ocur L, por todo;; o ; 1neios, manter a or- n.. ELHO E C~DIPJ >:-E' 0 que se d,í. n~ 
d 

. min_ha prvvin..:ia. 
em, e e desobedecido; perg-unto o que ha. de 

fazer para que o:;; tralnlh•·s d:-t sessão progrid:nn · O Sa: A:-;-DRADE FIGUEIRA : -E houye pre-
r .;o-nlarmcnte ? N<1.da. mai;; c ··~ ni nt sidente ue d.!sse sem(ül1ante ordein '? 
caz d·) qtr0 recorrer á f•Jrça publi0a. ~egn.do o O Sn. HEXRIQüES :-E' o que me consla pol.' 
auxi l .o d~sta, recorr~rà a um de dous expedi•m- c:trta 'lu e r·~l!óbi. 
te~ : ou cruzar os br~ç.os c deixar corr·er a.:; cou-
as :t \'Outade do::; espectadort!S 

1
• • - Ta~ 

tOlll:.tf J'l'Ovid() llCÍ::I. de levantar a s~ssão . d!! anarc_?.h do r :âz; e qnero?m qu~ O prin cipiO 
de autonda.de seJL r espeitado . 

O pri1neiro alvitre é o{f •nsÍ\'•J da dignidade do 
juiz d •~ direito, desmoraliza-o complt>tam~nto e O Sa. HE~RrQtJE:'l : - O motivo que a pr<!si
fer·1 de fr~nt~ M attl'ib 11 ições qtl:>. a lei lhe dencia teve p:tra proceder por ~ssa t'órma em 
con il)l'lil : o .. segun-lo. posto que possa l'e r : relação ao juiz de direito não é outro senão a 
Íllspirad:l l'Clo e--p\ rito d') mo,let'ação, preju- ditferença de politic{l.: os pr~sidentes da minha 
dic:t aquell~ onet·gin. que muit0 convém des- província n P.sta situação tem sido. em g-eral,li
ou,·oivOl' e m casos tnes, amortece a f,Jr~:a berae,;; exagerados. e o juiz de direito ó consi
moral d :1 juiz ~ ~ ~ dire ito, e otl'e nd~ a pr·omptn. dera !o como conserv:-.dor. 
adtninisll'açfio da. justiç ,t. - O r,~, nito h tdei. alguma qu~ imponh:\ aos ma-

?\ão consta qu~ . em t~mpo algr_:m, 0 juiz 1le g-i;;trados a obrigação ele s (>g-uirem a roesma 
direito de Campina Grande se v :·sse n;~ neces- opinião politica da. presidencia, ao contrario, a 
sidade .te rd•:orr0r ao atlxilio da policia para Cons tituição d·J lmperio garante inteira liber-
casos taes; e n.ssirn foi bom, porque, a existir da.de de pP- naamt1nto.O j uiz de direito póde,pois, 
semelhante ordem, clle ficaria completamente ter em política opinião divers~ do presidente 
desmorali7.ado or al uelle mesmo 1 ue d~veria. da pro\·incia; o qne della s~ exig-e, o que rnuito 
ser o prw1.:1ro, eomo prirneira autoridade da convem a 01. a unnis ,•açao a .JuSttça e que 
provi ncia., a manter a consid··ração 1) . ·respeito não sacr·ifique n. css \opinião o direito das partes, 
às autoridadl)s constituid<~s. a justiça_ devida a cada um de seu;;; jurisdic-

Al;~m disto, S:-. president~ . a lei de 2 de J u- cionanos; e. por consequen.cia. o juiz que a;;;sim 
~ho de 1850 faz privativo dos jrlizes de direito o procede deve estar isento de censura e ~alvo 
Julg·aml)nto definitivo dl)s crimes de resis tencia. de qua lquer criminalidade,porqne está. .em per-

feito uso de seu dir~ito. 
e moed:L ~alsa. Supponha-se que o juiz munici.:. . . . . . _ 
p~l, .que e o ex<lc utor das Rentenças do juiz de _ O JUt_Z de dtre~to d~ quem tr.ü?, Sr. pr~s1- -
dtretto. não ~e acha na sóda do termo mas fóra. dente, e um mag--tstrado.,I·econhectdamente m- . 
uepa ~m dilig~ncia do 8':\U. Juizo. o j~i:.G de ~i- I tcl}igentc c . lltUito pJ·obo-: . . 
rello e preven1do de q_ue o r':o - pretende íuglr, O :o;n.. CA'R~Etl\O DA Cu-:-;uA: - Apoiado. 
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O ~R. HEXRIQUES: - ••• os proprios libe
raes na. a.•sCinbléa. provincial o proclamam 
como tal, achando-lh0 como nníco defeito o 
se::- cons ·rvlldo:-. 

N:L lutá dos quehra-kilo,, prestou cllc serviços 
. • . • • ·-.: ,J 

provmcirt. Dig:1.-o o St·. general Severiano, d:
rector actoal da e.:;cola militar e insuspeito por 
seu _cax:·•CLCr: 11Uaudo arlur•lle _!;Crlllral foi á 

rovincLa a ara y a comma.n• an o a orça 
e_ncar1'gaàa 9e batet• os qu•·bra-ki!o;:, encontt·ou 
nesse juiz de 'Lireito a mais effica.z coadj11vação, 
e a~sim o declat·ou no re!atorio q ne dir·igiu ao 
goret•no imperial errue foi publicado no .Jo;·;íal 
rio C'orníntJrdo. 

T;;l foi o emrenho da<tunllejuiz pelo r(·stabe
leciuienlo da ordem, que sua rasa foi invalida 
pelo~ t·c,•oltosos, qw~ brada a ::::ua mobilia o inu
tilizados os seus livros. E ih mesmo seri:l. victi-

,, 
A 1ni.J·ig-a, a !lnimos:da !e, a cujos . :es~jos, na 

administração da iusti~.:J.. não t:m ;.:ido iJO.;;;sh·· ·l 
satisfazer,: aCI!IJf:a~'l.-o d'~ olitico •<s:tre1{1o; mas 
quer ver '. 1~x. como o e se houve no ultauo 
alistamento eleitor:ll: tal foi sua. imna1·cia.lidado 
e rectid<1o. q!IO apen: s d-:us r ·cursos f,)r~uu in-
. . ~ ·~ l . - • • • 

um teve proviml'nto . 
Parere qt!e 1.:m juiz de dire!to que é c:s:tr.:

ma.do em politíca, que tortl:l pelos que seguem 
a sua opinião Ulll int~>resse ~esm~dido e il!egal, 
proceJGria ch maneira inteira.ment·J contraria ; 
ent1·etanto. como disse, um sô recurso foi nt·o
vido pela Rr'lação de Pernambuco, comp~·sta de 
cons~'rvadore:5 e lil..>el·aes, c por essa. mesma 
Rclaçiio tem sido sustent:tr!as, com rari.;;sima.s 
e:s:cl' .:ões. todas ~s sn s s·,' tltcn .as. 

O Sn. CARNEIRO D.\ Ct::\IL\ :-Apoiado. 
dado prO\'as dé it:npo.rcialidade. 

·- . 
SCr\·i~os. foi I'ClUO\' id:• para rcssim::t COIU~rc a., 
por·jUC. como se dis!'!e, pt·oduzb db. melhor 
offoit:-, para c~~rt•. l a t•t•:wjo, d :) que a dr) uut r·os. 
São este;..St·. presidente, os ntotivos pelos quncs 
entendi ·lover pedi r. por in tc1·mcdio do :\liui-;
terio da. .Justiç:\, inf_Jrmações nccrco. da cxistcn
c · i~l d ;L P t•rfC!II, a_ IJ. !IC mC l'tJferi i 0 pOl'q U') lll lJ 
con"t-l fJ ue; pela pt·c;;id·•ncia d :t t!l' 'sma. provín
cia. f,•r~tu dirigida-; ult: tuamcntc algt~mas 
rC' pr~'sen t:1çõcs ao g-ovPrn,, c~mtra esse juiz de 
direito. sondn ell:t" r•~mcttid~1s ao Conselho de 
Es tado. S"tn que, come. -=o n1e ass·~g"i' t·a . nnru n 
pre .. idencia . nem o Mini·:terio d:1 Justiça,n nenL 
mesmo· o Con~elho de Estado manda•se ouvir 

'1 • 1 ' d I • '> arpte ; e m:tgtstra< o, como e c :e1 ; accres-
eentei ao rneu rO(j Uerimento um pedido de 
informa .ões -obre c-s:~e outro . uto. 

E' o quc eu tinh:1. n. dizer; e peço a V. Ex. 
queira m.anrlar recel)el' o requorimf\l'l.to. 

E' lido, apoi:•do e ~ em deba te approvado o 
.$eguinte 

l?eqtteâm,ento 

H.cqueit·o que. por intermeclio do Minister:o 
;ta Justiça. se exij a infot·maçõ~>s da presirlcncia 
da provincia da Parahybn., si por elb se rc
comnlendon oU ordenou ao doh>g ndo de 1)0-

_licia d:t cidade do Cnmpina. Grande, q o e não 

prestasse auxmo algum de força publica, que 
lhe fosse requisitado. pelo juiz de direito ha 
pouco removido, o b,.charel Antonio 1h Trin
dade Antunns :\{!lira Henriquas, c quaes os 
n1otivos 1iúe _no caso dr: affirm.a.::!vo pa1:a i;;;so s~ 

prãviam~nte ouvido a respeito da roe~ma me
dida, e si se lh~ deu delta conhecimento. 

- pfl R• 

tet•io, se remutta cópia das represerita(:õe:; qL:e 
pela sobredita preó:idencia, consta terem sido 
dir·igidas ullim ~-!"ente ao ~o\·erno contra 
~1.quellf} juiz de clirt>ito. e do parecr:t· da secção 
d~: ,ju>'tiça do con~clho de estado, (si foi en
viada) iaformandó-se ao mcsn10 tempo. si p ··la. 
presid~ncia. ou l'Or :1quell:; winisterio, foi man
dado servir o juiz de àil'eit•.l, Yindo tambern 
neste caso cópia do saa rcspost<.L 

ORDE~Il DO DIA 

. COX!!NUAÇÃO DA 2a. DISCt:SSÃO : SOBRE O PROJEC'fú 
. ::-\. 1 ,\-18~5 DO ELE:'.IE::-;'·ro SE~tYIL 

':1 - 1: .,_;#\ 

conjuncta:1Hmte com o p1·ojecto as s;e_;uint.:s: 

Emtnd(~::J au a;·t. 1° do J)~·ojec to ít. L4.-188:5 

Em seguid~ ao § 2° accrescente-::·e o se· 
guinte: 

§ A matricula. que fõr cüectua.da em contra.
vf3rção :i·:; UÍSpOSÍÇÕe::; dOS§§ 10 G 2° . 

· Sed. nulb .e o eol!e_ctor ou agente fiscal q?e 

§ Os escravos maiores de ôO annos não têm 
valor e c•s que já tiverem e;;sa. idade, :1.0 tempo 
da matricula, 'n <io seráo matric~tlados. 

§ 7." Substitua-se pelo seguin t0 : 

§ Scrüo con-;idorados libertos: i 0 os cscr.LV05 
q uo não ti'•orem ,;ido dado<; :i r~atricula. no pr~so 
marcado . :2° o;que fo;·onlmatncul :J. .o;; coul ylO
lação das di:>po,-içocs uos ~§ to e 2° d•~ :> t_e a r tigo. 

E sta di:<posição seni., lrau :, cript~• mtcg.ral
mento, nt.s edit:1.es e -annuncios peh 1m
prensa. 

Em seguiJa. ao §§ S acrescente-se o se
guinte : 

§ 0 ::; collectores a mais agentes fiscar:·s in
eumbidos da má tricula s~r:1o r es onsavois ~t·a 
com 'OS respectivos senhores, pelo V;\ or d•'s e:;
cl·s.vos que fica.rem libertos. por não serem ma
triculado<;, no praso l•>gal, por r.: ulpa ou omissão 
dos wesmos collectores~e agentes fiscae"' • 

Sala das ses~ões. :30 de Junho de 18S5.
P n Hfen to de }Io1··ac~ .-Camz>os : Salles .. -
.4.lvaJ·o B otelho' . 

O Sr . . Bernardo de Mendonç,a, · Sobrinho:~ s_r .... presidente .- não: 
posso dominar ~ emoção que sinto tomando a 
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. palavra. sobre a questão mais importante e mais 
· mowentosa que tem vindo ao parluw.ento, des le 
a nossa org~mização politic~. Sinto""me aca
nhado, e V. Ex. o a Camara. comprehendcm;..n'o 
b~m. desde que n~e faltam, nii? sô .a pratica da . . ... 

mo provectos, como folgo de t·econhecor que o 
é o actual presidente Jo conselho. 
·· Qual deve se1·, pois, a · minha posição nestas 
circumst::tncias ~ 
D~ cad:1 um dos ~:l.dos de~t~ Ca_:nara parl•3lll 

' . . 
tigio, que só o estudo e a nndurcza dos annos Nesta bancad:1. tenho ouvido dizer: «O actual 
l)Od•)m assegut•ar. . presidrm te do conselho vem . tira :r o paiz de 

Não obstante, S1·. presidente, cmbab.-rnc graudos dífficulJades ; é o s:,l\'ndoL' (la n.tria, 
uma e.~peranç:•, e e q uc, vm, o a est·< tr1 un:.t, a 

1 
o restaura o r das suas na.nça.;;:, ~ paz e a tt·aa

minha intenção niio é disputar glorias vãs, nem I quillid:tdt~ otfCl·ecidas ás dasses laboriosns da 
conquistar :::ympathias rtJb:·ldes; venho unica- . ~ociedade. >) Du.quella (aponta;;rlo para as úm!
ment~ cumprir 11m devez·, e, tendo de cumpril-o, co.das liberaC$) tenho ouvi !o t:1mbe-1J1 saudat·-se 
meu intuito é prestar um serviço :1.0 paiz, ú a S. Ex. pelo inicio auspicioso do sen go
minha pr0\'incia e ::to eleitorado qui) :-~qui me VúrllO c pela sua administr:1ção moralisadora. 
mandou, na. esperança de que eu snbct· ci de- Orai Sr. pt•esidente, podeí'CÍ eu do mesmo 
fender os st:us verdadeiros interPsses. modo. em iguaes phrases, .felicitar o nobrt"! pre-

Pi'Ocecfendo assim, Sr. lJl'C:::ilente! parece-me .sidento do conselho? Por maiOt'í!S qne sejam 
que de cada l3:io desta Can: 'l"a ~aço. um:~. cen- a'> inspirações di~tada;; pdas sympathias com 

o • 
presentais um L pro\·incia peq,ten~t, uma pt·ovin-
ci:l. qu·~ tem npenas 24.000 es•:ra..-os, qu0reis 

rcterir o dit·cito dac uclles 11e reoresentam 
proyincias grande;;. . . . . . __ ... 

O Sn. G.\.SPAR DE DRü:.nro:·m:..::Não é razão. 

c qu~ melhor d.~ que vó; p~d~m oc~t;par esta. 
tribuna com utilidade para o pai1.? >) 

St·. presidente, por isso mesmo que me pa
rece ouvir esta censura, é que venho â tt•ibuna. 

Rcpre;;entante de uma provincin peqttona, 
não t1~ndo ainda ouvido nenhum de seus depu
tado;:;. todos mais competentes do que eu, tuwar 
a palavra sobre esta que,tão, cumprin.-me de
fender os seus interesses e tudo enviclar p::trn. 

- • ··I . • 

~ ~ s..:... 
S. Ex., eu n?io pos~o acompanhar semdhan~cs 
hosaanas, rnesmo guardando :~s resei'\':IS que :l.S 
minhas O'!Íni-es )Olitic~s ro · inno m. Ea 
contra ui para com o meu el•~: tol'ado dever~s 
sagrados, que j:imais repudiarei neste posto, 
onde a leaUa.de e a confb.nçn. politicas me col-

Sr. presiJr-!ntc, na. minhn. opinião o nobre 
prr!sidente do conselho n:1o pód~ levar avante 
a sua reforma, .. pot·que. ella não é. exigida 
p';)bS conveniencias publica,;;:, o paiz não a re
clama nos termos e com a som·eguidão com que 
tem sido tratada (apoiwlvs c n('Zo apoiados), e 
S. Ex. tem de reger-se ou p~do patriotismo 
ou pela agitação inconsiJcrada e funesta a 
que temos estado entregues. (A1)oiados; í·c-

- ' 

que tão legitimamente os adquirit·am. E' verdade que o nobre presidente do con-
Sr. presidente, quando apresentei-me candi- selho embala-se na esperança tle um apoio se

àalo pelo 1° districto das AI.:góas, ell disse aoil gut·o em c:1da um dos lados desta. Ca.uuu·a, mas 
meus e e1 ores que vm a a es a amara c en- . :.x. cngn.na-s~. 'sse apoto o 1 usor10; e e 
der os seus interesses, pugnar pelos seus direi- lhe ha de faltar na oc<.:asião mais ôppor
tos e negar todo o apoio ao ga.l.>inete 6 de Junho, tuna, porque aqui não reina a paz desej:1.
afim de que clle não continuasse a. sacrificJ.I' da entre amigos, S. Ex. nüo cst:\ n'um 
tão imprudentemente o paiz. "eio de Abrahão, e, mais cedo do qu~ pensa, ha 

Ch.cgando aqui, vi, desde o dia 11 de Feve- de sobrcsalta.l-o inespet·ado grito de alarllla. 
reiro, que esse gaeinete. achava-se em minoria o Sn. GASPAR DE Dn.umro:-;o :-Del:i.. (:lp.?n
nest:l. Camara, e,. apeza.1 de todos os esforços da- ta,tdo 'Ja1·c{ as bancadas tiberr.c.-. .) 
quelles que dese_Jam bem rc·present.ar as suas . 1 

províncias, e . .:se gabinet•;, a desp~ito de tudo, I O Sn. BEt::'\ARD~ DE MENDO:'\Ç~ SonniNHO :
não queria. ceder o passo a quem, com m:tis Nesta C;tn~ara, ereta o nobre pt·csldente do con·
vantagens para a. causa puiJlba,pudosse occupa.r ~elho. rema .aponas umn. ~az s:->melhan~e 
o seu lo,.,.ar. · aqu clla que retnava em Varsov!a. onde as ma1s 

Não t~rdou muito, Sr. presidente, que elle s~culal'~s insti~uiç~es succnmbiram ao impre
fosse fot·çado a abandonar posições, que só v1;;to e a conspmtçao. 
podem se!' occupadas quando é possivel promo- Não obstante, nôs vemos que o nob!"e pre
ver o bem gera.~ da n:1ção,. o seu. engrandeci- sidente do conselho vai atravessando os tem-

. ~ 

ministerio~ não cotno os he1·6es de Homéro, mas 
como aquelles antigos augures de Roma, que 
não se podiam observar sem rir. . 

Expellido do poder nas mais tristes cicum
stancias para elle e com proveito pa ra o paiz, 
assumiu as redeas . do governo o honrado Sr: 
conselheiro Saraivá. 

S. Ex., qua.l outro Cincinna.to, ch:ur.ado som
P!~ n<ls occ~siões ~ifficeis, c_ontrahiu rcsponsa
blhd.ades, so por &l ba8tantes para assoberbarem. 
a coragem e o patriotismo dos estadistas; mes-

. 
que lhe s ervem de o.poio. .. 

E' certo, Sr. presidente, que em outros 
paizes diversos ministerios ·têm- so encontt•auo 
n 't. mesma situ:1ção em que se acha o actual ga
bin.ete. O nobre presidente do conselho oc~upa 
no Brà.zil a posição que occupava Lord Pal
merston na lngla terr<l., quando, sendo ch:lma
do .a.os conselhos da corôa,. teve o apoio de todos 
os lados do parlamento, porque ello represen
tava uma política que não agr:~.daya. a. nenhum 
dos partidoa politicos, e por ~onsequencia agra.-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 56- PÃjgina 9 de 24 

Scs~üo e:rn :;O de: .run hü de 188ZJ 155 

dava a to1o::. Os to1·ies o apoi;tvam,porqun nã'l 
quei:"iarn verá frent l à> governo ri. Gla.istone ; 
os whiy . ..: mais timi Jos c rnoder.:dos, não q ao
rendo gTandes reformas,. tamb·:rn o apoin.vam, 
porqu~ dcseja\~:1m que elle rna.ntiVeSS ::) uma 
política .. indecisa c seili av.')n; urvs ; r,s u·ltig> 
ma1s r. tan :J.< os, aspu·an· o a. rea 1zação e re
formas radica.es, viam na conserv-ação d~ Lord 
Palme;·ston no ?.o:!er a _rreparação do cami-

governo' o seu candidato. 
Todos apoiavam ess:tadministt·ação de trans

ição, ü não tardou muito que o gabinete de 
Lord Palmerstoil eahis;;e · vencido pel(:l. força 
de cit•ctunsta.ncia.s qu'.:: adiantaram a fortuna 
política de Gla.dstone. 

Tal é tll.rnbelll, senhores, n pl)sição qu~ oc
cupn actu~lmeut0 o nobre presid.:nte do con
selho. 

S. Ex:. ensa ,.,.ozat• do a•1oio U.c to los roas 
illudr!·>'C, porque um gvverno que n.gTada. a 
todos não pó.le ::g'!'adn.r a ninguem; mais cedo 
on mais tarde úós teremos de ver nesta. Camara 

é mais nem menos do que o mesmo proje
cto de 15 de Julho, aprésr~ntadn a esta Cl}.mal'a 
pelo ministerio passado. si não mais ndiantad"'. 

Pois, si. este proj11cto é o mesmo de 15 de 
.T ulho. que o ão agt·adou a to la: estt'. Gamara. e 
súweate a uma pat·te d(')lla ... . ; 

O Sn. . .A:s-n:t.ADE FrGUil:IR.\.:-Qn~ n ão agradou 
i maiul'ia do p :dz. 

O SR. BEHN.\RDo nE ME~DO::-\ÇA SonRI~Ho:-. .. 
CJ ue nao :~gra ou a m:nortn. o p ·1z, ('omo em 
pondora o honrado deputado pelo 11° di;;tricto 
do Rio de Ja;1ei"?• como é q_ue ho,;e a mesma 

178Cl, e só rn:iitos anno-;; depois, em 1807, é qu~ 
ioiabolido .o .. tJ•:dLo,.p:tss:mdo pot· trámitc.;que 
revebm n. prudé•ncia. d;!quelle povo ess~cnci<ll
mente prD:tic0. 

Em 1702, \Vilberforce. depois de p; tt, :::.pre
seuton mt c:uur:.t·a d~1s communs Ulll;L mo .ão 
,Dxtgmdo a. ab:Jlição do tr::dico. E~sn. moção 
voltoll sncr.~es->iv:cmente ~~o p~rlamcnto sete 
':e:t.es, c tarnlnm succ~ssi,•amente c:.hiu di:mte . . - .. -·· ~ ' 
sórnent'J m:ús L:u·de, qu!mdo p~1.rech~ ser tempo 
d :J Ceclet•á.evidGneia dos Í;tClO~, foi ·queo uilt 
de suppressão do tmfico ' converteu-se em lei! 
isto é, em 1807. ·· 

1st<_> !Jt•ovn. qu:-: a alnli~~:ro da escr:wL!ito O:\ 

Inglãterr;:1. não se conseguiu Je um j~cto. :Mui
tr,,s medidas prepat·atol'i:~s foram to1:1:~das ; no
me:u·:'l.m-se commissücs, abrit•arn-se brgos e 
demorados inqttel'ito~, e os mai5 me iitaJos tr~t-
O:llhos fora~Jl a )l'Cs-;nta : )·•lo rr VI'!'J 
bnso ao dc();,,t r: O as deJiiJCI'8.ÇÕ 'S q llO houves
sem de ser tomr..d:ts em rPbç:1o :i c:nüte.çiio 
do r' Statlu set·vil. 

' o t) ... .. 

enormida.de de im pos tos que crea, ha de agora- :1 divisa-LilJeJ·dadc c igualdrtde civil c í'Cli-

da.r a todo o p aiz?! N:1o é possível. Nos; não [J i osa n os rl··W' m~.tnrJ.os: m:~.s, a.inda assim, 
vivemos po1· ot•a senão du fic~,;õ ·.~~ ; a t·calidade "SS '~ diYisa. não rc:1 lizou a conquista alm•·jada; 
ha de chegar para S. Ex. como chr)gou pat·a o sómento mais t •r .lr>,Lod Stancl"Y· em 1833, 
seu an tec••:ssor . (lpo ilulos;) conseg-tli u n. passagem do ú:/1. q u ·_} devia ter 

Si fol'Cnos. Sr. pre:::id nte. procm·ar ex•'mplos exec,H:.:io c tn 1 de 1\g·osto de fs:34, :1bolindo :l. 

nos diver~ns paizes, havemos de \'Cr que as r c - esc~:~vitiiio em todo o domínio colonial dn Tn
formns desta. natut~eza nnncn. fo1·a m apr.')~enta- g13.terra , indGmnizan lo-s ·~ n. toclos os proprieta
d;~s pore:::te processo,sncrificando direit·)S legiti- rio:; o cstabeloc~nllo-so o :;y :; toma de ~1prcn-
nul.monLe :ld . 1 niridtls,compromettc~ nclo altos inte- :iza.gcm. -
l'esscs actuacs e futuros das classes mais Jn.bo- Na. Frauça us cou~a'l nfio se pnss:1rnm divt:r-
rio8n." c que mais concorrem p:1r:1. :t snst~n- samontc. 
tação do nosso ct·edito no intt~riot· c ox.!et·ior. Em 1704: a convonç.'i'o ,·otou, .. sob prot~osta de _ 

Si procurat·mos r•xemplos nas colQnius in- Va ·li r.·r , Lavaiss~ur e Lacroix. que, dn.qunlla ..., 
glezas, franceza.s, hollandezao;, ~uccas ,.. outr;\ <:, datn. 0111 d iante, ficnr i:.J. abolida a escravid<10 
h:1vomos de ve:· que a'! refor mas do elom~nto r~m t~H.las a s r-olonias fr·ancr:zas. · · 
s~l'\'il !'orar • mais o m n.::s n rui nh:H < n. · · r · )·t · d ~ast ad 1 

de modo a rcspeit :o rem-:;n os int"1·esses dos di-[. m ' i ' tn.rdc. de c ·der o log r a medidas inrlica
versos pt·opr i t:;r ios n ::~ niio feri t·-se do fren te dil.S peLL pt•udcncb. mecl idn.:o; que acautclas~em 
o direito rlel; e;; . Assim, s enhorc.s . <:·ós qw! chvidam~n te os int~res;;cs dos pr.Jpl'Íe tarios e 
todos os dias cib es a lng la t t1rr·a, que di :-: (~i,_, cs da p ropd n. n il çüo, i n timnmentc cntrela- , 
qun ella é o modelo do systemr. repl'e~ en t-1 - ç:tdo.:. .· . · ·· . .. 
tiv··· porqu0 não a !l COr.opau hai;~ no rnodo pelo Em 1802 o con;;uJado teV'C de res tabelecer a 
qu:~ l ella eilectuou a sua _evolu~:ão emancipa.: escra.vidãoe o trafico nns colonin". Pass:Lram-s~ 
àor:d · · muitos annos; A'Aconleça.t·<J ni os estndos e in
.. Senhores, n :1. IngL~terr;1. n.ã o -~uc~edeu o :q tte ,_querit!)s ; . diYcrs.os p_t·ojectüs foram apr,~senta
aucce:Je ~-:.ctualmenle entre nós . N .a. Inghterr!l. dos, uns a pós outros, pór Pa~sy, Tracy e p <:!la.· 
~ primeiro brudo aboliqiozli~t:J. àpp!l.rece.u em maioria e minoria d:~. corumissão ~ de que foi 

· Y. IL-9 ·. . . 
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Scssüo em :;o de Junlio de 1885 

1rresideute o Duque de Brogli".~; foram tod91> Em 1858 foi- fi~ado pot· decrdo o prliZO de 20 
r·-·jeitados, m13nos os que foram formul3.dos pe1ã. anuas par<.1. a libertação em . toda$ · ás coloníns, 
commi$são, que não chegaram a ser àiscutidos; sendo aiuda expedido o decreto de 2:'j de . F·~ve.:.. 
sôm~:nte em 1845 équt: se tomaram medidas rciro de ioG~J. resolvendo a em.:mcipação sem 
l>reparatorias tendentes a extingdir lent:uucnte I outra indemuização, senão a. dos serviços até 2J . ·~ . . -" .. 

Foito o. movimento cma.ncipador por c::.;;a 
fõrina' nns coloniu~ francezo.~, depois da l i!i do 
18,15 a m nar hi 
log-a.r :i repltblica, c o go·,·erno lll'OYisorio de 
:1848 ent:io aboliu complcta.111ente a escra.ddão 
em tod:ls as suas colomas,decretando urn;-:. l~l'ga. 
subYenção de H2 .. rniliJõc.:s de Íl'ancos. 

Assim como. nas colonins franeezas, acabou
se tarubem :1 esct·avid5o nas coloni:1s ~u·.~ca·~, 
nas hollandet.as, nas !J;ospanholas e 6m outras, 
pertencentes a divet·sos po.izes. (Apai'tes .) 

A Hollanda e:ninguiu a cscJ·a .. ~dão, n~o pelo. 
. .. o ' 
adopt!l.ndo-:•e. desde 1i92, med!das prel:laratori:;s, 
com leis mais ou menos adequadas as cit·cum
stancias de tom o e de occa~ião. c só em 185:1 
úl pub icacb o d~creto ce abolição. . 

Ainda assim a ubcoliç:io não foi immeabta· 
nas suas dua,; unicas colonb~. foi dill'erida. 

183N. 
Podin referir-me iamuem ao~ Estados-Uni.Jos, 

onde os estadistas auH~t·ic:mos rc;;;istit·am sem-
pro a ltnpact!'ncla-;· qu:; podtar.o. i~•)r .ctu perig-o a 
paz c a seg-ut·idade dos illt'Jres..:cs da grande re
publica; é sabido, porcn1;. qu'.! a guerraciv1l, 
'1 ue por · tantos annos dividiu r:rn C:tmpo.;; cp
postos os partidarios da. cansa :iboliciouist:l, foi) 
a ultim~ pal:l.\'l'a dada nesta questão, custando 
sucrificios que o nosso patrjotisrno e :1 nossa. 
pr;;dcnci<t poderão perfeitamente e\'itat· até ao 
desapp:n·ccimento do ultimo escra\'o.(ilpoiw.los. 

9ra., ~l ~ando a em:.1.ncipa~:ão set·vil et~ outros 
• ento e mcd.tAa do 

tempo, como acab:tl·a enlt'e nós, com as me
di<l<•s repentina~ do projecto eru discussão'? 

O ro 'ecto do nobr :~ Jr· .. ·dc:ntc d 
nâ·) é um~l lll!:dida simples, niio ó urna mediJa · 
pi·oviso,·ia, ntas sim energica, defini1iva, que, 
um:\ \'CZ ·l'stabelecida. no p:.d~; ha. de M~-tbar com 

I • • • - . · :.. • .J '. U CO tl 

escravidão. emprcganJo r.11elidas prcpa.rátorias, 1 sets a uno:s. (,.Cu ;ltc . .;ta~·"o c apozados .) 
e sô depois du um longo percurso de tempo, E depois, !'!enh()res, ns nossas -~ond~(;ões _no 
erri 1870~- declarou livres · os :filh0S:. Je mulh.;r Br,,zil são iguaes às dos paizes da Europa que 
escrava. e os e!;cravos maiores de GO ::mnos. pos:;uiram escravos na Ame rica? 

Na Dinamarca a asseml.Jlcia suz~eriu, em Não. Nas diver::as colonia.,; da Europa tra-
1846, ao go\·erno. a idéa de um prOJP.~do do lei tava-se de uma pequena. popuhçào escrava. 
pat·a a emancipação completa dos escra\'OS n~1.s 1 (:lpa1·tes.) Entt·e nó~ a população escrava orçu. 
suas colonins. . · por mais de utu milh~io. . 

Em 1847. o rei Ca.rlos vm -publicou ürn de- Por exemplo: a Inglatct·;oa :·.possuía apenas 
r r ' '. ;" . -- •.)(. . . . . . ' ')' . 

:12anuos a suspen-ã.o- do poder dos senhores, a Fra.nç:-t possui:t 248.550 distl'ib11idos por 
declaran<.lrJ livres os filhos que nascessem no in- quatt•o coloni!lS; Portugal possuiu. 1"10. 000 em 
térvallo da prestação de serviços. todus os ~eus Jominios colonia.::s ; a Holhtnda 

l rcns~ao, porém, os acon ecuuen os re- po.,.,suln. · o . ; a tu~marcn, ~. . ; 
YOlucion:Jrios de 1848, em Franç:l, fot·çou o a Suecia 5::H, e a Ht•spa.nha 400.0UO Clll 

go\'ernadot· das colonias dinam<•rttuezas a pro- Cuba. 
chmar a lii!et·Jade imrnedin.ta dos es~.:t'a\'GS. Poi:>' h:l.\'emos tte queret· compat·at· a no:isa po-

Na. Suecia o corpo l.~gi~la.tivo ·\·atou e poz ~t pula\.:io eset·a,·a com a desse::; pa.izes ~ Tinh:t 
disposição do governo, etn 1846, uma r;owtua de elb. a infbútt:.:ia. que a nosS<l. população escrav:.t 
50.000 fr!l.n..:os para. cffectuar o resgate s::c- ·~ xcr~.:e em Loda a uossa vida. ·-eeonomica~ em 
cc~sivo de 581 escravos da. colonia S. l~anho- todas as relações d:l industria e do tt·~lbalho '? 
lomeu. Actu:dmeute, segundo o rdaLorio apres~n-

Em Portugal, o d·~crato dü 14 de Dez0mbro tado pelo ministio dn, agricultut·a, po;,suimos 
de :1854 e s lei de 30 de Junho do :1856 decla- i. 240. 80ti esct·avos em 1<:> pro\'inciaf•, put• e:;ta
rat·am lin·es os escra\'Os do Estado, das muui- rem emancipadas as do Amazonas e C;,~ a.t·:i. 
cipalid:\des e dos cs1a1Jelecim!~n tos de carid:.tde Ora.. e;.: ta populaç_~i.o e--crava., pela. sua con
nas posses::ões de Alótn-ma.r, com u. condição crJut.raçi!o, é cxtr~wruinaria. :i vista. da das di-
dd serviço::; limitados. yers.u; colonias da Europa. ( .A.JXLrtc.~.) 

A lei de 25 de Julho de 1856 ~rnou cxtensi- Demais drwemos attender tarnbem par<'l. as 
Yos ~s .mesmo~_fav?res aos c:ct·a\'OS sujeitos a.o d!·cum~tancias do t~n:_po /) par~ a. época em q.ue 

mo a.nno alJoliu a es~n~.vidão no dist~icto de da Eurítpa. Em tudas ellas a · cscro.vidão foi 
Arnbritz o no::; territorios de Cabinda c l\l ' r· àbolida no principio deste secdo : a lnglaterl·a 
lindi; e a de 24 do meBmo rnez c anuo àe- dect'c)tO:l a abo1ição em 18:3;~ ; a Hesp:1 nhac, ha 
claroll livres os fiihos dt: mulher escr<~va, com a pouco tr:mpo, em 188i) ; ~ a Franç·a c a Di
cond1ç5.o;_de servirem grat u . tamcn te at~ :; idade nln11~trc'1 , e rJJ 1~48 ; a Hollanda, em 186:3 n~: s 
de 21 anúos uos senhoras cb suas mãis. suas coloniu.s Neerlaniezas, c om 1861 n<i.s 
· .. No mesmo ntlJ)O dou~ d!~Cretos d~t~bmram I suas cq!onias da ~lala.:sia; Po:-tugal, em 187H; 
line~. l:'Ob certas con licões, o.:; esr!l'U.\~os dn .

1 

a Suecin, e1u 184G; e as,.irn por diante. , 
. _Portugal, d~ l\~adcirã . c dos_, A.çot·e~. e clropois . Como. _poi<:~ <lize::r;se _que q uere~o:; . perm:•-
. <tul:·o decreto pfonuüciou r~ · aboli·~:io da o;;cr:1-l JH'ccr cstac!on~l.l·ios · ·na obt"a. da cmancir_.;~ç:i.:• 
vidão nn. lndia Portugueza. . do,s nossos escravos? __ . · ~ 
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Sessuo. em .;;o de Juriho de 1885 

Senhores , quanto a mim a aspiração abolicio- r mo, apresentada -pelo dono do escravo. Par•3-
.. ni,;La eaLrc nós póle scr.pcrfcitarnonte rc1dizad-L _ce~.mc, apcz::~.r disso, q11e -est::-. emenda não nóde-
de :;ccô.'do com a lei drJ 28 de Set9ml.iro de set; :-tbsoluta.(l]ente aceita. .. -
1871 ; pai·e:·c-me qtte, execut:t~us Lo:l::s :~s dh~: Si cada ~enhor de escravo tiver o dii·eito de 
J!!J:>Í:;üos dest! gt·aude monumento legi•!aliv:.r, npre:;ont:lr ,a ccrtidn:·j de baptismodo.s s ;!us es
c:u õm H'aw 'r.Uuito bt·uve, cousc..,.uireinos a CL':tvos 1óde illudü· a ins ec :ão dos a,rr nt s r-~-
al.HJ 1r;f:o conipleta da csc!'avidão por mr.ios r•)- carregndos dcs:;e serviço, p01·que, estabcle- -

• t::·ubr·Js , sem :~ dosorganizaçãu do tt·abJlho ccudo o pl'ojecto oue os e;;:.:ravos m:liorcs de 
(tt1;•;i,,rl,i:~). :setri i"ct·i.r 0s dirnitos do:; senhores GO annos não :têm~va.lor e não ser-ão matricula~ . . . - . . . ' . 

,0 . 
tan ~o ct·itica das nossas finanças. (~lzitJiados c 
fljl ::. rtc.-;.) . . .,. 

Ora, senhores, tudo aconselha e in-iica que, 
nntcs d~ pormos r~m i•I'Ova todo o vasto plano e 
m0rito.~ <11:1. s:.1 bia lei de 28 de Setembro, não é 
licito iniciar rnedirlns c r () fot·mas · tcndent~s a 
destt·uir os ultirnos elementos do trabalho ag-t·i
cola, quo existem nos centros da. la\'Om·a, e so
bre os q uacs repousa cnot'rnP. mu:-sa de in te-
re ;;;es lnlJlic,Js c riv.ad :" P }i t" 
o dircilo de locar nossa lei ifio be:n zncdituda. c 
que caJ"<lCtut·is~~ um pr.r ir do de lu tas. r1ne · o 
L!}rupo a.ind:t não conseguiu f;t~·-•r esquecer, lut,_•s 
q :t . ., .u at. Jm"'n ·o .. (c ra a 10 

sobre que asscnt::~. a ri•=J_ueza nacionaL (.Apoia
dos.) 

_, :s _. :..' a 
de cc1·tidõe~ falsas e matricular escravos de 
mais de GO annos, ·:r.om idade inf:·rior a esta. 
, Depois, · Sr. prcsidentP., ó p1·eci::;o que nos 
conv1mçamos de que no intel"iOr do pai~ não 
e:d':itêrn assentamentos de baptismo tão hem 
feitos que nos vos;;amos re-gular por elles. 
Melhot· eor·à, P''is, adoptar a idéa do nobre pre
sidente do conselho. admittindo para a matri
cula :\ctu:tl a que foi feita em 18n. 

o 1 • ~o • - · p ~-

. tão dn. mat.rienfa., p:1ssa.r·ei á analy;;e da tabelb 
de preços do projecto. En c·ntendo.que osln. ta.
bella vai ferir· de .fL·:~nte o dit·eito de propriedade, 
porq nc c a cs :.1. )C eco um preço cxae o c 1xo 
sob:e uma propriedade legal, sempre respei
tada como um facto legitimo. ,., . ... 

poi:;, não me p:·.r~ce um pt·ojecto regubl', tt·s.n- ac~ões sobre _o seu es:!rà\0 pelo preço que 
quillis:1dor, um pro,iocto que contenh!l. mc•!id:ts qm~er. ' 
melhores ou suporiorcs áquP-1!::-.sque ~e encon- Além disso, es5a. t:;.bolla não -sô offencb o 
tr:~m na lei de 28 de Setemb:-o de 1871. dit·eito ch proprioda-le, como to.rnbom não res-

Deix:-.nlodc~ parte. Sr. president ~ .esta. qu0.c;- peita inteiramente o Ynlor venal do cada escra
ião, passat·ci a analys:1r o proj~~ cto. Como j:i ,yo. A tabcll::l. marca justament" maior preço 
dis e. o projecto actu~l 6 o mesmo de 15 de .To::- :iar~t o e?.CI'tl.\'0 até :i idade de 20 annos, ao 
lho; pórle-se dizer tluc :1quolle ó qn;u:i um.•, ecipia pa.:::so <:tue vai fnendo decrescer esse preço 
dest':)_ . .E' o caminho dt:·ecto p."r:-. ch~>g·ar a um ~~té a idade de GO an nos. Or:1, o escravo de 20 

·-- ;otflo dndo, emt u:tnlo c ue o de 15 d-J ,Julho ·r·r:~ a :30 annos é ·ustam.entG o c ue vale mais e 
tttua inha quebi·ada. p::ra chog.u· ::o me::mo portanto é o que devia ler na tabelh~ ltm preço 
pou to c rcaliw r n m p:ldO. mais alto. 

o lll't. 1'' t~·a l:\ d:l. matricula . A lllOll \"!3:', de Contra is tGllOder-se-:i ouject~l· que o escra ... 
tfJchts. as m~did:ts rst,>bf'l<>eid.!• , · - · · · , 
C!i ta a unic·~ flttr', por cmqu;:nto, .levin, !'Cl' indi- mas est::t. objecção não 
c :.Hb Oll apl'OVOit;1. !a; }lOI':'fll '' • sr~ ul lCl'lllC!:I IIIIHL prOCCd•~ , porque llUS S'IUCUlOS CfUO HtÓ uma 
esl:l.tistica r::xn.ct ~· o vonlu.-dcit·<~. da. rupubc;ão corta idade ú quo as fot'<;as physicus se vão 
c set·:wa •lo pa.i ~ , setu possuit·mo::; este rlemenLo .,,.;sc .!Y':lrcudo, ao ponlo de chegar·.:-m ao mais 
pt·imorJ1al em ::ssumpto de tanla. mag•IÍLu.h, nlto grande p~ r·t'P.i<;•1o e robustol. At.ci aos 4U 
11:!o pod~mos dar um pass:J S')ll:1o pJr moi o do au .. os o homem dcsem·olv:e-se e tot·na-so cc.nple-

. COOjedt! r·as. l;i UFmte aptO ]Iara todOS OS cS:3rViÇOS ; dos "lÜ 
o~ di\•cr~o;; pai;:es. f! li C q'n ! :~.eram nca_bar cori1 annos em diantr:l vai doclinando pouco a pouco; 

a PSCt'~\·iil:io. começ:wa m rot· ahi i foram IH"O · e por conseqnenci:1. vai va lendo monos. 
~ur;tr na cift·a. cxact.:t do:; !':·' tt s cscr:wcs :-.. bn.:;c S.i o nobre pt·csident<) do conselho quize.;;~o 
r1·~ to lf'R ns medida!>, ra1dm:idns t!cpois n. pro- _rc';p,. itn.r ô principio de es tabelecer mn.ior pre
ject-1:.:; rl·:l lei. Nc.'·~. por .;m, n:io q:.;crcmos c:tmi- ' t;l) p ·•.l':t. os cs;: ravo<~ mais Y. : lidos; d,wia t:n
nhnr as,:i1n; •1nci·c:no l3 comc>~:1r logo 0sta b ·le~ j xnr mõliot· p!'OÇO p,__r;;; os. que ti.••csscm d~ 20 a 
<~ cnrlo um pr jocto de abor ção qn :-o.:::i. insta n- :30 :>.nnof: , c de 20 a 40; porq:w estes são os que 
l:meu. i ftUerem os ,dc) ilJc t·:' l", ro m s:1.bct·mcs qn~ ll d:t1) mais s ·rriço. Si, -poróm~ = a razão gne o 
a popul::u;ão escnwa que existe no 1niz. qua_I nob_rc p:-esi tlcn t::l do ccn::cliw spt·esenta a fa.- :. 

• • ' • 1 .-, .-n · , • •-1., ·, • ., ... "' • t · • 

nomicas c inJu ·triaes, que dolia estão d )pcn- moços devem va ler ruais do q ue os nHti~ vc
llcn tes . (:lp oiar!os . ) lhus, neste C:l. ->O os escravo;; de 10 ou 12 annos. 

Si o nobr e presidente da conselho não qui- si por ac:1.so a'inrb os houves :5<:\ . deYoriam _valei· 
zes :c ser mn esb:ulistn. so f1·ogo. ch veria come - · !llais,o que seria absnrJo pelas rJZõcs que j:t dei. 
c:1 r"m:tndando lc\':tnbr uma cstati;;ti r.!l. ex :c ta (.-!poiarlos.) 
\b ilo;Htl:l.t;:.ãocscJ'ava r:>m todo olmpcí·io. ·· Depois rl~ tal.J :Jllil. o nobre pl·esid~n te do cc·n-

Neste sent!'do ~ei q ue _ fcn:am uprescntadp..s selho indiç:a e1n seu projcdo uma. dilrerença 
~qui di\'cr-a.s cmend~s, entr·~ as (púi.cs reqordo- de 25 °/., pm· .. , os escravos do sexo feminino, e 

, me d•} uma. do_ nolne:_de pu tudo velo 8° gistriQto ó jn~_tu.:_m~ ntc n9st~ ponto __ que _o projr.cto _de 
da Bahiil., em que K E x . pede qUI' a fi!atri cub. S. Ex. ' 'ai:llém dq projecto 15 do Julho . Este :: 
sl)ja fe ita de l\CCôl·do com a certidão de · b:1ptis- projocto estabelech" uma depreciaç~i:o nnnual 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 56- PÃjgina 12 de 24 

-· eõn'ientc de 5 o lo para todos 0$ rsct•avOs :indis- T n1inistet;io nfio. appeUaria nem para. a C<1ll1Ut'!l. 

tinctr.mente, d;tndoa todos o mrsmo vnlot; o nem para o puiz. 
projectoactu:1lvai · aàlanteda<lnelle, porqne, , ··· ········- - ,,. 
)_.lar.l os cscr:>YOS do !'ôCXO masculino .cstabc\é'ce o s~-... lh::~::s-A.l;D-:1 DE Mr-~DOXÇ.\. SoHIU~HO :-
uma depreciação de G "/,1=n.nnu~1.es,sobr ~ 0 wlor V~ ' E~. decbt;on que não pcdit·ia :1. dissolução 

a 1a., v 1 f . · ·, da Camara . . · 

• < a , r ·~w P. . • · 1 i • ian :1 o ou questao contmtia a r!rl.:t, c cs·ie qnc o n!lmslc:-10 
pr·ecipitndo do que o ele 15 ~o Julho. n:"io recort•e nem :i coroa nem. :10 piliz. 

Deixando csL~ questão, Sr. presidente, pasw o si~. AXDTIADE FIGGEIP..,\.:-:\Ius, desde que 
sarei a tratar da disposic;ão dl) pt·ojecto, que se . 

1 refet·c á 'depreci<'ção annual de 6 "L so.brc 0 o u,iurstot'iq se r_etira, appe la para a corôa. 
valor dos escravos. OS:: . SAnAIY.\ (1J;·,Jsit(,~;"tle do cm~selho) :-

0 nobro pr,~sidente do conselho, tendo ab~>t·lo A questito est:i aberta, d~s.-Je que não se recorre 
a c1nestão nc:;to' sentido, declarou que aceitava a dissolução; o xuais pertence á dignidade do 
qualquer cn~enda, não cxceptuando artigo al- miuisteriQ, _ qu~ não querer:). tomat· a respon- . 
gnm do pro.Jocto. sabilidacle de consa quo não ~ .·z. · 

•. It • ._.;,It.\t\.A jH'CSI Ci1 e O COil.<;Cl Lf) :

Até ~tclnellas q~tc inutilisasscm o projecto ~ 
O Sr... BEnxAr..:Ó • DE liiE~:no::s-ÇA SoBRIXHo:- O Sn. SAI.UIY.\. ÚJtesidcute do con . .::elho:)-

• '.S:. es :t con uuc tnno :ts cousas. uc o o 
mundo c.Otnjlrehende qn0 h:L questão aberta 
lfll:mdo não se recorre :t dissolução. 

,, .: l'\DP,.\1)}. 'l• F.! • .-\:-. a. 
O Sn. Br:r:~.\imo !JE I\fExno:-:cA- Somu:mo:- clarou que se retiraria. 

\'.E:-:·. d;-::lat·ou que ace.itrt'·a :-~.·tê um. p·.ojccto _

1

_ O _Sn .• S,\~AI'\A ~fll',;.-.:idt.:Hte do c,un.~ellru):-. 
su1JstltutlYO. ·· · A nnuh:í retu·D.d:l. c que assusta a \. Ex., por-

O Sr.. SAn._uvA (pí·esicleiíte du conselft.o): _ que ~:1 de ~e.r ol.>riga.clo tt x-esoh--er a questão. 
Na.hyp3tb.~se de quoaCamara queira. re~olvcr I (AzMacios.) .. · - .:.. 
a qu::stao. · O SR. A~D\\A.DB FwuEm.\.:-:\ao tenho medo. 
·: (Apoiados c G]Jc~;·tes . ) 

OSn. Bm:::s-Ar:no DE MExno~~~A SoBnrxno:-
r • .. 7 . • • ••. - · · ·.• 

O Srt. S"m.\.n·A (ill'csül,:nt.c do con:::elho):
Ihde t<•r,yorque tem p:1tt•ioti~mo. 

• ' 'I ... ... , • .. 

de boa. vont::~.Je at::citavn. emencLfs ao projecto e chadu. (.:lpviodos. JI uitu bem.) 
.até nn\ projceto substitutivo, si fo,se apre
sentado. O Sú .. Axor:.:~.oE F;GuF;mA:- O pai;~. é qnc 

. ... .. ~, 
os~. SAr..\IYA ()Ji'e.<idcnlc r{o conselho): - meios artifki.-r:>'. 

Substitut'Yo qne determinasse a c~Lincçfio d:1. .-.:: d zz ) 
-d~ ' . O Sr.. ....... \R.\lYA (iJi't~ ... trl. :nti: .n co;1:-:c tv :-

cscra\'1 ao em pr~zo razorlYCI, por' iUC, para In- ~i :!. c.,m:l.t';\ não 1··· -~ol \' •'t', rt·:soh-·~ rü. a i:\a~ãu. 
ulilisat• o pro}:do. n~o pt·, •ci::>:~ OUH! Ud;t , basta 1 A.•ll'rl,~:>, n~1.dtv J~llt. .l;·1 ~t.:.c~t:>o:s n_as !WltJ-rcg,~ital-o. (.·lp'.Jit~ ' !o:s.) . ,·ias.) ~; 

O Su. BEnx.úmo DE ME::--;oo:,,;A So.i:ltr:\Ho :~ 
O nobre pt·os:i.tf'ntc do con~;elho roi eonLt·;~dict>- O Srt. PitE~JUE:\Tt·::- .:\:-:~ gd··:-hs n:'lo pu
rio nas dech\l':lt:õcs clue fez. S. Es:., no primeiro -l,!m tLt· manif•jS~,:çõo.') d•: ::.ppt'O\';~çã.o ou r;'-

lll'O\"<'-'~ ::l\). dia c1uo sr~ a; rcs~ntrm rt esla. Camara, declarou ) -. 
qu•3 n:io Í;tzia q L: estão de nenhum dus at·t.igos O Sn.. BE!~i'\.\HDO ll l~. MJ~XflOXI~.\ SotntiXHo:-
do !:ieu proj t;cto, ma3, no ultimo db. em qu~ ' A NaÇ:1o não (•xig-~~ qno 0sb (jU•.~:O;tão sej ;t rc
aqui Ycin, respond•mtlo ao nobre depu t::do solvid:t do modo por q uc V. E~. prdt.•nclc .· Con

:vclo (ju districLo ào Rio de .Jaueh·o, fez :lecbra- sul te V. E~. os c•:nt.ros ag-ricob~, o interior 
<;ão contraria iH!U:?c lltt a que me refiro. . d:~s provincb.<>, 0 ha do rr.conhf.!cC!' que :~pcn:ts 

o Sn. S,\tlo\TY,\. (prc~;idcnlc do co 11 scllw) :- se exig-e ~ intt~iro cmupt·im•mto d:~ ~ci do 28 
A minha opi· :HtJ é corrbecicl~, _c nesta questão (!C: Sctcm .ll'O, c dcntt·~ dt? s~u pbno pode-ao rc-

L, c1 u ,)!:1. 1 e ::-:e ( IYt?rsa-_ 
mente. 

O Sn.. BF:nx.\r.no nB !'.IH:xooxçA SoBnr:mo :
V. E:::. dcclfl;·ou aquest<lo inteiramente nbr. rta, 
c qnc aceitava emendas ::1. qualquer do;; nrtigos 

. do projf:!úlo ; mas, no ul Limo dia em quo fallou, 
fechou a c1ne:>tão, quanto à deprociaçD:o annual 
de G. ·/o, e :~.os 3 "/o addiciouaes a todos os im~ 
l)Ostos geracs, l?~·~cplo os de exporta~ão. 

· ·. O Sn-. SAn"u' A. (.p;·e.,:.id r.mtC elo co~~sc7lw)': ;....; 
c !\ão f0d1<:>i à ·q'l.i1?stão, ues1é r{üe dcclàréi qüe o 

O Sn. S .mAIC.\. <wc:-:idenlc rln ron.<:cllw):
Es t0 projN!tO 0 <: uc v;â fil.z0r cüm qne r. q'nc:'>
tlio se t·r~solv:•. com calm:•. 

O. Su. lh:R::s-.moo DE :i\IEXDO:\ÇA Souu.r:sHo: 
V. 'Ex. não conseguirl i::so com i<S id<.!a.s con-
:sig-uad:,,:-; no proje cto. . .. 

Esta. questão _tem tomado o-impulso, qne se .. 
·not:t~ pela.intêrvcúç:ão do à.ilteêeasor de V. E~. 
Deve-se a elle . .. . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 56- PÃjgina 13 de 24 

O Sn. SAR.tUVA (p1·esidÚ1te clocomellw):- O Sn. SARAIVA (p1·esidente conselyo): 
Não .,;ey~-s~·_a ningl1ern~ · . ~~Y. Ex._ha li e vn·fazer o. que 11ão q ueragora.-_: 

(:lpoiados:) 
O Sr.t. BER:-;-ARDODE ME:;no~ç.\. Sotr.mmo:- ... . . ·· ·· 

11 
• c:: 

o minislerio G de Junho foi que poz estaques- o :SR. c.BKRNATIDO _DE , !tfENOONÇA ... om:u:mo:
tão ·nas ruas. ·· 

o Sr:.. S,mAI\'.\ rlú·esidl.?nte do consell~o):
Os que pensaiú como V. Ex. ó que Yão a.nar
chisar a cu estão. J1 a outJ·os -.1 Ja·rtcs. 

0 S·n~ BERNARDO DE 11ENDOXÇA SOBRI:'\HO:
Nós est:tmos com o-paiz, desde qúc não o agitn.

·mos e q ue1·emos a execução sabia da lei de 28 
de Setembro, que satisfazia a t9das as exigen
cias e a todas as aspirações razoaveis do espirito 
publico. · 

·-MeclidaS. artifH::ses uada resülveru; Deixem 

• . 
O Sn. SPINDOLA :-A leL de ·28 de Setl!m-

O Su. ANDRADE :FIGUEIRA:-Resultados ·que 
V. Ex . . rião conhece . (Ha otttl"ú .> apm;tes) 

O SR.. PRE:;rnE:-;TE : -Quem tem a palavra é 
o Sr Bernardp de Mendonça Sobrinho. 

O Sn. BERNARDO m~ MENDO~ÇA SoBRINHO:
Não pensei que as mlllhas paln. vras chocassem 

O SR. SAUAA:YA (zJrcsidcnte do congel/t&):- t~nto o no;;re presidente du con~elho. 
VV. EEx. agitam, porque não querem causa 
alguma. (.thoiadus. -

O SR. ANDUADE FIGUEIRA:- Nó<> podemos 
resolver a questão ~em esses projectos artifi
ciaes. 

_O Sn~ BEn~Anoo DE ME~Do~çA Sonm~Ho:-
0 nobre p~esidcnte do cons.·lho não d8ve fallar 

maioria segura nesta Camara lJ::tl'a fazer p_!).l;_S::tr 
o seu p1·ojecto. ·· - -

O Sn ~, S.üüü-.\.- ·G! / tÚitlente: do- conscllw Ú 
Me é indiilârtmte. porque a naç;.ão está utrás dh 
Caroara. (.:lpniado.~ c apartes.) 

o Srt. BERN.\U~O MENDONOA s'oBUINHO:- E 
V. Ex. dccl:lruu que não u"issuh•e a Camara. 

• O .-SR •• ~~RAIVA (tli'tJs~dcnte do cons"cllí:o):-

0 : Sn. •. S.\;urv,\. Qwesi.:lcnte do t.~O il sâlw):
N:lo preciso de coragem; tenho..,a bastante 
para cumpri!' o meu de,•cr. :· · · 

O Srt. :BEnxArrno DE l\1J~NDONÇ.\. S :JBmNno : 
Estou a dmirado da linguagc-ún de que usa o 
nobre presid•)nte do conselho. · 

O Sn. . Z,uu:- Não póde ter ou:rn.. 
O Sxt . S.\RAl\~A (jm:.~ it!~nlc rl.o con$t;l/w):

Diante de U:m discur.;,:o como o elo V. Ex. só 
uma posi\à•) como :l. minha.. 

O Sn ~· Ben"NAnno DE MF.:-;-noNCA Sonmxuo:-
0 que SUj.JpÕ: ~ v ~ Ex. do m e tÍ ,;i::;cu l'S01 

O Sn. Km.u,·A (prc .. ~ itlentc do consctlto): -

O SR. BER="'ARDO nE 1\IF.NDONÇA Sor.RINJIO:
V. E:x. ela primeira TC7. que f- Ilou, declarou 
que se sujeitava ao 'VC',·edict nii1 · da Ca.mara. · 

O Sn.. S~ü\Al\"A (j_)t esidente tlo co1iselho}:-
. Da C~mara, tanto que deClarei que.me retira
ria ; mas 'a re.;cição é a a narchia posterior ~ 
Elt não qucrc:{·towar -a- responsabilid~de dos 
que querai:n tudo ou ·. dos que .·não querem 

· nada •. . · · _ . .. . , . . . 
·o Sí\' ... ANDIÚDE .FIGUErn..,t da ünl apar"tê . 

.. 0 Sn. !:hRAIV~\. (pre.~idcnte do co ~·sellto ): -
-o, senh01·, eu emitto as minhas idéas; \·.Ex. 

emitte as suas. 
o SR. BE:RNAnno DE .1\fF.:::-moxçA SoBRINHo:-

. .. . . 
Tanto me sujeito. que rctiro-JJJe, ma:'i augut•o o 
mal_quo póde produzir a. :. rejeição do pt·ojecto. 

o Sn.; BErtNARDO DE MENOO;.\'Ç .. ( 'SóriiÜNÜO:
V • . Ex . . não pó .teaugl.rwó mal. des.e qiw este 
pro.jecto . não é exig1do pela· maio !'ia· da nação. 

Sn:. ZA!irA' :- Quem lhe di~se isso~ 
O Sa. BimXARDO m: MEND~·Np. s,,B!UNHO:- · 

O, pn.,z não c a cidade úoRio de Janeiro . E' 
preciSO ouyü· a opiniuo das proyincias, atten-

er ao es a o ac ua · o seu comruerc1o e da 
stt~ layoura. (Apoiados.) . 
.. o s~. ~A:.\~A : - Prô~u~e o puiz re~l. 

~ ~, 

lhões 10-rnilhões são abolicionistas. 
O Stt. BJHu·unno DI!: 1\h:.NDONÇ.\ SouRI<"llO :

Si fizermos unm couault<t, em que o paiz real 
po~sa m;o.ni•cst;;.r-::;c iivremente, havewos de 
c h eg;tr- no seguinto'".' result:::.dQ,: o p~1.1 z não q uet· 
~·· reform:~ do nobr0 presidente do conselho. 
Por consog·uinle o nobre . presitiente do con
s elho deve espcr::tr a sentenç:l. d l"1. Cam::n'.'t. 

O SR. S.\P~UVA (JJr esidentc do co,sclho) :
n1as eujà di:::se qu~> esper:J.V!l., b nto que Ob:)-
de~o á C:.>.mri.ra retir::tndo-me. . 

O Sn. BxuNARDo DE. ::Mr::~noNÇA SonRINHO:
Deixando_ de parte este in c dente, ·cOntinuarei 
u. tr:ttn.r• dn.s ditl"crentes~ medidas do projecto . 
. :: O nobre president(~ do com;elho ueci:Jrou que 
f u.zh cu et ilo de :::.binete d 6 o . ,, -

cbção annu:d e dos 5. 0 /., a .• dicionaes·. · 
O Sn. S•\RAIVA (p1·esulen te do consclho):

N~o declarei tal ; não f:-1ço questão de g r..binete 
de cousa n enhuma. .Questão do gnbinete ou 
f:;~,ri~ si fosse ao Imp(~r~dor pedir a dissolução 
à :-. -Gn.núir n. c :l.ppellusse par J;_o p:liz. ' 
. . O SR • . BE11~.umo DE MEl"DONÇA. SoDitrNHO: -
Desde -que 'O -nobre presidente d o conselho de~;;: · 

.. l:l~\1'3. .. 911.~ ~e.::~etirarã . _dQ. gov.e~no, .~i:.não.p!'.Ssa"" · 
reme· estesdous -pontos~·· faz" " d~1les : q_uestão de-.. ·. 
gr~binetê •.. 
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o StL S.uurvA (/);·esidente do cu?.~sc!ho):~ 
V. Ex. tem nH~do da .minha t·etirada 1 P:u·ece 
que _tem mai:~ medo da min~a retirada do sruc 

bou d,~ ouvir a. minlta proposição. S. Ex. afiir-
0 Srt. B.!!:RXARno· DE l\IExnoxçA. Sou:u:-;Ho:- mou que, em 10 annos, sóoientf:l com a deprc-

Não tenho m~do da dissolução nem ela. rdit·ada ciação dos G "f,,, conseguirá o paiz a cx.tincção ·· 
do nobre pr~siclent0 d_o c?nselho. Estou cu:u- da escravidão. 
llt·indo um de•·er, e~tou dtzendo !l-esta tribuna . . " ... ; .. .. · . . . .. . 
ac uillo auo dL;;;se aos.:meus deltores :sobre a O S.:'· SArtAI\ :~ _(pl C::;tdentc elo consellto}.-
f tiestão clÔ elemento servil. I E.u nao qu·Jro so lSSO; quero lamb3m reorga-
1 · . m7.:u• a lavoura. . O su C-\Pros PmxoTO:- Nos estamos acos- I 

- .... ~ · · · · i ~ 1 õe . : O SR. BERXARDJ DE !>.iENDON~~A Souar:o;~o :-
1.nmado,., com as d s:::.o uç '· S. Ex. enganou· se co:npletamentr:~ ; fez de 

. . -. · ·' momen o ·:uma ~omma e quanttdades hetero-
Si o nobt·e presidenLe do conselho quizer con- .:;·eueas que o lwa.ra.m a. e:;tc result;~do. 
~encer-se do resultado a que hn. pouco alludi:~.. O no \;re president~ do c<.onselho disse-nos qu:1, 
S. ;Ex. fa ,!f. Ó c uc o nob;e de ul::~.:lo Jelo 11° 

;slrict·) do R10 ~ .Janeiro lembrou, isto é, 
mande ·reunir ::;.s cirl!ulares enderéçadas pelos 
candid:ttos · ao eleitorado do::s seus respectivos 

.. o .. -

•• 4 

reforma da lei de 28 de Setembro. Pour:os dos 
o ue estão nesta Camarn. se apresentaram aos 

·_;e:1.s eleitorr·s_dizendo :que. queriam __ o projecto 
do 15 de Julh0; muitos daqu'~lle;; que vot:1ram 
aqui a favor desse projecto. :10 tornar .l)::tl.":t os 
seu~ d!strictos, declararam que não apO!anLm o 
ministerio 6 de J uuho e· que tinham voLado a 
favor do projecto sGmentc pn.r.~ a:;segurar a. re· 
elei<;ão. R~cei<J.vam . qno o elertora.d? c.l~egass0 
a. onhn ·im :1 d ( 11 ll ,. m ·:~. • -
forma da lei de 28 de Setem·bro. 

Sió f-IH:Úr.u. como ú que o nol;re p!'J:;idente 
do conselho ó le vi1· dimr oue o Jaiz c uer a 
t•eforma dessa lei ? Ha -perto do tres ::;emanas 
11ue tratamos de;.t:L questão, e, enlretanto, não 
vimos aind:~. cheg:H'em a esta Camn.ra r epresen
tações a favor àa reforma. 

O SR. Zama. : - Estão ahi as r 'presentações 
tlos lavradores d~ Campos, de Agua Preta c de 
diversos pontos do paiz. 

o sR.. ANDIUDE FrGUElllA : -~ t\h~ia. duzia. de 
sujeit.os. -

o s·n. BER~ARDÓ .. nz:\IExno:;ÇASoim.tNifO: -
O nobrecdep:ltadé quer que os agricultores de 
Campos representem a 1:-n-otll'a ~e todo o púz? 

O Sa. SAnAlY.\ (m·e.~ir.leHtc rlo co;? .c:cllw) :
Eu tenh') recebido r cp;-esentaçõe::; ás d1~Z '!1Ht.::;, e .. 
vindas dos que votaram nos que n:'io qn0r P. m 

duzido,;: 'pr:l~ _morte .. e 2 o/o ob~idos .. pela li· 
ber·àadc dos senhores, em 10 anno:s cheg-~ria..: 
mos à extiuc .ão total da escravidão. 

· arece-mr.l que o nobt·e pt·esidentf.J do conse
lho, retirando-se de~ta casa· e refle~tindo no 
seu gauiuct~, chegou u.o conhecimento de que 
emtra~ Com os 6 °/0 de deprcciaçà•), com os 2 '-'/o 
produzi nos peh morte e .com os 2 °/.:, procluúrlos . 
pda liberalidade do" senhorc;:,S.Ex. não hade · 
cons:'!guir ern 10 annos ;\ extincçi!o totaFda es- . 
era vi dão ; h :i de· cons "gu i l-a em 16. ·~ nn nos, ' 
como muito bem provou em seu voto em sepa
ra.do o -nob:·a d ~putado pelo -i o districto de 

p!!qucmas q·unntiJacles que ficam, que o govcruo 
pôde acabar quando quizer. 

O Sr.. BERNARDO DE MENDOlWA So!Ha
:sno : - Si calcul;i.rrnos . a dept•;)cia~,~ã:) un
nual do valor sobre a totalidade do,; es
Ct':lvos e:x::ist0ntes • havemos de chegai ao 
re~nltado de que os G o; o anuuaes com 
os outros ~·lementos de diminuit,!ão e~c r:.: v.l~ in
dicndos pelo nobre pt·esidente do conselho, não' 
-poderão produút·, .no fim de 10 an nos, m~d.s 
do que :1. rcducçi'í.o segu}nt':\: 200.000 es:crn.vos 
morto<:, 200.000 libertos a titulo grattltto, :::J 
a :30.000 liberi.os p elo fundo actna.l d o eman
cipação; .. por conseguinte, 430.000 escravos 
mellos. Re"tam ::l.illda 810.000 escravos. 

O S!l. SARA.Ú'A. (p1·esi-lentc t.lo crmscllw) : -
• • .'r o: 

O Sr.: B:n:n::sAnno Dl':: Mn:xnoNQA Sormn:uo:
(T1·ocam-.sc npm·tes cn t1·cos ·S;-s • .!l;ulradc Or3, 810.000 cseravos não siio uma ft•aêÇ:io, 

. Figueira e S. Gonçal-ves). como çlisse o nobre pt·esi:lente do conselho. 
. . Justamente p:1 rtindo da J1ypothcse aprescn-

··. O ·Sr... PRESIDE~TE :--- Attenção ! Quem tem taçh pelo nobt'l} presidcnLe do conselho~ é qu~J 
· -a_palavra ó o Sr. :Bcrn:1rdo . de · ·· Men.don!_l:~.. ·so- chegamos :iconclu.:ão oe que em menos dc'1G ; ~ 

brinho • annos ·· não se poderá .. c~tinguir a. .. escray_i~ão 
o SR; BER:->AUOODE ME:;"DO~ÇA SOBRl~HO : : ...;.;:. do Bt•azil :]':Olo· processõ .. dos 6 °h a.nnuae,:; de 

Sr. presidente, creio que cheguei::~. dest obrir depreciação do yalor o. , _ _ .. .' : . ..·.· . __ .. 
· a razãopéla qual· () ~rioljre pre§idente~do• con_.selho • .. :':·SLtomarino;: por~ase_itni escravo d~ . ~V:alô.r . df3 ::••. :·· 
.. f>l.i quostão ·à estas du:,~1! parte_s da prQposta. conto· do rCis, descontand()-se annualmente ô 0 /o. 
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' , .. . ~ .. 
voltou a esta Camam c- fez ~:s declarações que 
lhe ouvimos na ultima sessão, em que --:fallou 
sob1·e a :refonua do clci:nen to s:::rvil. 

S ~ Ex:.. disse-no-:;: 
_ <( Faço que~tdo da dop1·ecüt.ç~ão annual de 
ú "/n e dos 5 °/" a·ldicionaes í)ar~ p 1gamonto 
dos juros das apolices emittid,iS. » :: 
' O SR. S.mAIVA (pl·esidcnte do consellto):
Pois, si no projecto estavam ta.mbem con-

·,.. (1 • • • 

assim o pt•a.zo se reduzi ri3. de 1G 1;2 a uHmos 
de 10 anuo;; , A idéa já estava no pt·ojecto. 

O Sn .. B~::müuDo DE' 1 ENoo • ,. ~ 

71 

nualrÜénte, e o .nobt•e presidente dJ conselho 
-declara--no seúpi·ojecto que pa;;:ihilinicamente · 
metade do valOr do escravo. ·· - -

_ Po1· conseqn~ncia. tomando ';porbasé .um es
cravo de -1:000$, o nobre presiden té do coi.lselhQ · 
d~r:i uma. a olice de 5008, · cu·o "lli·o a.nnud < 
c egti.rú apcria-:: pa·ra pagat• -um-- trabalhn.d61· 
livt·e durante um mez. · _ .. 

o~SR. SA.P.AIVA_ (pl·esi(le"nte do conselho) :-
• a1·gumenlo que nao seL·ve. 

. O SR. BJm'x.-\.n.oo DE ME~oo;:.;çA SoBRINHo :
Ent:1o o nobre preside!J.t~ 4o C:Jnselho quer or~-. 
ga.nizar o trabalho de um modo especial, i.a
comprohonsivel, que nfio me é dado perscrutar . . 

De duas uma : ou o -nobre presidente uo·conse~ . 
lho ha de turnat· es-ses titulas amovivei~ ou 
inamovíveis: si us tornar amov!veb. t~remos 
que os credores h :I o d13 executar todos os pro~ 
pl"ietarios, que em "ge1·al e:stivr:.rem devendo 
na praça. ; e se apossa.rao esses tltu os, 
cando pol" conseguinte o:; senhores dos es~ 
cravos privados do ·auxilio, que o nobre pre,-. .- "' 

O nobre presid•mLe do conselho fa" questão dos Si . tornar os titulas inamovh·eis, o que po-
5 ofo _ ~lddic : onaes, porquo ve -quesômentc com dera conseguir o.s.e_nhor do escravo com uma 
n c~cpre..:iação dos _ü ú/o annnncs ·não pódo liber- a olice do '500."', - c tte yence de ' uro an11Ual-

-· · a os. mente 2o::;: Quando tiver de pagar a um tra-
S. Ex. precisa d<J. taxa dos 5 °/o Úddiciona.e.s bâlhado1• livre, mesmo a 100 réis por dia, esse 
para auxjliar a depreciação aunual n:• extiric- . proprietario não t;·m que gasta1• ;jú$ por anno, 

: ~~:{O daescravidão em m.enor tempo. descontados Oc::; di:.tS feriados, iStO é,~ 5S alem 
O Sn.. -S.u:Arb. (j_Jl·esidcnte do conselho):- da quantia que receber _do governo~· "; · 

E reorg-anizar a lavoura. , _ Vê-se, pois, que, quandoo nobre presidente 
O SR. BEn~ARDO DE 1\lr:NnoNÇA SosRnmo:- do consdho declat•ou nesta casa. fazer ques

Nunca o nob1·~. presld'3ntc do cons· lho conse- tão destas duas partes do projec~o,foi ju:>ta~ 
guir:i reoí·ganizal-a com os5 O:•j~ addiéiouacse rri.ént-e porqüe éhegou ao conb:ecímento de que 
com a emissão elas a oli:.:es como ninito bem 0 sem ell. s a escravidão n:1o ficari e:\:tincta 
ponderou o nobre depütado pelo 20o districto de ~o prazo d:dO arinos. Por conseguiut:!, S. Ex. 
~Iinas. O juro d:.isapolic~~>s, ql1eo riobi~eprc.Si~ ha -dé concOrdaL~ em que cáou ilci párúeiro 
dente ào conselho p1·etenclr! Gmitt~r. não da.I_~? cal c uh que a él ui fez. 

b'' • ,. l :-:) • 

Por e-:t:t fô:-m?- o nobre pr.~sidente do con
selho nunca podcrü reorg:::.ni;:ar o trab:.1.lho; 
poderá, sim; ag:gl'a.Yai' ainda ui:1is os no~sos· 
ot·çamentos e c real' cada ''CZ maiores encargos 
p~ra o Estado, porque S. Ex. ha de convir q•:e, 
amda mesmo pag!l.ndo-se 100 rs. di<irios a um 
trabalhador· livre, o juro das apolices não darú 
para isto . ·· 

Tomando por base um escra\'o de 1:000$~ o 
nobre presidente do conselho . dar:i ao d:mo 
delle uma npoLce de 500$, de 5 ofo, a qual pro
duzirú no ~m d~ cad:ot anno 258000. Onde é que 
S . . E;t· -Val achai" trabnlhadoreslivl·es a 25$ por 
a.nno. 

O Sr.. S.\HAIVA {pl''Jsidente do -con.çelho) :-0 
jui·o dns :;tl~o_licr:s não é para~paga.r· salarios; é 

O SR. ARAIYA Jre.~icente co conse w :
Isso na opinião de V. Ex. ; na minha, acertei 
muito. (G1·11zcwi-se outros . muitos apartes .) 

0 SR. BERNARDO DE MENDO::\ÇA. SOBRINHO:
Sr presidente, o nobt•e presidente do conselho 
levou .caminho muito seguro e certo a.té a 
occ:lsião em que declarou a questão aberta; 
desde que S. Ex. fechou-a, perJcu~se inteira
mente. ,Aqui neste recinto ba_muitos deputados 
que não votam os 5 11/~addicionaes. · 

O SR. SARAIVA (Lm~sidcnte do consclho):
Segut·ameritc; a1_uelles que se dirigire~ por 
cspirito de pártido e -aquelle;, q11e não qurzer.em 
n:1da. (Ha out1~os apartes.)_ 

O SR. BEHN~\RDO DE MExoo::o;ç.\. Soani~Ho:
V. Ex. não tem razão; eLl argumentocom oseu : 
ré ~tono e 1!,;'0 que S.!lue .::s que e~aminarem 

O SR. BlmXARDO DE lVIE~oo~çA SoBHINHO:- com atten~,::Io es~e documento, hão de chegar 
}',Ias conic V. Ex. p-.>der·á auxili::n· · es~s. transf~r- a conclur-Ko de quo não .devem. ~~ggra\'ar maE 
maç:"io sem dal" ao,· proprieta~;io Jo CSCl'RVO re~ as circurristancias do Thesouro; . .· . 
cursos pára· pr~gar tr·abalhadores livres I~ - ; --~ - - s.: E~. no~ seu relatorio :. nos mostra-e1l'ccti,. 

o SR. 5:'\r~\IV.\. (p;•esir.ltÚÚe do Ú,nselho) :-:- va.'ri-íenté ~1 ue - a importação e ;, .exportâÇno. di_
.. .V. Ex .. acha no Norte quantos ·. tr:1 balha~iores . . minuerri ~ :!S renàas . pulJl~cas .. definham s~nsl-

··· .• (1~izer, por 16$ ~ . 18$ po~ . r:nez~ (lia out1·os -v-elmente; o: .. c.tc ficits c:;cscem5 duranto ma1s de 
_,_c _apa.:1:te.s,.) ':: - ::_•,:--::••:·:.::.:- __ ,_ : ~.:c: : X: _ • <·:•.·•····· • .-~-·:·• -. .. ..• : . •• do,u_s d.çcelll.ll()5! :_el_l~; s_.va.o:_S'.:' :_a_c~ut1lulando •• ~ad~ .. 
. .. . ·. ··o si~ · B"l':R~~\.1-,DQ DE .l\liNDONÇ.\ SOBlÜNáo:·__:_ .. :vei·:· n\~is· _ -e '~ avo~'ll:mando ~·demodoassombros~. - . 

)VIas: a _):>p_ol;~e :venc~_: _ ~pe~_a.s __ 25~)ie _juro à.:n:: .. _ Aind~:; no , _e)>~_~crc1o que _a~al~~ ~e en~~~r<\1~--~:~'. 
----- -- . ' .·. ' . ' •' . -..... ' ' ' · - .-- - .. -... .. . _,-_ .•. , _. ·. .· -·- . ~ •. - . ·.· --. -~- - - -- - . .. _ -·· .. . __ , .. , _. : ... . -.... -.. . __ ... - . ·--·· . ·. , , -- - _ .. -. ····- ' ., '• -· 
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_. t_; H.t :>. 

o Sr... Br-.:!1NARDo nE ME:s-oo;.çA 'Sonar:~aio:~ 
· Eng-:mGi-me; o deficit é _de 50.000:000$000 . 

.: J . .~ . . . 
' No exercício que f.nclott hontcm, vê-.;;~, no 
relatorio d~ S. Ex., quo ha um deficít de 
29. 8:14: 859 ~03(). ~ . ._ -~ 

O Sr... SA.R:U\"0\. (pre.,'irlente· do con:>elh'J) :
. 29.0U0:090$nã? são 60.0JO:OOO$DOO. 

O Su. · I3En::-;"\nn0 DE l\IE:-roo~Ç.\ Sormnmo:
E" verdade. I\1:.1s V. E~. tainbem decb.ra. no seu 
rdatol"io, q11~ ainda não est:io i11cluid s ·nas 

- des e7.as m•1itas v0.rbas ue n ·c~s"arianvmte 
to.rão de ser augmentadas. e d(lsde que forem 
incluídas e~sas \'erba;;. o orçam''nto extraordi
nario e as dc;:pezas da~ tabella C, o tleficit do . . - . .. .. ( . ... ., 

hn. de pa-.;;ar ele ~o~oo:J:000$000.(ConJ_estctçücs 
. e·ap ·indos .J · -
· Isto e=-tá. no relato!'io do nobr> 
-conselho. 

ona o. 
L'~mbremo·nós do qui) foi a emancipação _ 

na. Inglaterr:\ : :'!abemos que ella lã não foi 
imm~diata; foi difrerida. (alJoiados), e estabele-
ciJ o o apl"en tiz.ado. .. ·_.. . 

O que succedeu n:v; colonias in:;1ez~s1Çls cs:: 
cravos não ch gar··m à época marcada pl'lo par.; 
hmentn. Quatro annos d··pnis de ~~:;;tabelecido 
este ~ystema de aprendizado,o:: senhore;; for:11u 
os pri~1eiro~ a pedir ás a. :sembléas colon!aes . - . -

ne ano;;;, 

· · . 0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES:-Não apo~ado. O SR. SARAr'A (p1·esiclente elo conselh()) :-
Não, ·s~enhor, nem est<Í -e:n relatorio n~nhum. - .. . OSR. BERNAnno DE ME:xooxÇ.l _SonRrxno:_-

- E' o qu1~ con'<ta d~ diver"o" csc1·iptores. N•=sse _ 
:. O Sá. BErtNAR'OO DE 1\h:xonxçA Sonarxuo:- ):ielitido li eiil Cochiu, Rid~. __ D.1 Puynodo; c 
o nobre presidente do cons::-lho aca'HJU · d1~ di- muitos · outros. · , · : 
zer que eu não encl•ntrarb em ' nenhum exer-
ci cio umdeficit d~ üO.O 10:000$000. .... O Sa. LEoPar..oo D.E Bur.r-rõz~:-Em Cochin 

V. Ex._ <!:>t:i Pnganado: no ex~rclClO de V. Ex. não viu isso. 
- 1878-1879. '-th·~mosum de{tcit - de/0 ~410:0:~~$; - .·· o SR.~ BEnNARiJO n·-E---Mi.~i>óN A SoBRINHO: -- . 

~ ~ . 
honrado St• . coD'l'!lhe iro Lafayette. em o anno 

··.·.:· passa to, e -no relatorio tio Sr; Affonso Cel~~o, em 
iSiD. 

-Em Coc}tn, po~so mostrar 1sto ao_ no rede· 
pu ta do em·· q ualq uPr n?c.asião;. não o {>~.ço agora 
porque não tenho o.qm commt~;o :a obra .te,~e .. . . 

.. ·~ , • 4 

•· Os~ . S •lurvA (pre.,·i..:l.ente do co1u·ellw):- niões que não tenha examinado e lido. 
A' excepçã:o do tempo d · ~uerra, nunc t houve O -=yst~:~ma do aprendizado prodllzi u pe~
um •'x~>rcicio . que Llesse deficit de GO ou simo ':lffeito; C·•mo é que se peus~• em appll-
70.0:10:000.~000 . · · · csl o a este paiz 1 _ . · 

O nobre presid,nte do conselho ha. de vet· O Sa. BE!'i.NARDO DE l\lE:::-;n •NQA SoBarxno:- s E 
O nobr·e: pr•e-:ir!ente do con ~elho e.stà completa- qufi ,, sy.:tema adaptado p·•r . . ::s:. no seu 

• ~ p:-ojecto produzirá o mesmo rei;ultado que pro· ment~ enganado. v. c..x. consulte os relatol'ios duzi•t nas çnl,~niasingl~zas : o ~ s_enhores que 
qne :v\ab'-li de citar. ~xamin <=J-os com attenç:io por acaso receberem apolic~s do governo na. 
c h:t d • ver ciue ·n:ic foi sóment~ na ÔfJOca da 1 1 · h- d 

d p · rnet.f'Lde elo va orle sP.us __ _ e;;cra.vos, ao c .vet• 
gtlert·a o :n·aguay q ·~~ os Or<,~a._men tos apre- abandonadn.;; M fa.zen4as e :fical'ito sem br!lÇOS 
SPnbrn••i clr>(icit"s da GOo-70.000:::100$; v. Ex. 
ha de encontrar um rleficit de 70.HU:098$000 para. seus ser\'iços·. 
cntrê a rerid:i e a dr:!<:peza ordinnria. c extraor~ O SR. S.\RAIVA (JH'C~i~lentc do coHselho) :-
dinarh no. · exerci cio de 187S-18i9, no dominio Elles não sflo forçados :t isso. 
do gabinete de 5 de Jan~'iro, ; que inaugurou a o Srt. BEnxAaoo DEi ME~ooxçA. SoBnrNno : 
sitnaçã_o libP-raL· (tipa!·te.~. t . . . -O nobrr\ ~·e;;ilie,,te do conselho cstabele e 

• • 1 - systema. '1 nasi identico:no S~'lu projecto . 
clucçifô do Estado diminne, 1! pOl' sua vez lambem 
decahem a ' 'Xporta.çiio e a import,tção, ·chego á O Sn. S:m,\I\•A (zJJ·úirhntc do co1:s "Jlho) :-
conclu,ão de qne nã.o dovP.mos vot.a.r os 5 ··ta ad- V. Ex.. n:io lett o p1·ojecto. 
d icionaú~' · porqu~ não. fazemo" m>1.i-; do.qne O Sn. BERNAnuo·nE !VIE~DDNÇ.t:Sormndro :
agg·ravar as circunlst:tncias __ afilictivas do The- Li: o project•lde V. E~. Sj o não tiv esse. lido e 
som·o;. •. .... -- esl:ud.<~do~ não poderb '~oml.>:l tel-o, como ,o es

Tendfldito q Í.Hl.nto . me' basta::::EÕÍlre a poréen- tou fa.zendo. (~1pal·tcs do Sr. ]Jl",:sidcnte do 
t :\gem-dn.•dêpreciàção e . do~·. addicionàr.s; pi s- ' co1i.Sélho · e clrfi.livê•·sos ·.s,·s. ilepütados:) '.Ain:,... 
sarei a-()U~ras _ ·~ue ·.:tqes do projecb. .. .. ••; da assi.m o projectode v. Ex. a pr(j:áma-se do :, 

•-.. o·•nobre ' ;presid~n.t~ :·ao·:con§-elhc>:'" diss.e·· 9l1~-.ó proje_cto=ir1gl~i ;·cate _p-iior: -porq1.1~. e~t'u lha os ,-
seu fimn~o é unicamente , acallar qom a escra- ~:-oprietal"ios dos seu'5 diroitoa, ,uma vez qne sô - -

-~ · .. .;.·," . . ' . 
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·: Sesstio em 3() de Junho de 1885 

Só ve,jo ·urna dillc,·ença: é que ~s pt·opricta.rios 
ing-lezes não eram obrigado3 -a pagar os sab.-

:::rios·~e os bra:ôleiros o são~ · 
Pôr cons:eguinte, o pl'ojecto do nobre presi

dente do conselho ó ainda peior dO í:1ue o pro
jecto inglez ; -- este ao menOS' gat~inti:t OS 
serviços gl"at•titos do liberto-'il.pt·eildiz, e o pro
jecto que discutimos gm.·:mt0 taes serviços. 
obrigrm:Jo o ex-senhor a dãr-lho um:~. gratifi-
cação. : · 

O Sn.. SARAIVA (pre.~irlcnte elo con.<~elho) E 
)IUITOS s::s. DEPUT"~DOS dão apart~s •. 

nOlJ~B _pt•esidénte d~ COnselhO Ofi'1mde .tantO O 
_d_i_tei to_de:.:P:::<>I!l'_i_ê4a le?~onio ___ o _gabinet_e ·_trans~_ 
actó~ uma-vez que rião]eva. á indemnizaç.ão a.té. 
aos ultimos limites da idade, não o respeita em 
toda a suá pl~~nitudr~. Si~ S~ E~. q•iiz~>sse respei .. 
tal-o havia de declarm~ no seu · ):-o· ·to oue · s 
faria :a ri1:itrictila de todos o:; escravos es.istentes 
no paiz, mar.:tmdo na ·sua t.'l.bella. preçospa.ra 
as. differentes ' idade:c;, ou então ·seguindo · o 

tt·icto de S. Paulo, no seu voto em separado~ ;:. 
isto .§. sojl!it3:t·ia a. uma avaliação os escravos · 
maiol"es de 65 annos. : 
·· Neste ponto , pois. eu penso ql.te é h1o 
adbntad~ o projecto do nobre presidente do 
cons(!lho como o era. o do gabinete p~ssado; 
não vejo razão para que. todos a.quelles que só 
guet·re~;.vam o ministerio G de Junho por esse 
motivo, sejam hoj l os prÍitleiros que apo!em o 

l • . • -.. ll • 

Deixando de parte ·este ll.SS':Im pto, passn:rei 
adbnte. · 

O projecto impõe nos 1ibertos obrigr..ção de 

questão da libertaçãodosse~agrnarios, sem in~ . ~ervancia do regimento. 
deulUizaç:to.Hojt:!, .pot·óm, o nol:re.: presiJen..; o··s -· B .... - .,I ·· S -· · ..... ::. 

d lh · d 1 .. R. ER:"ARDO DE .n' EXDO:"Ç.... OBR.TNHO:--
e o cons'~ 0 qt.le~ 0 contt·~rro ; ec al':l Não fa .o mais do u~ sen-uit· os recedentes 

ção 0 dos inípostos. s. E:s:. é, pois, nesta estabelecidos. pois tenhovisto que osoraâores 
d Que me precedet'am, fizeram consid~rações .ze-pn.rt0, muito mais adiantt1do o que o ga- ~ ~ 

. binetc 6 de Junho.purqnc afinal 0 Sr.Dantus,gue raes :":obro a materia de todo o projecto. 
tão ju~t::unonte gncrrell.do foi nesta Cama.ra.. pela O Si:t. P n.:n:siDEXT.F!:- Não ha precedentes 
minorin con·~ervadora e po1· uma parte do par- ncst·• discussão. · 
rid:; liberal, apenas fazia rl11estão da libertação O SR. BEimAnno DE :MExDo~çA SoBRI~IIo : _:_ 
t!os sexn.g·~narios, cu,jo num~ro attinge somente V. E:s:. est:·L olvidado; o nobre deputado pelo 6° 
a08. :.:5:J: escravos, em·1uanto que ·onobr~ prc- districto do Rio de Janeiro j:i fallou sobre o 
~;idenLe do conselhO ·vai mais l unge, e pret~nde ã.rt. i o e fez consideràções geraes, assim como o 
realizar a :iboliçã~ . ern um pr.,zo milito mais hont·adopresidentã dO conselho, que respondeu
breve do que o gabineté-passado. ·· lhe. Parece-nl•?, pois, que estou nos limites dos 

Orn. si o pensamento d9 governo e este, só estvlo3 da cnsa. 
ve,;o ne:::;ta exigeucia a se·guinte explicação : Sr. presiclent0, ao passo que o nobre presi
i anliga. ·· dissidencio, Cfl:!O guerreava o minis- dente do conselho se mostra tão adiantado em 
t.~rio 6 de Junho, o qual apenas fazia questão ditfer·entes pontos do ~ sen projeclo, S. Ex., em 
da libet·taç~~_}os es.cr·ay~, de mais de 60 an- tl:l~a questão secundar~s, ~ai :ornnr-s.? mais 

ministet·io f<1ça ,questão ·deste ponto, para não gabitiete ·6 de Junho, i~to -·ó; sujeitrtndo os li
se most1·ttr hoje c.mtra.dictoria.. bertos á residenciá forçad:•.por cinco annos, no 

Entt·etanto, vemos que · o pensamento do municipio onde se a.lfor1·iarem. ·· 
nobre presid9nt~ do conselho é qu:tsi igual E' i nexequivel esta disposiçãó do projecto; . 
ao do gabinete .rassa_do, . por·qqe 9 ·gabinete ai_nd:l m 8smo que o gov_erno (3sta belega. n() :r._~gu~ 
passado liberta.v:t . os escravos ·:. maiores de lamento . tnedidas cncrgicas para .obrigar os 
60 n.nno~ imm ... diata.me~ te, em·quanto qne lib::l rtos· a ·essa condição, não éonseguh"à que . 
o nq~re· p:·e;;iacn t e ·ao córis;;lho des }jii libér tal- · e li es se::· gú bin ettam~· -Er~l. ;,-preciso · e·stabalecer · 

·· ·os êom _um:l.. penu~nn. -· presta\'ão de ,serviços_~ _ mlln. -l)Olicia : e~p,cciaL pat:a ·.Y:igial-o~ .• ,e _o:;~up_al." 
:-,• :·~ ·Orri, -sT a'."qties tãú'Oliesféj :iontó. é. iil_lia::-q•t~estã<) ·: :·ãs"} -u!) tiÇâs-.-: Ioc·:i e~::c()õi pf.()ceSSoS . diarios :·.· so)jre: · · 
.... de ·direi to de .,propriedade; .parecc-,me que o a. fuga·'doslibcrto~. · · · · · · · 

.. v •.:r.( • ...:.. jQ :' . - · - -~- ~: ·_ ' ' 
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O~a o nobre préside"nté do conselho, qtlr! se , Ainda meám'l :1<lmittidas esb:ts- ta~s, desde 
mostr; tão. adiantado :em outros !JOntos. pa.r~cc:... ' qulj' abolia. as antigas, O Olll!S_ d) projceto d~ . 
me -queDes te devh::respeitat• mai'' a Constitui:..-: 15 do ·:Julho ·era menor do qu'i~ o -do projecto 
ção, d ... ndo plena. liberdade a. todos os l:bcrtos·- ~ actuaL .. . . . :-

-para it·cm residir onde qriizerem, porque. desde Da e:;-?os!ção que' tenbo feito. vã-se que o 
- ~ ravos são d ·la.t·ados libertos e se )ro ·-~cto em discussão' :n:Io -s~ti;;fitZ ::ts as >;ra-

:~Ih~s ;iínpõe aquella obrigação! a liberdade, do .•;ões do paiz, nã-:. contenta os abolicionistas 
locomoção não é respeitada. (.-ll)artes.) nem os quc~ão chamados e~c1·avocratas. 

" • 'I ' 
As mo;iid,•.s m:tis :tdi:tiltacb.s são postas con-
jnnct~1mcnte com outras par~ qu~ o projecto 

--não - p;:.reç!l tão radic:tl -_cómo o-· do gn.l.>ineto · 
· p_~ssado. - . . . · · 

.· .. o sh .. S~nAIVA (Lwesi~lente do conselho):
Não tive esse pensàmcnto. Não cogitei eni 
f~tzer cou:;a m fl.ÍOl' ou menor . Està. ~1.ht o que 
penso. ' 

' ó s:a·: XNDlUDE Fir.uE:IRA : - Obedeceu a 
.. duas tendenci~s. 

·.=.o Sa ~ . BEnx:i.nDo: DE :MENDONçASonm:-;no:
Estabelecendo o par:1.llelo CRtrc os dous I'o·c-
ctos, veJo que em,_.cct·tos: .. poritos o do nobre 
presidente . do conselho é -mais ndi:mtado; 
pot· excw plo, na tl~bclla n. q uc jrl. me referi . 
O prqjecro de i5 de Julho estnbdecin. n. mé
d i1t de ô25$, por e:tda csct·~wo , o do nobre p re
sidente do . c •nselho e8tabclccc a de üoO;;uuo 

. O pr,ojecto nctual, s lcm do imposto" e d~ 
cmiss:1õ de apolices, esta.tue que continuem a 
\·igorar tod>\S t\S t~\XaS C'S.istcntes SCbl'C CSêt:a• 
·vos; emqunnto que o prt'decto de i5 de _Julho 
e·sta.be.lccb o conb·ario. {Apartes.)_ · · -

O prójecto de 15 -de ,lulho crea va recnrsos 
especiaos, · dech ranlo extinctas todas as taxas 
existentes sob•·e escravos . 

·· : O Sn:. SAn~u~·A (pte."~d(in t e do con:>cZlw) :-
Creava novas. = ·· -

o Sr... A:xDIUDZ 
o~ proprietarios. 

O SR. SARAIVA (p,·esirlenle doe conselho):
Não Cl)t:tent::. os extremos. 

0 Sn. BERXAUD3 DE MENDONÇA SOBR!NTIO:
NãÔ S!!l no projecto de Y. Ex. onde está o justo 
moio. ·· 

Não t.'Omprehendo ta.mbem co1no os ãbolicio
nist:lS que desej:uu muito não estão satisfeitos 
com o ~ro}'cto clo n_obre pres~d~nt • do .conse-

·uma questão p~ssoal. 
Os aboliciOnistas que apoia-ç-am o gabinete 

assado, deviam :1 oi::tr com !'!!uito mais fervor o 
nobre pre:rdente_ to canse ho, porque o ~eu pro-:
je:.:to é mais adiantado e como tal deYe satisfa
zer ã parte mais e:-::a!til.t:la da. nos:a sociedade. . . . . - -

, ' '- ' ce qúc o chefe' do g ;binete pas~:-~ do inspira\'a 
mai:s_confiança a certas massas radicaes do que 
o actual-. --- .... 

O Sn. SOAnEs:-Abria os cofres com m.ais 
facilidade. . . . ~ 

· O Sa. BERNAU.DO DE l\f E~moxç.-\. Sosmxs:o: .:_ 
Si apoiavam aquelle, niio podem deix:-1r de 
apoiar __ este_, __ cujo, pt·ojecto _é _substancil\lmente 
mais adianmdo .do ( ue o ,do ministerio de 6 de: 

unho • 

O St~. SAnAIYA (p1·csirleii te do:conselho)=~ ~ 
E' exaget·a-Ção. 

0 SÚ.. BERNARDO DE MENDONÇA SOBUIXHO:
Tambem entendo que :.quelles que votavam 
contra o projecto ,!e 15 de Julho~ estão moral
mente obrigadosayotar contra. o que tliscuti-
m~ = . 

Niio pretendo tomar mais tempo i Camara, de~ 
cuja :ttten~ão j á tenho::tbu:;ado (ni'Zo apoiados), 
c(lm outras r1uestões que j:i. foram Sli SCitadas e 
trata las proficl~"ntemente pellls .li versos ora
dor•'s .que me precederam na tt•ibuna. . 

Tomei parte n •stp. dis ~usslio .unicamente por
quG .a vel'dadn. por rn:1is que s·>ju. r epetida, t <'m o 
mer1to do se r semvr·e oppot·tnn:l.. 

O nobte prP.sidento do conselho prestaria um 
serviço relev~m te ao paiz si não conti nuassc a 
insistir ~"nl ccrlos pontos do seu. projcCto~ que 
aliú~ cleclarou ( uesLão a.berta, Jedindoá. Ca.-

C · · • · mal'a se man1 ·~stasse - com toda a franqueza. reava. t'axas 'novas, mas abolia as existentes 
q_uc ~ão mais p••sadas ; não eontinhn. a depre- O Sn. SAnAIYl~ (j_n·e$idcn te do conselho):
ctaçao annu31 rle ()'' /o; quese HCha no pro- -- v. Es. ni!ose pronnnciou com to:la. a f1·anquezn'? 
j ecto de V. Ex. ; não I>edia. emissão de a nnlic .8 Os outros qqe façam a mesma cou-:a. 
e esbbr>. leci·l uma t:ni a :-o bre cscrâvos, 'menor .. o ·sa. BER~d.nno DE ME;.>\DO;ÇA S<HlUINIIO: _:; 
dó'q ue n. -que ó p-i·ójccto actüar Pstabelr!Ce. -As V. Ex . ci·eon embar:'-ços -:í. alguns de seus· ;; mi;. 
taxas novas do pr9jectodc 15 de .Julho eram: gos; porque fez fJUe~tão de g-abinete d e alguns 

~- 5 "jo ,para-a _ côr te ·e a!3_ .capitaes do· __ !{i o d_e -- ~Já.;; _' ' pontos rlo prq,jecto. ... . ··- . __ _:-
--~ .n,r;W0· .~ : ~jaulo! f?-~to, ~l\.le;;r~, , Bahi~; :~ecjf~· -; . __ 0 S_ll_ : §Al\Al':cV::-1. {]J1'~Si(!çjtte, : d(! __ co1.~selh_o):--;' 
: _S·-=-.Lui:.:.e - l~~lelll ~: .3 °;o parSl. as d~ma,ts C\d;t(les : .:y. ~x . está dando ~ :ques~ã~ -q~ : ? abntete <um 

.? -'Y1lla'\, 1 1o nos 011tro:'> log a re-,. J ·ca;·acter quo ella nao tem · · 
-. · . . , . I 
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· $cssfió éin. 3{) ·a c Junho de: 1885 

- o: Sn.. ÜEn.N.\RtO :DJ~ l\I_Ej~!);Ni~K:sorir.úi;lio:-=-r·-· acü1ar . presicl:)n te do °COllSellio : «. o ~la]' o 
C.onclu~ndo, Sr. presideJttct dirqi~o.Pobrc p1·c~ grande_ erro clo :mini.stedoGde Junho foi 1~\ZCr 

- s1dentc do.:consel~o:- •: _ - · --... _ -. - -,--,, - -- -- tfu'·stão-de g;~birieté-de uln artigo do sc:ú pt·o-
. A propru:da.d~ ~ um direito absoluto; a na.- jt:cto; a sua falt ~ gr~weot o e-;:.co1ho unte o qaal 

- túr-·za e as 1ets de todos~o,:; povos o consagr;~m cahiu e nauf;:-a.gou, _ fC!_i ex:~.cLamente querer 
como a _ b:~.se fundaú1ent.al dos Estados: -Ro- fa;:er dessa idéa. dessa - úestão desse ~ssum to 
or1n at·: esttu1n.~o a1_r<l:tos 1mpresc::-iptivcis, _ e u.ma ide a pal·tidaria. » , __ . _ _ ___ _ 

anarclusar .a sociedade e deseo·cadear sobre ella E" p1·eciso l"e~tabelccer· se a. verdade h isto
o vento das revoluções. -Si.:ha _ n.lg-uem que s~ rics. assim como f;\zer tl"iumphat· os verdadeit·os 
comprcmetto por pbant~sias ph;les : _, . · · · , · . · 
se entrega ás seducções de .nma phila.ntropia· Antesdirtudo, i1ual era a: po~ição do gabi-
socialista, é daleàLi:ide de~um bom. ministro nete ()de Junho na leg-islatura psssa.da ~ 

·não consentir que soja para.phraseado po1;:"Csn.~. · Ach_ava~·se-- olle em úce de \una Caniara que 
fórma o d:to de _ Rict\l'do ~ UI : (( Um ca- tinha. sido~Jeit.a após a decret<Jção da eleição 

. pt·ícl;n, um 'C.."tl)ricbo, trieú. imperio por um directa, jstoó, cx?-ctamente.depois da. neg-:1-
_ capncho ! » . , . . tiva de urgeucia ao Sr. Nabuco ; achava-se em 

O governo t~m o dever de í.node;on.t· ns pai":s:ões fac-J de uma C:tmara, cujo mand tto e,tava a ex-
c dirigir os acontecim,,ntos. ·~ p1nr e que tinha risto passar quatro gabinetes 

Sua missão só é difficil quando~ abandonando liber:tes, nenhum dos quMs tinha:,!evantado a 
ns re<>-iões serenas do dever e d di ·e· · · ;1 • I' ; ~ :-. r n " 
~ cumplicidade com o.;; falsos 'npostolos tla li- quaes tinha _ podido fazer triumpb:tr qualquer 
:berdade, e pele à2_narchia a gratidão e ap- idéa do prog-rarnma do seu partiao. ~, ·_ 
pl:-u.sos.qge a ord~~·:Jeg-á_l n~o lhe recusarh. · __ Emtal :situação, qual era eo dever immediato, 

. r pre<:en a- 1m penoso o g-a 1ne e_ e un:~.o , 'ra con-
.. tivo, _não será. licito ao nobr:; president~do con- - gregat· ení torno de si· as .lt'ostes do ·partido, 
selho •:ep~tir, nn hora ~uprema, ao imperante. sob~ bandeit·aque adoptara. Só assimpoderia. 

regimen monarchico e .ubr:u-sr. um per·iodo de . 
revolrl•~:io: Senhor, é ü•t·de ! (Apoiar.(9s da 

. banca!là ___ con$ei:.vadm~a .-... _e -felicitações ;- o 
ol·ctdol· d compí·i;_nentádo por i() dos · o_s · deputa~ 

cclos e amigospres<mtes; ). . . . ·. -

.. O 8~·. Ca.:udido <le Olivei~·i~ di~ 
que certamente em 1880, quando a braços com 
~ refórma _eleitoral, ~ o nol.n· .~ presid~nte do cou-_ 
sclho fez t llest}o ch nrm~tiva. de UL'"encia ao 
depülado q llO q ucri~.1. trü.tar do clem0n to ~ervil, 

. não cogit:wa quq, ·apenas cinco anüC>s depois ~ a · 
idé~ tanto ca~ninb.at·i:i. no p~1iz, tantos em~mraços 

, 
·· p1;esidir uma Ol'g"aniíação niirii;terial. cujo 

progt•amma pi·incipal, cuja razão de ;;;cr fos..:e 
quasi exclusiva t· o~ olver p.or. __ Ltma .. vo~ o grav~~ 
p:-ob~crúa que preoccup:~ a nação. 

Este faclo, de p:xt· com a tranquillidade 
enorme quo so notA em dis ,:~ussão tal, em que 
tullos c encoutrnclos olcmonbs se debatem, 

·' mostrrL qne em noss ·, p:ti~ n ci\"i:isn~no de dh. ~1. 
:din. eaminh:r,J\ que nenhuma g'l'iu11le idéa, por 
tnais t!'l11Cr::tt•ia qllC Bf'j'L consÍdGt•rid:t I)OjC, po.: 
ded dei xat• :e ser :.troan h:'i considerada como 
necessidade palpitante e dn actualidade. 

Quando em 1884 ap11areceu na Cauw.t·a o mi
nisterio G de Junho. depois da nega tiva .!i. ur
gencia Na!m~o no ga.cbinete 28 - de ~la.rço, dH
pois do rctrahimento do gabinete 21 de Ja-

.. - . ,. - . . ,. _.. . .. .. 

Eis a razão por que o ministet·io Dantas~ fez 
da votação do art. 1° do seu projecto o lab(t,1·o 
a ... sua politica- ; eis por que -Jisse ao partido, 
_liberal: « p_al'a. rnC terdes a_ frente do g'O\'erno . 
deveis comniungar commigo nestas ide as.,» 

Commissão da-· Camara nos governos repre
sentativos, o ministcri.o, íodavia, pelo f~cto de . 
ser coinmissão dclla, não pode abandonar •~o:; 
su3s .. idé;i::;; devo, - emcutn -momento -dado, ·em 
situ::v~ão )OIHietl c ue "nln-ue o órtuna íà.zer 
dt:\lla q ucstão. Sem duvina é1uo _o IDinisterio 
tem olJriga-;ão de T(3tH~esP-nta.t· · · \l.f.:\ aí"pira~õcs, os -t; 
<iesr!j.os da ~naioria. cp~e· oapnia; mas, para que 

!'::" , _ .. . . 

timento):, esses desejos e e!:sao; aspirações, se 
cowbinem com a idéa. ca;•ital do sen programma; 
de outra ma.neit·a,, o rr.c,trso q-:..1r~ lhe resta é 
deixar· o governo e retir;~r-se. Foi o qu•l f•~ o 
gallitwte D :ntas: le,•:mtou a questão, não só
mentn po1·quo nssim o impunha a. occossid~de 
•lo momento, n~us ainda como idlb cnpit:ll <lo 
SCLl progr·:J.rm\ú. polo qn·ü de,·crio. combalor, 
sujei tando-so _a lo!bs as consec1 uencias. 

'Não s ·· pórlc, por ccm.o,lovar a mal o pen::n.
m=!nfo do gabin,~L' D:~.ntus, · f!l.zendo questão ·ló 

.nrt. to do s~u projecto. A Camara, cnja. maio
ria. era liber~l. n.ind:1 não tiuhn, co;n tudo,. cog-i
tllcln da qr:cstão; era n~>ce•sario, pois, que ella 
soffres!!e. por :i,.;:sim dizer, um' choque electr·ic 1~ 
para, comp••netrando-se do se1.t dever • c das .. . ·- .: . . . 

• . " .. -· - . ... .... --- · ... ,_ ~- ., . 
riel:e 24 de 1\Iaio. as classes conscr\·a<lot~ns aba- gabinete qu~ queria t'éalii.·1r o. idé::l. de que fizer:\ 
laram:se; oéspirito publico excitou-se, c _ç,.:fOi'· o ponto capit .l do !';eu prog-ramma. 
ços enormes, ·lutas quotidianas, -immcnsas, O oradorcomprehonde, pois. a. :ütitudc q11e 

titaniCt.':", . fot•a.m n_ec<'ls~nrias itocchefe dacjue1le p ::l_stet·i(1rmeute a estes factos t~m~u o actu~ 1 
. gabinete _sustentar para _ p_pdét· _fa:ter :que a: pl·esidcntc_do con~elho ·~ A quel'tao de ga.u1~ 

idéa camiuhass~LCOm ':pla.cidez· o socego que . n~te cstúfcita, d·~ :3tlito ~~eLo de ·dissoluçiiu, não · 
a _sua conversão em lei d~·~ manda. E. o-st::s, a _só pe1·ante ~L Canuit·at com~ directarneute 

. · maiOI:."jnstificaliv~f da ·posiÇão que -~ ást'fúmiii ~ó pr>ranto .o p~uz. , · 
-_ gn,.biriet~ 6 ~e Jt~nll(). :, · .-· ____ : . ~- ___ ... ___ .-_-- . · , __ Quasi.quc .. uma~_consti~ll:int~ fo~ ,-: eorivo~a~u ; . . _ 

-- -·:·-•,;Disseram na·-c ::marn.a.R.hostescónse· \·adorne:~:. :.oá ._ôleitoi·e~fi;iá.oiam qile o,• pt·oblema. posto :pelo 
disse~ a. dissiden-eià.': :lilJ"eraJ, -·. disse . O . proprio . ~inio.;t('rÍó Q_ de .Junho era. ~Xt\Cta.mÔnla 3. c1ue~ 
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:;o:·de:.runho de.:JSS5 
- ~ - ~~~--~~~------------~----~~--~~----------~-----------------------~--~ 

t~o ~o_ ,elemento ser~il. ~~a )icção con~t~t~- j .cl~s)~- - :1 tmz do qua~ .~<L ~b~oquela~ _:asi1ostes -
·ciOnaL;:todo,- o dei)utado e1etto-nesta.::; - condu;:.o ·~s~ .- ~ :-_con~ervadora:; -~a.~_H!e'!i d;t decadencut _do pt·eço, :>. 
liyesseou úão :lpt;esenta.loprogl'amma esp0ciat _· da. _ diminuição .do valor;~ e de outro lado, a ·

c t~mque se ti1anifes~r nesta. ;!lleslíio. :.no S~ll:- \ ~dc~t =dareorgn.:liz_~ção, do_: tr:.:bl'slho; ~a g_::l;anti:t -
ttd~) de resolvei-a ou de. oppor-se 2. · qualquer :.t la\"oura. e . um:~. como que mdcmmzaçao pro- _ 
"f 'l. • . l . . . • . . 

·· Ora.· desde que a c1 ú~stão ' est:.wa l:inçn:!a-pc.;- poss~ soiWer pelri tran~iÇão rapida .-do ' regimeri: 
.ranle :t nação, d'~s !e que o _ uolm~ president~ 1 $ervil p:u·a o rt'!g.in1eri da liber(hdc. · · · 
do conselho . não fe:~. m:tis 1lo que ·vir con- -Ainih tl::na\ié~ , o nob:·o [iresidcntc docons•.1~ 

· ~ • UI. • O :XAllle . :t· re>.O UÇaO~ tO pro elll:l.- lD prOCill'Oil l3úl' prOCC. l!Uento COL'recto; .ptStL-
~pOL'qltC n.rcf.w:n:t é mn:~, q.n:d~uer que tej:~. o I[ fk:it' ~ nJa.t·chn._ en~et:t~l<•_pclo scn -;.mte~csso~. 
seu molde....;.;., e claro que :-::.. -bx~. as-:lll'l'tllllo a ... · Neste assnmpto __ e prcc1_so . r1uc -:1 Çaru:t!'a 030 . 

, administração do paiz, prcceüeti cort·ectamenteJso illt!d:l~ nem illuda.::. opinião publica. Ft·•lcto 
declarando que ·vinha trata:· àa resolução da:[ de abusos, result:tdo de longa se:·ie·· de factos, 
t}uesLão, não cncnrn udo a· fórma; ma' unica- qne ahi ,: toria. registra c qa·~ ao orador nã9 cou
mcnte o objoct:) final. - "';m agor:t examinar, a escravidão, Í'l.•~to iliogi

.J u~tificando o ' procedimento do nobre presi- timo pc:-ant·3 a lei natural (opoiodos). e:xistc 
clente elo cons0lho. o orador diz que nem por todavia toler.tda pelo direito civil e ga!',mtida 

·· isso pód.o :'!Oi.' :.0 1)rocr:dimento do gabi-nete por elle co: rio proprie:iade : não h3. negal-o, 
.. • ·.· .... .. .. .. - . . 

' 
- gabinete c agitando um pr·oblema g ue sô tinha paLwra esc1'Cn:~os~ renden:lo elevado preito :i 

:-::ido e:-:tndado por algun~ orgão::; da opi.niit•) idêa. da l1berda.de, si a lei criminal comider!l. 
uulica. e c ue :!inda não li\·ara entr<tda no ~eio o escravo · como e.s · a a i · 
a representação nacional. . . p0n·1 s. o dii·eito. civil reconhece a prop:-iedade 

0::; factos que diariamente ~c =--ncced.em e~Üo do-csc1·a;,·o o csL:l.b:~lr.co · ~s relações j11ridicas 
d:ulclo cornplet:1- razão do proc,·dimcnto do do_senhoi' com o ~sct·:~.:·o~ f:l?.: •n.l~ parte-d:i pro
g-abi • " ·- · -. , •· . • _ . -·- u1c !' c. n, <.'~ 
l'i·e~identc _ do acLu~ü gabinete_ haver tlecllll:~iJo dos ft·nctos do csci•ayo, parte do pa.i.l'imonio, 
•lue_ a. qtw~tã9. er?- .t!~_çrt~, :-:-:- ~~i!_qno sontiuo cb mesma maneira que as crias -rios nnim:1cs. 
inglez,- no scaL11lo gcnui no que o~ úiüad i:::6~ - · :Ei·it'e~tc -o··e-stiid.o··u_o·dircito · aLé t8i1: :-A lei ··
dão -~1. e~ tas expres-.:õe~, m~s- sim no =-:on tido de rh 28 de Setembro dcs~t~ anno ,iniciou a rcvo:.. 

_. que n1otz·ada_ como CüiÚ:equenciã O. retirada do lução:contra o ·prin··ipio.do tlireito d•:J propric
ministerio · ou a di;::-;oluçiio -ela : Câmara;- n:'to dade~· (.4..poi(t(los.) Estav.,m estancad·:~ s aa :fon- · 
ob~tant':l ess~ - a-:8eyeração feita no dia. da. àpre- ti~s r1a e;,ct·avicl:ro~ ·· existindo somente a .. Ja 

_sent~ç~o_ do pro.fccto e reiterada em varios descendenci::t do escravo, mns veiu :iqaelh lei 
di~cursos. :.s. Ex-. ·te-ni ·nece~:i;idaao ·-a.üté -as ·e -disse : -«para. quc·no Brazil a·~s:~cr~vidão se ··· 
proyocações· repetidas do-:; or:Jdore~ ·que ex -:-" extinguir l)aulatinamente, sem· altera~Jo 
mino.ram o•projccto de _.c_nca-;tellar-se em-torno do nosso regim(!n agz·icoJa, é n0cessario quo 
·ac dous. ponto::; que julga necc::;sarios e ·· indis...; · ji:é estanqitc a mesma. es:.:ravidão n:1·sua prind-
pemaveis pa.ra a. confe<"Çiio d:l reformn.. pal c c:t·~lusiYa fonte)>. 

_ :.. que n;; eL::: - o nmn o · po 1 L;co, a~stm - ot· consequencw. -a ccrct:"tç:to -do vontro· 
como a;; do mun.lo phys:co! são fut:>e;;; a ellas livre, da ingeuuidade da cria,. foi acto ültra
n[io so póde fugir. · ··. · revolucionaria, cont1·a o principio do direito 

O goverlio, commi<;~ào .rh C:•.tzWL':I, ' z·cp1·c- civil, então dl)minantc. (Apoiados.) 
senla maiori:l. do parla.mcnlo; mas o goYcrno !\Ias, rcconh"cou-so, COill o Lcmpo. ~1uo a 
tem : idéas suas, e uão .dove ·J•'?I'luanccer _no _ 1· •~l'> oluç:"io do problcnut, pt~la lei de 1871, oi·.~ 
poder sinão pnz·a rcali;wl-aa . O 11ol.~re prüai- indefiuid~t. -o ti UI..! u,;m :1.s cii·cumsU!ucias eco.:. 
dente do conselho, pnrLan to. procedeu d(: in- nomicus do paiz, nem o :'i Cu _pt·ogre:õõliO, ne111 a 
tciro accôrdo com oo; principies do regimen -C l]3. SU::L j)IJSit;-ÜO 00 .!Í.lUUdO CÍvi!isac!o, pQdi~m fa1:Cl' 

<loutrina pa.·la.mcnl.:tr, ,vindo :i Camal'a di:r.<!L' : depender unicament~ do.'i l'csult:.~dos àcss:\ Joi 
·«Podei~ alterar o proj~cLo, modificai-o. recon- :1. oxtincçfio !iual da oscr:widfLo. 
:ltruil-o ; llHI.~ é neccs~ari~'• para q•Hr o governo Nüte-sl} bem a marcha c1ue tem tido o es,,i. 
tom~ a rcspf>ns:t_bilid:lrlf'! cln. r~C.>rm:~, para (ftlC l'Ítl) pnblico n~r.t:t qnc;;J:i:o. ArjiiCllcs rn ;smos 
possa _eo.nt~nu:l.r no poder qnc nfio toqueis iv~m .qu~ conúav:11n nn :lei ele ~8 dr! . Setembro. -,:1uc 

. DO artlg'O CJUO trata da· fll:!prcciaÇiio elo \';·tlor do esperavam t11d0 da. Sua CXCC•·Ção simpl~~. littc
escr.l\'0, nem noqu~ tem por fim ga.rfmJ;irju- :-al, dc:~m l!m passo nflhnta: o Sr. Cotcgipc 
ros á la.Youra corno iad~mnizaç:'io _t!o ti·:tlnlho o outros chefes comcrv,:Hlores. qu(! tinhn.m l-ido 

• . • sus e a( ores c a. et.-.tls>:f'!ra.m 
Estos dons :u·Ligos. qn~ sig-nificam de ora em que não cr;mt sofficicntcs os :::ons effeito!'dittc

di:J.ntc p m1. o nobre presidente do cont.õdho ::t raes. ~era pr~ciso dnr-r.:e-lhe •1m ra:r.onvcl elos~ 
polilie;t ministerial; que collocar.n.m o pt·ojecto em•olvímcnto. · certa eb.~tídd!lclr!, por outro;; 
C 3. C<ITJlara SOb n 11Va pJ)v.SI\,' in~Ob elJesjá tcrif aCÍOSJcgis1aLiVOS,- por OUtroS TJ10JllJmCntoS po.r- 
sido consid"r~do pelos_ óra.'lo1·cs da. - opposi~~ · hunent.n·cs,~:uc nfio • ~m~nto os conti<los nos-moi
conservadora:; esfes·a.r(igo:., inOSll'aUl que dU~l.S des do::Sa Jci. Ü.1hÍ as palayras memornYeÍS 

· jdéa..r:Hlominarn-. o · osi)idto -<lo nobre .presidente: dos banq~et_cs,_commemoraLi':os; _dahí a propa.· õ:
... _ do conselho 1út rr:a.liz 's_\:àO do >:eu syst~ma; : {l.C pagantl:;~. parL1cla. do -l'~opr1o cllntro ·conlier-
'~o-- :·um lado , aidt?a. c.r:ev·11'UdOn:Lría~ .:a. idl'.:l..'abolicio:.. ,vador .•.. : _ - c: •·· ~, ___ -~. :: .. ,.- - ~ -C:,:_ ., ·'-' -'- ~- -':.:~ ___ :.:~ - '---- _ _ .· 

- nist.ã llOr cxc~llencb: -1lÕrqüê -ãtá.ca·de frente o . E l'Or óutrõ ~tdO~ como corisíú{ncn~ii.l nc~tjs
~ principio da- i(>gitímid.adc da escravidão>(1%J'Oict..; s:lr.ia, osadv~r;.:ario!; mais cnc~rni#dos daqttalla: 
.• - ·-:.' . . _ . . · ·..,c · · ·: .~· ·· • · ·· -~ -.. .-; ' ;,· .. · ·"··~-- .. . . '-.. -,:_ .,· .. ,_ ~. -· · ~<:-- · · .. :': _ ... ::: , ·::·---~~-~-: · . :, .. · ' ' .. ·~·-

- -
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em 

l_ei:_ve~Jo.-clt:e . o -terren? Ü1r:s.· fug-in, c1rie ~nn:; , r _ Assim justifica o orador perfeitao:en~e a atti
__ . P~9_t_~lJ)l_ d~_lX:3,r d~_ cedei':_a:: ~orr~ntç. que_ a, to_cios tude do nob1·e deputado_ pelo j:1_o·dunncto . qu(3 

. · ameaçava arreb~tat·, to1·uaram-sc os thuriferã- I não pod!~ deix:ú de encontrar ne'>t'! projecto a· 
rios mais,ardf!ntes da lei de 1871. ._ _ __ _ __ - __ mes:na ameaça que achara no outro; si ,h a 

- -:· Onol)rr} députado pelo ):-lo districto do Rio algue·m cohorente lÚJste assurnptó éS~ Ex:. ~ 
de .J:m::.irc; que - bateu._, d-ia · )ór dia com Outros sob a int1uencia d s a · nt i ' 

- lcroismo :mcx C( 1vc, ' C:l a.- um dos -artigo;; da rot· mliitns otttriis' ca.!!saspodcrão Jazer distinc
mosnia c lei, ét-hoje o primdt·o i'1ue nelh con'fiá <;õ·~ s ~ophistic:ts erit:~e os . dous projcctos, achat· 
para u - cxtincc;~i:o d~ e~ct·avi:lão. ·c com cllc to- e,;to wa.is adiantado do qnc aquelle; o orador-

. o; - . • . · - - ~ 
0 

• ~ < • · :t : , no pa1·-
f•;t·çiidos a 'd:~r um passo adiante, a pacLua1· com b m~~rito estas mut::t.\~õcs, esta·s rapidas modific:~
~. ucLualidade. a ceder- diante dos :1conlecimen- çües _ su fazem tolos Oi; dias, c ninguem. tem do 
tOS, éxattainent-~ para. VP.I' si podem éontOl-os. CStranhal-as, mas O qtF) Ú yerdade é que aquel-

Nestas condições, ach:mdo-se o p:lrtido libe- les qÜ9 allLea\·am .como 1·evolucionario e atten
_rul em_ maioria no parlamento, ·tP.ndo Jiahtc tltorio o pt·oj••cto Je 15 de Julho r• ncontr~t·âo 

.-d0 si a decl:lraçilo de ~eus adversarios , a ess~ . os mesmos d~>.l'eitos, si não mais aggravados no 
pat·tido que na opposição tinh:t compendiado projecto 12 de Maio. 
como ·uma da.,; priuciraes reformas a extincção ( s ~ .. :: .. :.:;·:· . .:.:c F A • ·a . 

1 1 ) n. Jl~"Dit.\.DE '!GUElRA. -."l.pOta O! 
gradua do e ~monto servil, n. esse 11artido que 
JOt' lcmbt·an a do il!u Lr • · t • -
sclho, tinha escripto no seu programroa «tra· 
bn.lho livre e voto livr2)>, cumpt·ia tratar 
de:Sta refo!·ma. 
__ _ . .. . . n 10 snrg-IU como un1a 
nccessida·le: e·stà reprc!;·mt:mdo a . aspil·ac.~rro 
não ::,) do puiz. como _ sobretudo do partido 
•• , \ • • o ·":" • • • • 

hora .lhe permitte fazer um parallelo entre oo:; 
dous p•·oj,ctos. e apenas pr.r '~umm.a C.:apil~~ 
mo~trarâ os p'm~os _d e contado entre ambos 

t)1e_n ·o rettrar:,m·so e~ses homens, substituíram- por um :d :sti_ncto corréligionario do 1i0 dis'tdcto 
ce ::_l '!Seoas ((qFdadiJs), mas o projecto ihi ·c~tú •de Min:ls, qu~ por si só-- podel·ia re~oh-erp~rfei
d·~ pé em todas as StJas partes, impondo-se aos tamcnte o problema : com etf.=ito a doprecia,;ão 

----tln~le~t;l(ie~ulilaos~s que lêm escropalo.., co . a · a _ r em qac 
tentado :-ao direito do proprir>dude, e · offorecen- póde fazer desapp:ucc:cr a esc1·avidão no fim de 
do-:: e úq ue!les c1 ue têm icléas adiantadas como seis annos · 
garuaLia para os principiai' .abolicionistas. ·· · - Si aquelles quo tinham> tn.ntó· escrupt1)0 

1~· precbo dizct· ~·. vei·dadc ::o t)·1iz; nesb de v~tar a l~b9r~ade d~s esl:.l'avos d~ ~O a1~ao: 
g-rande refol'lna toda :~ ft·anq ueza ~ nccessaria. sem mdenmtzac;-<tO cous; !era:am o mu11_sten0 f.> 
pa 1·~t (1uc ui!~l h:.ja. illu8ão; os.:m:dot·r:s, ()S mui;; de ·!unho como l'e_;·olucwnat'IO •. ~nar~hw~ um 
prc..:io~os it~ter s~es do paiz ~~stllo hoje em jogo pengo para :1. S'lgu.ran~a. publ~ca, ._llOJ_C nao en
no ta.pct~ da discuss·1o . . Esta r<!Í n·ma afl'ectt .car.Hn du me-: ma forma o . P,rOJ '!~to •. e ~xu~~:_
pr()fuud:unf!nte a: propriedade privada, c. ainda mente porq11c o pn.no de 1884 nao . .. o de H:iS_?. 
mais, v;! c f orir mai:o; Jorige : . tr:.z a reYoluçãn neste mter:vallo pas•a;~m po1· ._ f?rte evoliiÇlO 
pal':t o socnln.r sy;;tcma a~ trabalho, no qnal os qu:l.l o r;sult.'l.do ~h elc~t;.:IO. (AfiOlltr!os·_) 
br:t7.ÍI••1ros so ha!Jitl.l:trnm com n in{lolencia cb ~ (I nol.lrt~ pr0stdcntc do ~onsclho :Jmd:t h~~, 
raÇa latina. Est!i.l'eforma, ó por nseim dizer • . ponec_cm uma. dessa;; r>:\:pan~iJe~ de franqlleza 
a pilha clectrica~ qur! vennth~hr csta·socic indti ~iUO s:tO tn11t~ para lou·mr~ ~ t ase :1.0 orador pr~-
e fn.zcl-a s hir dn.' marcha ern qtlc in., por isso ccJ:·n_te: (< s1.ost:J. ~amara nao fizer a. reforma, 
q11e. não pó le m?.'ÍS continuar-nas rotas marca- a n~_çao .a íara por SI.~ 
dns pela c~· - ~ · _ · . · . . - • 

.sernelhantB on!lnci:,do é cxact:tmento porcl'_:e 
E' po!.' isso que o projccto d~ G d~ .J11nho está hoje n:io ha que rccllar nesta qn eskio. (,1po:'a- -

il? pé,. ~hora cla~ad? de 12 de l\·!aio; :;s. su~ ~s dos.) 
.. - rhspos_Jc;oes. as rmncl pa:~s. as m:ll~ 110~\'C.II;, .:ts: ·. - Deé1ar;a' porém, fi'JC a idéa do nobre clcpulti do 

' 
1JUC se r '; pularam :na1s a.~~~JI.ta.to_t?a::: _<l~ d1rmto ::pelo 17•• distr.icto do Minas não -t:nha ::;i.Io es-

.· de ,p1·opr~edadrJ o~tao d_c-pc. . _- ·: .· ·. quocida pelo &'3binetc 6 de Junho. '·· · · -
O. noh1·c · J~rllsi:l"nte d~ ço_nse~ho.· succedcndo_: _ :No pr:l).i~cto o1·ganizado, pelo __ dil>tincto .chefe 

· a urri "g,:bineté liberal. não podia romper com 3" desse gabinete. vinha transphntada a mesma. 
__ trndiçõ ~~ de- seu ll:lrtido • . e , tí1i.ha. eornod(~~er. :idéa.: · mas· ~mbin{)u~s~ em_ .confcr:cncia __ minis.;;._
--- ·â~· susterit:ir, .-a ·migitir1~ídi(Iê' dos : ita~1~ie~"coJric :· t.~rjal qucfose<fcll:i'rei ir:1tiâ·: r,ara-d:\r- lá.rgnoz:~. á · 

r111e se· ~ ferir 11. prapríetl:vJo. · ·· ·· diact.tssãl) ; c: as d•.t:t~ com missões reunid::ts de 
- _.., . .: .. .. : .: . ·_..:::!:: . . . ~ . ' · .. -· ~. . J, - _ ', . • ..:. • • •• ·:. - - • • •• -
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de .ltlr1ho do 18~5 

jlisLiça Civil o 'or~·'•mento c1ne deram parecer· : l\I~s porque razão. r•crg-unta o Ól"a :01-, não 
_ sobr•~ o.proj:'.~to, uceita:·am essa idúa d;L tle;.~rc-; se .tH!•Ja de pht•ac;o 111Ús dara,nw.i..: tetulinante, 
· ciaçiio do v::.lot·, : por•1uc ricste. a.ssumptci niio há. i sObr:·t.u ;o q1útndo 1: um.~ lei · que vai atfeébt· 

11a.d;.:. mais etfic.az do que is:;o·para a.; 'c0ns~ca- i Uo g,.:1ves intc:-e.;::;es? . . .~ 
çiio da libm·d<>d~ dos c~s~ra~·os. l P1n·:1 u·~ uib se diz te:·;·uin~\nr:41ment~; com !1. 

N•J,;;ta. )arle a idGa do nobré àe~Jutrdo . t!t' ' fi·•Jl:,,Q'za >l"O')ri::. de lu.-•is!adnr~>s ( ': -
dit~a.s ~ctuou lS'":•ndemente so:•r•; ·o C~liirito .do l co:_:.wos . d~ \j<) <~nuos ~ão fu1·ro~ '? Porque 
gabmetr~ de entao, ve:ulo e-tr~ que crtt uma. nao '' trlillspla.ntada. para o prOJ c to de 12 
alavanca_pode1·osa de que não podi<.: p;-escindi1·: d:~ l\Iaio :1. doutrina lilH~:·:•l do projecto 

. - - , , " :;;. " ... t • • , ~ c 

orador vê esta idcia. no projecto do governr•, tat· o facto de queha um período da Yida huma
compromette~sc a emrweg?-r todos os seus cs- na em que o tl'abalho é improficuo ; si o Sr. 
forços pat·:~. ·que ving'lte. e si for pos~ivel presidente tio cons"lho a ·eitá ·como p~mto de 
a~ndn. ü·ã além, tornando ma~-. r:cil a. l'l),;;olu.- I p<'tt·L'da par~ .. ~~sa extincçüo de Y:\.~or. a id<\dC 
çao do probl~.o1a p:da deprcct .çao mats rapt- dP- 6:1 ouc:de boanno:;, lY,rqn~ razao em logat· 
da do V<ilor. (.tpoio.dos .) . cie,:sa forma. ~!rt,:it·a de decretar· a liber-tação 

Com a depreeiação do 6 °]() proposta pnl•1 pela n·1o matricula. não s~ ha dl) di:ter te1·mi·· 
go.-erno a abolição completa far-se-ü. em 16 1 n:mt ·mente . qne o escra\'O ele 6U ou 05 annos •} 
~nt~o:;,_ i_sto é. no fim d~- s ~cul~.:.t escr;1.~id<i~ !!S-I livre? ? orado.~ ent<:ndec1ue :: fo~ma crupro-

radas parall··lamente para ta(~S rcsultadus n•Jm 
a libertação partic11lar, uem a morte, neru a 
libertaç:lo pelo fundo dt! emancipação, poro.ue 
es a cone 1çao unH.:a .. actua como o emen.to. 
isol:idaUl/311 t•~, CJ Ul1 :: Ó a d<~cadencia ri() Valor até 

.. no ultimo escravo. Convém póis ;i.pres~~u· OJais: 
-~ ~ 

no fitn do scr.:ulo a extirt··çi'io do ele:ue:r to ~e r-
vil será : dec.t·et:1da. Dez an nos, o mnximo, é o 

·prazo a t)_ne potterá· chcg~1.r ; e ' as ,iw:, na. i:~. 
obsta a que se apresse mais a d•preciaçào do 
valor ; e ne3te sentido o or:1dOl' apresentará 
um~t · emenda. elevando :l depreciação rlc 9 n. 
i0' 0 io. (Apoi(! dox .)- : 

Si neste s~ntido, ucm como sob outros as
l)ccLos; o m·a.\or sô tem a.ppl:lu;;os para· a obr~t 
do nolm~ residente :o conse!h . v·-: · 
fot·~ado a notar ·lhe cet·tos senõe:> que natural
mcnte serão explicuclog por S . Ex . , mu.~ que 
d?sto<tm compl_cts.r.uent.e do pcnsamcuto primor-

~ J '-' 
~s du\·idas que. ,,e leY~nt·Jtrt 
rito a.o c.;tudar o p roje .. ~to :lo gov· ·rno. com
bin:,nJo o;; s:~us di\·ersos ponto~ entre s i . 
Como .i:i dis"e, düll ;;; são os pontos c~ipita.e-; 
que ru·e~idern a este p t·o.;c.-to; de um lado o 
preito :i idéa ~boliciOili;;tn .• r1ue é :i r·~volnção 
contrn. o direito d:1. PI'Opt·icdn.de, m:1s rc\olu~,:ão 
jnstifir:':wel c n()c•e>;sa.ria; pOI" ouu·o 1:.tdo, :~s 
gat·antins p:tra o trn.balho, :-, compens:=u;.ão par:l 
os . pr·opl'i~'t· ll'ios pr i\·aJús r apidamonte, por 
cJfeito da lri, daqw~ lli! instt•umemo de ti·::t.bn
lho e de lucro. Parece, por-ém, ao ot· .• dor que 
quanJ.o o nobre pr••sid1~nte do cons11l!to desen
voh·eu est.as dua<; thc;.rs, <l~ixou alguns g l"avrs 
senões, que ainda estão a tempo do ser !'.: para
dos. sobr ·~tudo C'Om a franqueza e sinccriclarlo . ' . 

~ • ~ 4. 

meio s:1phist co, qns pôde prestar-se a intnr
pt·etaçõe-; e a Juvid::s. E ainda mais e~t-t idéa 
domina o orador c nanch ,·c ;re o t·o·ecto só 
tru.cLt; o~ se~ •genario~ actuaes. 

O St~. SAUAIY.\. (j•~·.~si1fente do con.~elfto):
V. Ex. esq rwcc q ne o fundo .· de cmancipaç.ãu 
actuanf o :-:ohi·e es~a. l ; ~e. nao l[~ :n:us ypo

. tliese de haver esc I' avos scxagenarios. 

O .SR. C.\:-:moo n:~ _Or.rn~mA"respondl) a este 
ap:l.rte qne pôde ha\'C!' a hypoth .. sc c o q'1i ~ ·· o· 
pr••}'~to deter111ina é que o escravo do 60 n.unos. 
no mo:nento do fU.zet·-sc a matric:ib .• n:io set·á 
m~~triénl~\.lo:~ !\Ias· o q~1e ac::ntr> ce1·ú com os 
•tUC:l forem a.t.tingindo es;;a i i<:cle ·~ Do duas 
um :L: Otl :• tti11:;em ~ _idadH J.efac to e então con
si:lei'am-.,sc csci·avos,pOI' n · nenhum:dci docbra. 
ter1!rinantcmente que o csr·ravo de Ô~' anuas ô 
lit-Je rlo; ou o . Cun'.lo d0 emancipaç!10 f1mccio
nandó, o '1 UI) nfío attingir ii ossa i•ildt• ser;i. li-

' 
q11oncia ocicsa a i•rO\'Íde!kÜl.. O omrl•r n:io 
acr· dita. , co,,.o pcn 'a o n" brc pr!•si•lente elo con
selha, qne, d(•!_)ui s de dect····t:Hl · :t libertac;:.ão do' 
scxog- ,n:u·jqs no ruorncuto da mã ti'icub, u : 
fundo de ema ncipaç:1o s~ja sufficion r.e !•Ot' s i 
só rara ji~_!.;'!\r a. I iiJ·o:·tn.çi!o ch to los os !!SCl'l'I.YOS 
rlc tiO ann•1s; prinHlii ' m '•lllC pot·.-luc o nobre 
presi lon t.<· do conselho dh•ide em trcs p:ntcs o 
fundo de cmancipaç.;i. ;; a nrimcirn ~ompostn. cb~ 
tax:.ls act unl1$ •tne se npplien.m :i libct•tnc;.:io cln-: 
es~ r~wos, s ,gnndo o mc~n.n i srno ,Ja.lci de 2) do 
Setf.lrubi·O e pO!!t··rior·ci\ l'O:tllb.rucntos: ~18 dll 8 

outra-: partes cotnpr.stn.-. d o1s~G ' '/~ d • aclJicion:l s 
clo'< linarn-"e, nma. ildbs pa r:1. o ~n 1·vi\•o da di
vi·lil. p11blica , (J UC vai ser- cre:Hl:l. com ti tulos •l i! 
5 °{0 , C ~S solm ts sorfio d':lStt n:ulas a Jibert:1çiio 

tar emendas . .- ·• Como disse o nobi·ê pro ~idr; n!c l!o c;mselho, 
__ Ono 're • residente! do conselho nccitou a idi~n. I'St!l. pa rte éba~tantc , l•Or si só,p:•ra.libertar os 

do gabinete O d·~ .Junho q uanto :i lib~rt;,_. scxage.nar.ios. . ·= .. . ·· 
ç~o do~ s ~xlt:;e~a.:-i~s. O a~l't;. 1" do p1·ojccto. de Tom:1.nd·• a média elo;:; do.rlo:; referentes ao 

.·l:J ll!.l J11lhu, :-1 nao est.a lll.t.ot•almer!tc . tt•an- ultimo tt·i'1nnio. o oradot· ca lcula o pror!ncto 
<JCl' ÍpLo no projocto ele 12 de Maio~ C$tá nas ea· do iru pvsLo addicional em 4 .50(.1 a. 5. 000 ·· 

.. tra!1}1as , .no .pi'Opt·io am~g~) d elle,. . . . . co nt•);o. .. , 
h a:;sun que o prOJ~Cto não matrleula OS . Ma.s esta ;q:çgt'a\'::tçi'lo dos oiius do contl'i- ' 

escravos de _60 annns, (!O . facto d r. não os ma~ . buintec c .. a =-crise e<'Oilomica. qu13_ resultará • _à~ 
tricilla.l' qtier flizar que · elles :não firrliram n1ais r efor ma n :}o pe rrnittit·ãó ·cjtie o i ôlposto :ittinj:t~ 
na estat~etica. da ésf?.ravidão. . o . • aó mãximo indie~vlo polo e?~pnto que se 'basea 
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Sessuo .ern :30: ele Junho de 1885 

no prorlueto da'~ contribuiÇõns . actu;::.es .. · D11 
sort·~ qur;, dcdüzi.:la a imprJt'tancia. J.os ju:-os •.!os 
títulos fjUe so 0mittircrn~ re:;tarão apfm:iS t;r·r~:>. 
Jc: :3 700:000;~. c1u. ntia coru=:;c1ue ccrt noente 
lião sed. possi,·el· li.u •rtar tfJdos os escr;.v<Js 
c uc co1úplet rem :.1. idude d3 GO a.nnos. e neste 
caso t~ràu e CH e . ser·v:l" por run.is tempo do 

.c-"' 'que se tem em ;rista. 
Nesw. pat•i;e do pro.;ecto ha ;~rtificio q u~ n:lo 

.... :.. 

O e~CL'.t\'0 de 6iJ aÓnos"não continue no Chpti
YCiro, não na 1'~1./.iiO par:1. que Se não crêe 
e:.:plici ta.111enle no pr0je<;to êsté dir.cito novo. 

Si, tratando-se de l is. que, como a de Blei
ções, i nt!:!ressa.m aos direitos p~lli ti co!':, cl eve 
bav•! l." toda a clareza' p:1.;·a f[llc-'a rn .. ixão parti
daria não log'J'C :-:op!lismal-:ts, sóbe dê ponto tal 
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li - • 

tara franqueza com qu•! o projt•cto do 15 d•! 
Julho íirmou o vrincipio da libertação dos 
sexagennr·os ~ Pot·q"c nfi'o tran.;;pOt·tar para o 
pl'OJ ·c o que se t,;cu e esse Il'CI o, que expl"l
me uma reforma já feita na opinião llHCion:.~l? 

Pa.r•t honra do_ paiz deve:-o or dot· Jiz~r •!'tte 

· ·prornuigação da lei. completar0m 60 annos; 
m::s, os JU~~ tÍ\'~rem a infclicida 1e d:"l contar üO 
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• · r:' :s • • m n a res-
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,. I • . . • 
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• ··o • 
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' . - : .·.. .. - ' . . .. . - . 
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servil, ó uma. compensação para mds facil or~ meios p_a1·a conjnrar a . Cl"i::e, principalmente 
~ ganizaçãodo trab:dho livro. . .. ___ ___ _ ___ em S. Paulo, onde vai-~e desenvoh·endo o tra-

. _ Mas. corno estimulo para a organiz·1ção do b~llio ·liv1;e. ·· · - - ··· - - · ····· 

t1·abalho lh·re cst~~ auxi!io é inteiramente ineffi- Pelo lado do purJ abolic!onismq a medida 
- caz, porque ~• rendo. média d:<quelles títulos emi,-,.:ão dos títulos soff.·e g+andu · c.bjer.çiio. 

<: • 12~'500 O ue nã starà nra AA- · -, • 

lario que o· projr-cto, alhis muito ü1conYenien- po~sa lii>m·t;;.;..se, indethniz:mdo s~u vnlor com 
temente, declara que se!'à pago pelo proprie- n. pre8 t·tção d:; serdc;os pot· ,et11 :1 nnos, me
tario, j:i. onerado com -todas as despezas di:~nte o con.s:mtimento do senhor. Conforme 

lhe de~p c.~rta aq.uella par:.e do projecto, as q uaes :rr·egnlnridade: bastará o~pc i ir instt·ucçücs aos 
lhe na~ pel'rmttem comprehender a. vantagem 1 seus d;·Jegaàos. -~ 

· da medtda . - ·· - ·· · · ·· ··· · ··· ' · ·· • · · , .:..· . . .. .. .. 
-O de . .,:id;Pi'f.!t?.oib ao-·nobt·e p1·esid~n.tedo con-1· Algumas pn.r~0", ~0- _pr:.J_ e.et~ :"~o.superfiuas~ 

se lho set·a burladn. Gr:wad.~ de dividas, como e de , t:>.es defetto: det; e d~t e:;polma.da uma lei 
se acba a. nossa la\'Ourn. ó natural que, na como a C! ue se proJectn. . 
tt•ansição do tt·abalho li\'l'e par-a o tr:tba.lho es- N!~~te ca.so acha-se :1. disposição do§ :3o do 
cravo, o::; capitalistas. sobresaltndos, promovam ~rt. 1°. O noss0 di1·eito civil cogitn; do facto, 
o n~no:~m~nto do que lhes devr~remos · agricul- e s~ria .incOI'recto l'Cpl·oduztr em lei nova,ma
tore~ Os titulos servirão J::tl".l. 1a•.,.ament dos teri:1. da len-isb iio existente. Da dis osi .ãodo : 
credo:"G', o, pot·tanto, a lavoura ficar·à p:-ivacb. §5° nct•edi ra o or~~or qne tn.mbem não f:~r~t 
rlo benefiCio qu~ se ton~ em \'i ta proporei o- cabedal o nob:·e prt:sidente do conselho. Em 
nar-lh~. um p 'rioc~o de tt·an ~ição, como e~~e, n:io é b;·:u 

l 

aqndles titules n ecessariamente terão como 
padrão o da. l ei dr~ 1S2i, e, porque os ti tulos 
desse pacMio ui!o são st:j r>itos á. prmhorn. ou 
cxecuç::io. e;:;ta. pat'te do projecto póJ~ dtu· l og :n· 
a perigos. qn·1 convém acautelar. 

N:t emissão pro ;ectada. com quo o nobre . pre
sidente do conselho, em ve:r. de melllOrat· o 
estado da. la vout'.l, :1 pressa ri des;tstt·adamente 
!l ~ua liqnida~::1o. vê o orador o gran !e mal de 
~g~t·av:lr-sé a divida. publica . _ 

,\ emis~ão que no pr'i1aci ro nnno da extincr;ão 
Jo elemento scr,•il obrig-:tr•ii a.o pagamento de 
ju1·os na ÍlUporlancia de :~00:000$, do ultirno 
:t.nno em diant0 ·rcp1·esentarà juros no valrir de 
5.'250:0:.J O$ • correspondentes . ao c::~pit:ll d e 
1U5 .00:~:0UO$OOO_. . _ -~-

~ ........ I. ::."" ~. I ' ~ 

t•cito antigo que trata de reformnf ou snp?ri
roir, o que fnnentflrão perse,f:'uiçüs.:: lo,,aes, 
sem gra.ndes yant,1gens p~ r·a a sociedade. Uma 
lei que ser:i pad6io de t loria. para os flHC n. cle
ct·r~ tarem, não deve cont,•r disposição odios:l 
como a de que se c~gi ttl par:1. o ca;:o de acou
tarem-se escravo·~. 

O orador teve necessidade de occupar-~n l'le 
.porn1enorrs. prrra mostt•:.~r qn·~ o projecto de 12 
de)Iaio, si c um grand P. passo pa.1·a a. emanci
paçã.o, tod:wi~ cncer:·a dispof<ÍÇlÍ"ls qne n:T.o cc·n
s ·lltam conYenientement~ os inte1·esses ch so-
cicd::~.de. -

Insiste pi·incipalm(!nte: elll que com aidéa 
cat:dcnl dopt·ojecto ll!> tocnnte a. auxilios :i la-
voura não se realizn.r ib s nub ~ un · n 

contribu ir parn. ::1. o rg-anização do trabalho Jiy1·e. em vi :::.ta. o Sr· · })residcnto do conselho, 
porq11e não fornecem o.;: sufficientes m•!io~ O L1'1halho livro ct·ea-se sob o influxo das leis 
p!>ctmiarios. como n ii'l r epre;.;entam elnmentos econornicas, não pOI' rneios ~\rti!ir~in~s e apou
p:~ra que S':l opr;,rc a m udança de rcgimen. C:td GS COmO OS q1ll~ !';e •·ontf31fl naqflnlla medidn. 

Nesta JH~t .. ria : o f•lern~ntl) pri!•cipa.l é sem que, deve t·r~petir, sob1•e sér inefl1caz, é pcri
duvida a previs:io do~ ln.vra.rlores . :\ lei de :?8 ;;gr)sa.porque investe no gove rno direito dc_tu:ta t· 
d~ Setembro mant eve em s11n. intr!grida>J.e o o s :1lario, e altam.'~nt e detrimentOSt\ nos cof·e.:; 

· iridili'er~ntisrno e a imp1·ovidencia qu:~ cn.racte- .p'tbhcos. P''rqüe vae onet·al-o~ cotn UmA.: di .;. 
. risflm a .:: noss~s cla"s~s produetoras ; m::t<:, -agi.., vida cujo' j uros annuaes ~et·ãodr~ ~ .. 50[!:000$. 
·::_ tad~; a <'il.ie?tão- com_·-o teto sido; -os P_-l'Opl·ietá~io::. \ . Os titidos·que se prüteride -cn1ittirrião deve~_ .. 

ag-r icola.'> .Já começam a . reflcclir e a empt•egar · se:• equipâ rados nos da divida publica g~ral: A 
~ ~ - .· . ' · . .. 
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lei de 28 -de Setembro previdente e cautelosa
mente indemniza a· criação do ingenuo mr~

- diantetitulos amoniz:wei;; no fiiJl de 30 ànnos, 
Clil(t uanto que o nobre presidente do con~elho, 

. c1uerendo d~r um passo mrtis adiantado, 14 an
no~ depois daq uella 1l!i propõe ao1nissão de ti-.... . . .. 

1 

rien::>ia de outros pa:izes. ·-

Estas o~jrcçõe::; s~bre a .. . 
m:tra, formula-a o ora.ior com inteira isenção 
de espidto e sómcn te movido pelas conve
niencias puulic.is e pelas nccessidàdes do p:u·
tido libel"al. 

Ao concluir, deve rr~gozijar-.~fl com o Sr. 
presid·~llt!~ do conselho pela maneira calma 
como vai correndo a discussão deste magno 
assarnpto. OuLr·a cousa não se d~vera e:::pe1·ar 
de um parlamémto eleito sob o influ:s:o da idéa . . 
tageru da política que seguiu o gabinete ·6 de 
Junho. Si a ·quest['o nã'l ti-:esse sido a.vocada 
)elo O'O\~crno, ainda ni'io reinaria <1 tran ui!li-

da de q uc se no la. u g-,1 binele 6 de .J uuho re
presenta o. holocausto offerecido â gra:nde idéa. 
?{ã~ fora a elevação ele vista.~ da:'!?elle rninis~_ 

' , o -...; 
face de uma Ca.mara que não cogitava do as-

': SESSÃO- E:\f 1 o DE JULHO DE i885' 

SU~I.\L\I:lO.-Lcitnt:~' c appr·o~·al_'i!O da acta dl'h•1rtlcm .. 
- I~XI'IWI:::STt:.-l':trécerCi'.- ll1:1 UCJ'Ítllr, Ji!O>.- !nLC!' • 
pc la~ao . - 1 J_ Sr • .los.; .Mananno lr;t l:t ucucg<lr.tns do 
Pcr·na111huco .- I)IUJI:>t DO ur.1.- Ccn1Li 1r uar;i(J da 2" ,([,;. 
e us;ilo tio projoclo n. iA- I:':SJ . - Eut~uda,; . - fJi;. 
cnr,;o,; ·ctos ~~·s. Anlouio Prado c pnsiuculc tln conselho • 

. .~ . ' . -..:-· . ' 

;: 

A's 11 hot·as, acham-se presen j es os Sr·s.: 
Franklin _Doria, Aflonso Cel:,;() .T unio1·, Costa 
H.odrigues, João Dimtas Filho. Valladarc ,, José 
M:uianno . .Jo!'ú~ Pompeu,;João Penido, Augusto 
Fleury, Lour,'nço de Albuquerque, Dias , Car
neiro, Yaldr;tãl'O: Alves d0 Ar;•ujo, Antonio 
Prado, Juyencio Alves. Silva Maia. Mor·2ira 
Bt·au ~lão Lacerda 'Verneck, Antonio de Si-
queit·a, !'risco Paraizo, Ratisbon~~,_Yt·udentc 
de !vloraes, Cunha. Leitão. Al~I·-eao Chaves. 
Atll"i•mo Pimentel, Sigisn1undo, Co~;ta. l'e-

sumpto, tr~ve a coragem de hasteai" a bandeira ...... Compareccm<~epois d:J. chama.da-,osSrs.: _i\Ias- .. •··· 
a·:-. · emnncipa~.:'io; e o grave problema. não est:t.:.. carenhas, Zama, Barão do Guahy, Hcrnardo de 
dá encawinhado ; :~.. sua. solução não c.star!a :Mendonç':l Sob1·inh6~ Carlos Alfonso, Fernan-
tão ·p_t·o:dma. · · ·· · dês de Oliveim, ?\lares Guia, Soares, Rodrigo 

bianle do art.i·'do projecto de 15 de Julho so- Silva1 A c cio li Franco, 1\Iaciel; Leandro Ma
bres~ltou-se o partido conservadol"; cujos chefes ciel, Vaz de Mello, Campos Salle::, FJ"ederico 

· qu_~~J~n~ cot_no __ supr e!lla _ J:'efortnl\,Al:l<? ... se ___ !!-do:-_ - ~orge_:;l\,1 IíldefoDn~o de _0~~aujo, 3C:).r_los i•e
1
ixdoto, . 

pt<1sse o proy~cto LO:f<•yette. :o estadista que pt·o- Silva J: a. ra, elfino intra, ·· oaquim ->e t·o, . . - . ... . . . 

A discus:::ão fica adia .1~1. pela hol"a. 

O Sn. PnESrDE~TE dá p::t.ra amanhã a se-
guinte ordem do dia : -· 

Continuação da 2:~. discussão (art . f o) do pro
jecto sobra a exlincção gradual do elemento 
servil. · · 

.4:.~ 3 hont."> da tarde 

2a. di~cussãodoprojecto n. 16 de 1885,,cre
dito ao Ministerio do lmpcrio para construcção 
de um laz:ueto. 

. 2a. discussão do projecto n. iS de 1885. re-. 
lativo ao .credito ao Ministerio da Ju~tiça para 
despezas secretas da policia e outras. 

Levanta-se a sessão~s 5 horas~ 

v.n.- .. . 11. . 

O Sn.. PRESIDE~TE abre r~. sessão . 

Comparecem depois de :~.l:.cr·t'J. :' so~são, 
os Srs.: Aristides Spinol••, Miguel Cas
tro, Gomes de Castro, Henrique :.\!arques. 
Mot·cit·a de Barros, Vianna Vaz. Hemiques, 
Cru~. Schntel. Salgado, Francisco Sodré, Cat·
nciro <ia Cunha. Almeida Oliveira, Ribeiro da 
Luz, Mac· Dowellc, F. Belisario. UI y~ses Vianna, 
Felicio dos S:mtos, Barros Cobra, Fran~:-~. Car
valho, Bezerra. de 1\Ienezes, Satyro Dias e 
Barão de Anadia . · · 

Faltam com-causa participada os· Sl's. :Antonio. 
Bezerra. Antonio Carlos, Barão da Leopoldina, - ... 

, o , .. • fi 

ça.lves Ferreil'a, Joaqtlim Tavar.es, L eopoldo 
Cunha e Araujo Goes Junior. 

Falta-m sem C:lusa. participada. os _Srs .. _Alva.ro 
Botelho~ Antonio Pinto, Bento Ramos. ·castello 
Bi·anco. Corrêa de 'Araujo, Diana, Diogo de 
Vasconcellõs, Eufrasio Correia. Itaqui, Olym
.ll~o Campos ~ Sini,mbú Junior. 

,.,:E' lida :e approvada ,a. acta ,da -: sessão ·c!e-
hontem. 
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82 '·.Sessão em··:i de Júlho de 1885 , 

O SH. 1" SECRETARIO da conla do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offieios: 

Do Senado. datado de 30 dn mez pas.<=:1do, com
UlUn~Cá.udo ter sido ado t::do e d1ri"'ido a San-
cç:1o imperi:1 o dect•çto d:l Ass~:·mbléa Ger·.:lti ue 
fil:·a n í0r.;:JS d:} terra par.: O :1-llnD finan
ceiro de 1~S5:....1S8G.-Intei~._,da. 

< ' 

nicandO ter o :senado ado;,tado e di:·igidLl ;\ 
sancção imperial o J ·ereto que fix_a a. fo:ça 
naval : 2ra o exercício de 1~85-ii'Sj .- Int·:i
racla. 

Do p:·e~idente da pro\' i ncis. de S:1 n tl Catha.
riua, de 25 do mez pa:<s:1do. em rr:sposta 110 de 
n. 18:!. des.se me%, re1nettendo ao collei·~ões de 
leis <.la .i ucll<.1. proviueia, dos annos de 1::i57-
186·?. 18l)5-1857 •d8W e bem ll.Ssim diversos , 

:. ldeu1 d 1 presió. •. mte da p1·ovi nci<l. (1:1 Bahia, . 
de 1~ dü Junho ultimo, remettendo dou" exem
p1at·es tl.l Falla com que o S!:. ·lesembarg:;IGOr 
Espiridiâo Eloy . de _Bnn·.:.s Punr~nlel .ah:1u a. 
As.~eml.>léa Leg1slntlrn. daquelb provmc1a no 
dia to dn ~1àio pro::s:imo findo.-A ::1.rchir::\r. 

São remettidas à ;)a commissão de inquerlto 
as seguinte~ actas' _do3° districto dcj\Iinas Gc-

S. ?11i .~u0l de Cote.!:!'ipe, lllut tla 1ht·é. C:1n
no (i 3 e -z,. ,,r:cçüe2), l\htu :m. P;1ssé, 1\-.rii·ipn, 
Piraj<i. ltíqJoarn, Brota-.:, f'enha, Mares, Pilar 
e Run do Puço. 

E' lido. a: oiado e approvado o !"eg-uint~ 

!'Ala:Ct:R 

N. 1~9-i;;;s:; 

P1·ete11ç(;;._. rio mnj01· T!t~Jopltifo Som:es games, 
Gdmi ·ds tr!ldOí' d~t m e.,·a rle R e;<r{as ele !1. ;1-
toili íl a 

' Foi pt·r~senle i commissão de fazenda a p<!-- .- . . ' 

' adll)inistrad;.Jr d! mesa de 1·~màas da cidade de 
J\ntonina , pede ser t·eleYado de ont1·ar par~• os 
cofJ·r~s publico;-; com u. quantia de 9:(120$551, 
quall Lia p~!·dida -na bahia ue Paranagr:ú. 

Une o peticionaria CÓJ)i :c do aviso do. mir:i~ 
tr•rio da fazeud:1. de 24 de Novembro de 18R:~. 

·r{UO reCO!Jhec~ não haver qualquer suspeita 
de . crimiualidade de su:i parte. 

A commissão l'eq_ucreü' p:ÍI;a. ber:n fundam cri.; 
tar o S'! U pnccer que se solicitasse do go-

vcrno o processo qu" sé fez po1·ante o Dr. 
juiz dos feitos <ia fazenda da . provincia do Pa
raná e·paree.er da set:ção dó fazenda do cou..;; 
selho de estado, proferiJo~:sobre este aHmmpto, 
c verificou em taes documentos : 

feita,' sendu porladot· o gu~ü·dn. Floriano José · 
l\b rtins, em p;·cgwlo na mesa de l'Cnd:ls de 
reconhecida ~onfhnça, comprovada com fa-
ctos 1· enu::os. < '.! tr-!r ::n :i con !uc úr t'lll ontt·as 
y,.zes de waiÓres quantia.:">, em que lien1pre se 
hou\'e com toda a exactidão. · 

2.o Qne ind:J o :-eferidJ gu!l.da no escalcr da_ 
ll.les.t de r•':ll las, como t:(:stumav:l faz,~r. Ít•Í pelo 
impul:'-o das ond:1.,:; lanç;;do ao :1.:'1.1'. cn~1 (xcasião 
que JH't'lci-on oc ·upa1· a. pt·ó:t <lo di;o bote, sendo 
reti1·ado pelos ma tin heiros com ditlicn Jdade, 
cahindo-lbe nes~a occasião do bolt;o a quantia 
i:<·r,liu~, q• e ~tãn foi encontrada a;H.3Z:Jl' dns di-

o • lI._. 

t:onhecid.o o f::cto na capital d:t pt'O\" i ucia, · 
dirigiu-se par~ Antonina e Paranaguá afim de 

roceJer :ls udi~e!lcins e s ·ndic:lll i:l:<; Jeor~ 
o Dr . Ag-ostinho Er111dino d·J Leão. ,jll iz ·dos 
f.:ito:-; da faZ<'nda, Dr. João Per ·ira L:u.:-os, 
pi·ocutadot fiscal e ofl1cia,)s do jrJÍ?.o :llcll! do 
• • '· • ój • • ·- a. qu r -
cederam a toda.;: as diligenci~:s. juslificn.çücs e 
vi,.:torias. 

Pelo seú lado, o aclministrs.dor da mc's!t de 
rendas justificou su:~. nenbuma •:ulpabilid .de e_ 
do guard[t Fiori".no José :Martins, .in'-tificação 
que teve do ins:'ector da thesoui'at•ia de fa-
zenda o seguinte despacho : . 

<(-As justificaçõe;; . produzidas pelo soppiT
cantc e pelo gu:1rda. niio lhe podemapl'o,·eitar . 

.: :>sim. ngmu· e o t'ei"u ta o o p1·ocesso c1ue 
o mesmo sapiJlican te deve promrJver peran to o 
jüizo d?s feito'5 da fazenda, pv.l'a resolver sobre 

Cumprido este (:espucho nó proce~:o;a.:lo pe
r:wte o Dr. juiz dos feitos ch fuzondn, proferiu 
o mesmo i nspectol' o despacho que ·se ::..eguc : 

•.ct\. junta julgou o administrador Theophilo 
Soares Gomes c o ~uar•.la Floriano José Mar
Lins jusLiíh:nuo;; pel:l. perda da quantia. = de 
'J :020;-3;);)1 :i vista das justificações o lll:tis pa
peisjunto', os quacs passam n se1· envia@os ao 
thesoUI·o par.t sua dcd siio definitivo.. )} 

Exáminado todo r.sso pr<.:cessado pelo tribu
nal uo Lhesouro, conco1·dou ollc q uc o despacho 
da thesour:~ria de fazenda do. Paranà, gue 
julgou justificad?s. o administr·ador e o gu~rda, .·. 
dedarand:) (• nnmst1·o da fneud:L llú citado · 
aviso uao have;· l)l'alqHCl' suspc:ilu. rle crim ina
U_rfa,!e l)o ;· patle ., o admini st1·ado ;· r)u r! o 1·ete-

Ma.:, no rigor da.l,>gislação du f<~zGnda, ficam 
elles obl'ig~dos a entrar cotn nquella importan
cia, r1ois 'f'IO em c:~sos identicos o tribunal do 
thes<:u,·u c o con>;dho de estado assim u têm 
deCidido. 

O adwini~trador <la mesa de reÚd:~s interpõe, 
J'ecurs .l para a secçiio de f:l.zen(la d,) conselho 
de estado, que declara não \•érificar-so ncn htim 
dos ca~o" previs tos no regulaweuto de 2~ de 
Janeiro de 1859, em CJ!Ie ene ·.l,OSS:L ter _ _funda-·: · 
m0nto~ visto ii:to tratar-se de incompetencia, 
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1 de JLÍlho ·cte ·1S85 

excesso de p;-deres, yiolaÇ'io _de lei ou ele for.- 1 ção que )'ez, ctimo pela sua ausenci::l; mas ~gora 
mulas es~en.:1aes, pelo qu~ nao toma conhecl-:- fica "'abendo qui) estava. engan.udo c q uena.o se 

-mento. - - utilizou da urgencitt; porqué tev0-m0d0 de dolis -
A com missão de fazenda, attend-·ndo qur~ illustrés colleg;1s que na v•'sper 1 o h·1 viam 

nenhuma su;;peit~; de criminalidade recúe · conte.;;tado. Para o ot•adot·, SS . EC:xs. foram 
sob•e o -administrndor da. mesa de re11da-<;l 110 .. 03 Adamastot· s ue o aten·.•riz:wa.rn. 
empreg-ou,como e CLtmpri•~. a pt·ects:tctt.utela Não cen<::ut·a o autot· da corresponden.cia par~ 
com que sempre fazia tn.Rs rem•;:;;sas; é d~ a folha conset·vador;t dn sua provinci:t, onde se 
p~re~:cr tp<e "cja ouvid;:) o gov~rno so?t·e a pr:t~- lemaquelles conceitos,!oOrque :üin<.~l,el!e sem_Pre 

• , . o ' 
gencia:s conhecidas n:1.da mais infor·mou a qne, na repartit;ão ond r.~ é dle empregado ~ que 
the<:oura.ria de f::zenrla do Paranú que contra- se chama o Archivo .Militar, e pal'a onde vai o 
riass-) as jt:sti:icaçõ·,s elo peticionario. 1 ostaf,•rmo, o militat· qüc não t·:m commis•ão, 

Sala da::;; commis~ões em :~o de .Junho de 183:.. não ha o guo f<L~er: é uma esp·~cie de mllseu~ 
-PI"isco Panti=o.-Vianna 1Ta~. 1tm pateo de bichos. par·a () qual é atirado o 

sujeito que não te111 _merecimrmto ou habilita
ções para uma ~~omniissão imi:ortant•l, e n.lli, 
como não t~'m em q11e ~e occupal", empr••ga-se 
em fazer correspoodenc:as para u:n,dos jornfLCS 

E' lida a. seguinte 

I:'\Tl:Hl'ELLAÇÃO AO SR. ){lXISTRO D.-\. AGRICGL TURA 

Peço dia e hora para interp "llar· o Sr. 
minisiro d<L agricultura sobro o.'l seguintes 

L" Si o governo imperial julga conveniente, 
em vista. do nosso estado financeiro, a conti.-

2. 0 Si mantém a deliberação que consh te:· 
sido tomada p··lo seu antecessor, mandando 
eng;•j tl' -100 famílias de lombJrdos pat'.l tra
balharem naq uella obra. 

:3. o Si entende qne aapplicação d:1da pelo 
seu antecessor dn. q na.nti:-~. d~ it>O:OOO . .;;, votada 
pelo cot·po - legislativo. está. de accót·do com o 
§ 21 da lei n. 3230 de 3 de Setembt·o de 1884. 

Paço ~n C•mara; i d~ Julho 'd~ 1885.- La.:. 

e adiada a discussão, por ter 
· Sr. Jo.:;e Marianno, o se-

eqt~crimento 

Rcqneit·o se requisit~m da governo inforrna
ções sobre o:> seguintos pontos : 

Qual o numero d·~ praça-; que c:1da uma das 
corn panhiai'. de aprendizes marinheiros tem 
forneciuo a arrn:tda ; 

Qu:1es de entre e•s~s companhias, e em que 
data.s ~ a ltingiram o algarismo da respectiva lo
taçãn, e qt:al o numero maximo que as outras 
alcança ram. ; 

Qttaes cs que se ach::wam aqn:1rtelada~ em 
pt·oprios nacionaes quando foi expedido o de
cre to n. ~):37! de i4 de Fevereiro do corr~nte 

: UM; . . 
uanto se tem dia endido com O cdifi io d s-

tinado à c:tpitania do porto na cidade" da. Victo
ria, qual o estado das respectivas obr:ts, desde 
q uando foram paralysadas e por que motivos. 

. S:1la cbs sessões, 1 de .Julho Cle 1~85.-Costa 
P erei;·a Juniol~. 

O Sr .• .:rosé <1\:(arianno pensava 
qu~ tinha desistidg da urgencia que lhe ·fõra. 
con :edida , em consequencia .. de incommodos de 

·saude; ·e - està:, ccrto de que a ,Gaml\ra:. ta.mbem 
disso se acha vil,, convenéida, ·aão só pela· allegn.:. 

d P rnamb ·~ · 

O SR. GA,::P,\R DE DRU)Droxo:- g· um mili
tat· distincto, 

.. 
conhec! o militar dist:ncto por dous modos: 
ou pela sna bt·avura no,;: campos· de bata
lha:, ou elo:; s ·us tra.balhos sobre a arte da 
gnerra. Do de q ne s l trata, não se conhece 
nern nma nem outra cousa. O qu•;, e vardade é 
que; em:1uanto o~ militat·es v:tlídos e q~wsen
ti:lm puls<'l.r debaixo da farda um peito de bra:,i
leiro, corriam em defesa da honra da patria, 
vilmente ultt·ajaJa, ellc apodrecb em nm ar;.;e..: 
nal de guerra . · 

Havit1. pedido urgericia p~ti·a S•3 occu-par de 
diversos facto.~, uvs articulados pelo ,illustre 
l'C )l'e:::entanto; dO :3·• •Ii"tl'ictO de sua I.'OVÍU-

cta, e outros art1cu ados pe o oradot• e que 
fl)ram depois contesta los pol.' ou tl"oS oradore:;; . .. 

No clia em que lhe coube a palavra, deu-se . - .. . . . .. 
• t..,; • o 

St·. Joaquim Nabo co, e o oradot• dei::s:ou-se le-
var pelo enthnsiasmo, porque não só viu trium
phar acandida.tura d·1 nm amigo, a quen:i muito 
prt's:t, como \'in re.-gatado o brio de :;;ua pro
víncia. 

A diversos apartes que lhe são d:~.!los, o orador 
responde que ap~na;;; clir<'í. que as demonstrações 
feitas pela presidencia de Pernambuco provam 
'lue se sopitaram até os . sentimentos de inte
re,se~. sentimentos que muita:; vezes levam o 
homem a afastar-se .Jos rnais úobre;; senti
m ·ntos, e isto para fazer ving-ar uma <:andida
tura qne r epreserttava um desforço natural da. 
provincia de Pernambuco. 

Mas esta quest.:to. cO'!ltinúa o orador, está 
morta_, .e Joaqui~ _Nabuco entrarà na Camara 

foi eleito pela sua. pt·ovincia. · : · · 
Passando a occupar-se do al'sumpto que o le.v:ou 

a pedir a palavra, diz o orador que a Camara é 
testemun_!l_a de que, quando se referiu aC) pa- . 
t.ronato que se desen'Ç"olvia !leste paiz, . trs.tou 
incidentementé de um facto que lhe h~viam 
narrado à respeito da .admissão de um menor no 
-.Asylo· de Meninos : DP.s! alidos, sem estar nas 
con:iiçõe~ regulamentares. 
- · .. • Foi:--o· :• primei ró': a' proclamar. a solicitUde, p' ::c 
zelo e a probidade, com que o illustre directOr;~ 
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·Sessão em 1 de Tu lho de 1885 

d:\quelle estabeledmanto cumpre os seus deve-
·: re;; ~mas deda prov:\r :iCamara que não foile

Yiano, tt·aztJn ·:o semelhnnt,~ facto ao conheci
m::nto Dublico. _ 

Leu â respJstn. qu~~ aquelle funccionario di-
.;"'; t ~o St·. mi istro do im ltWi e ue foi u-
l!l:cada no 1Ji,q·iv Official~e receb :u uma. c~rta, • 
que t·:r-se-ia apressado c:n dar :i publicidade si 
ti.,.·esse_podido occupar-s·:l da mat~;-i:l.: 

:s ~ 

tar que. pondo-se em duvida não só o de\·<~r que 
ao Ora.d:>r corria de produzi~ a defesa desse 
funccionarin, como at6 mesmo a generosidade 
qne devia act~tar no seu procedimento, forne
ceu cópia dessa cart:t, que é do -orador, ao 
seu illostre cólleg;L deputado pelo 14" distri
cto de ~Iinas Geraes. 

A simples apt'esenta.ção de;;."'a carta ror ou
tre~ poderá tr·adttzir uma censura ao seu pro-

. 
U orador não disse quo o director dàquelle 

estabelecimento. ~ciente e conscientemente, ti
nh:t adrnittid' weni11os r lle niio estavam nas 

terrJ,onde vá g~zar a liberd~de, e::;:tã. no seu di-
-reito,obedece a. uma.aspira~àon<Ltural,e :lquelle 
que o auxilia. ncs~e tcntamen niio sõ pratica-uni 
acto de civismo. como até um a.c.to de caridade. -"' 
Alúm rlisso, é uma especie de represalia que !l. 
sociedade actual cxcrc·e contra o;; nessas ·ante-
pa~sados: fo<e , com mesma arnüi'-com que foi 
forida. Os esc1·avos for:1m-introdu:r.idos rioJ.3razil 
pelo;; navio;; negreiro~. e. ~gora navio:- libe1·ta.;. 

E" u~~ justiça pt·o,·idenci~l o fataL 
Coufe.:;~a que nãocompt·ehendeu um dos f<<

ctos articulados pelo nobre dcputndo~ S. Ex., 
ao :mesmo tempo que _ censurm·a. o nobre mi
nistro da. marinha pelà eleição do $t· .. Joaquim 
Nabuco, dizia que este senhor et•::J: inf~ns:) ao 
gabinete. : 

Apreci,•ndo a. argumentação do nobre depu
tado, o orador diz que a. attitude do illustre 

.. • ~ " • • .. t ' T 

buco representa a combina.çiio do 5° distl'icto, 
repr<>senta o des::.ggravo da província de Per-' 
nambuco. 

ergu nta ao no re eput::t. o s1 esta at 1 tu, e 
do nobre ministro pôde ter o mesmo v:~lor~ 
efficaz e po~eroso,, que tem :~ interven~ão dir~-

um est~bolecimen ~o CI·eado para asylo de c~·ia-n
ças __ d ·::!S\i:,Ii,bs. er-am admi tt~d:ts alguma.s que 
:dio cstasam ne!'sas condiçõe::: e,exemplificando, ~ 
rcfer·iu o fa.eto do ter sido Cllli incluido um me
uor·JJ. ue tinha um·ã=Írnfã dotada em :30:000.$000-

Pó le ·parecer que o orador queira devasssr o 
br dome;;ticrJ,roas pede à Ca.mara que o releve. 
si, para ~efender-~cl, tem de nomear ~ pessoa::a 
que:n a cr·iauça pertence. -

tora.l de P~t:n:l~buco? A lei que incompaÚ
bilizou o magist1·ado, para não poder ser eleito 
p-ela pt·ovincia que adrninistras;sf!~ não podcl·ia. 
admittir que o magistrado .tive:,.se .o direii.o d~ 
intervir na cabala eleitot·al, de recommendar 
chapas com a sna assign!ltor :l.. 

nomG da criun: é Lui:r. de tal Gon alves 
c ::::obt·i:lho do commendador Qneirogn! capita
lista conhecido nestn praça.. A irmã desse 
ntcnot· cnsou-se, ~eve o dote de 30:ü00.~. e pnrt1u 

"' :l • 
O ot•ndor suppõe ter-se jnstifica.do e, ao 

11-:.~smo t '~mpo, feito mais uma v.-!z :1. justi\-a 
c1ue lhe rHe:·ece o director dar1u ::li e: ostabel0ci-
1nento. 

O omdor a. proYeita-$e da opportunicladc para 
t•cctitic:n:· nri1 n.parte que deu, quundo ora,·a o 
illustr·e deputado pelo 7" districto de su:1. pro
Y:ná:t. 

O oraJor· Hiio d t:ll o tlparte como s~ lê no dis
curso <:~ :~. .que se refere: a pttlaYt'a-(:omplet(!
m e.d(!. qu~ alli se :1cha, é demais ; e por isso 
rect.ifi l"n o mesmo apat·tc : mas, app0ll:mdo para 
o~ sent-imentos d~ jüstiçet dô nohre deputado, 
c::t:i r e1·to que S. Ex. não l)a de quet•cr violen
tar a sua r:onsciencb, articulando contra o 
S1". Pr0»ciano Accioli Li~s acção :1lg-uma que o• 

. 
Desde que começou :~. · occt1par-sn dos factos 

e.t•ticulndos pelo nobre deputado. ha de S. Ex. 
pel'mittir-lhe qne !"C l'roponha a refutar outros 
qu e allegou. . 

S. Ex .. procurando de sere\· e r os excessos 
tcmelJror;a s do abolicionismo em · Pernambuco, 
ci.tou dous factos : a umhistoria de um palbabote 
o;; de uma. lJarcaça que conduzi:1 escravos para a 

_ t~rra da l•.:z .Contestado pelo Sl'.Ga~par deDrum
. roond,rpu:- de:;~jou saber si S.Ex.legiti ma o facto, 

· o o~adot• re;:;pond~ q11e o escraYo fjUC procura.-. urna 

O orador tinha lido a circular conservadora. 
mns quando veiu para a Csmar:i. rec~eben a 
que apresenta, assignada pelos Srs. -dezembar .. 
o-a ' ' · s Fr i as Hem·i ues Ma iel e uc na -

Em face d:l reforma eleitoral, podiam aquellos 
m:1g:istrados recomruendar candid:Lturss. per-
guntn. o orador ? .:. 

az 0 1 :s} c 
facto, n, tendo find~do o !empo, o or:<dor requer 
1m is um quarto de hora par~ concluir o seu 
discu!'so. o que a Camara. concede. 

O or,Hior, continuando, diz que o facto pl'in
ciptll de que s·:.~ occupou o seu illustr·e contcr
raneo. parn provar os exce::sos incaclesccntes 
do :: bolicionismo pernambucano, foi n. invasão 
do engenho S. ;João, no dia dus eleições. 

.:\. campanha elei roral no io õistl'icLo da ca
pital _ de P ernambuco tomou um cunho tão 
accentua.do de abolicionismo ratlic:~I. ')UC te dos 
os esCJ·avos p ·~nsavam \1uc, _si triumphaF:sem ns 
candicb .turas 1iberues. venceria a caus::~ ddle-:; 
por i ~so não é de _ 0spant:tr que, no dia 1° de 
Dezembro, a alegria do c leitora.Jo liberal per
nambucano so confundiss9 co~ as alegrias do 

.. ' • b ... 

cheg:1do a occasiãq de vct· quebradas as al-
g~mas do captiveiro. 
· Era natural esse enthusiasmo. Admitta-se 
mesmo que chegasse ao delirio; mas o que 
produziu ~ Invadiram um eng-enho em pl~no dia~ 
não praticaram a me no r viole ceia contra o pro-
prietarjo e a sua familiª'_; art·ombaram n. c~1 sa. 
de prisão, arrancaram 'o tronco e levararir o 
escravo em tr·iumpho; mas_ par.n. Ql1d~? A' tirc-
sença da ::nitoridade.tJoliciaL _ _ _ - - ... __ 

O SR. GAsPAR DE DRu:mió~D dá :~um. aparte. 
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·O Stt. JosE l\L-\RIA:s-xo, em resposta, d~clara l guiar idade, sendo o resultado da votação, em 
que conhe.~e c trone?, es~c i.nstrum?nto da ltodo odistricto,o seguinte: . 
nossa gr.mde e aperfeiçoada lavoura. · _ •- :: 

. - . . Dt·. Joaquim Aurelio Nabuco de 
O _propr1etan~ daqnelle eng~~ho preP,arou A.rau;o........... •.. • . • . ... . 3f:iG 

uma gun rd:\ encan·e;ada de ~~naar pat·a '\"'~l:u Dt·. Ft·~nci;.;co do H.eo-o Barros de 
o • ~ 

menot; perigo; uma noit~ essa guardll en
conrrandq-:;·~ com um pohr.J homt'm, qui) ia re
<:(•ber d·; un.1 escravo do mesmo Parão certa 
quantia. tomou-o por um dos invasores do dia 

,_,1°- de Dezembro. levou-o para o pateo _do en
genho-sem sciencia do Sr. Barão de !\Ioribéca. 
-e quand•) nquel:e infeliz tentou fugir, foi 
3.·-sa<;sinudo com um tiro relas co•ta.s. 

Tem o o"rador todas as peças r.~lati.v.:s a esse 
facto e ha do publicai-a~. · 

Em re=a•;ão ú fian~n. do thesoureiro da the~ou
rari3. ger~l ~e Pernambuco, decl~ra yu.; o hon-

' L 

funccion:1.rio a entrar em exerc:cio r1u::1.ndo já 
esta,·:un .anresenrad.Js os b~ns oriril. a fi:nwa n 
"udicialmente avaliad·:>s. só ·fnlt:.1.ndo o 'ro-
cesso da espccialis:>.ção, não abriu precedente 
novo : h:• innumeras dPcisões de :\ntccessot·cs 
c1e :'. Ex. :nesse s,.;ntido. 

- \.C el'ln o-s·:l aos facto;; passados em Campos, 
e~ q11e lrw:~.ram :i impt·ensa nm ex-deputado, 
entende o ot·ador que entre el1e e o escriptor 

-ha a decisão da Rebçiio concedendo lwbeá.~ 
co1·pus :o Sr. Carlos de Lacerda ; ella falia 
mais alto c tornou sallen te :t ti1onstruosidade 
d::~.quelle p:·ocesso; a t:tl respeilo est[l, pois. jus-

2 
.. . "· -· 
ruda ..........•.• •...... .. . . . 2· 

629 votos 
Em branco ............•.•..... ., 

·> 

e. senão a maioriâ absoluta dos '\"'Otos apu~dos 
315, e t•~n ·lo o candidato Dr. Nabuco ::l::ançado 
:• rnabria. legal. é a comnlissão de parecet·: 

1. 0 Qu9 sl}:~un approvadas tcdcts as eleições . -,J . . 

. . . 
zjer•.- 'Via;nw Ya~.- J osd ~fa;·ian.1w.- .4.1-
'meirla O!i'veira.- Sam •!el !.li ac-Dou;el/. 

N. 151- 1885 

Provinr:ia da Pm·Giby'Ja do .1.Yorte (:}0 districto) 
tificado o or:tdor. · • : 

A 1a. c~Jmmissão de -inquerito, tendo cumpt'ido 
Quanto a ter dito o Sr. Ro :lrigues Pehoto 0 d1spo,to 110 ar_t._· jo do regimento, e::!.:aminou 

que o orador affirm:ira uo a vido. e fot"tnna dos 
azend!~uos estavam d13pcn;lento;; de uma caixa 

;le phosphol"os, contestá o facto e vai explicar 
o que hotn•e. 

_ • D:COll r:~.nr.c-sc com aqne e ex- eputac1o na 
rua Primeiro do Março, o orador lhe di~se : 
« Co1~tinnom em sua obra,, persig:1m c assas,;;i
nem os abclicioni.;;tas; mas ttun.n~io- convr~n
ce:·mo-nos de que não ·temos g:ll·anti:~s, de que 
nem nos tribunaes cncontr:unos o nosso des
a~g-ravo. então o St·. sabe que as nossas :1rm:-.s 
~i1o muito f:: cci~. basta uma c1i~a d0 phos
phorns. » F'oio qne disse então c repet'J ngor:l. 
no parlamento. 

Entende, pois, que o Sr. H.odrigue.;;Pei:s:oto, 
p1·oclamando, c t.:om infidelidade, o que então . 
di~se o Ol·ador, foi quem faz mal d.lavout·a. -

S::io lidos o vão â imprimir os seguintes 

J>ARECJ~RJ-:S 

· . N. 15(1-1885 

Provi11cia r!u Penwmbu r._o (5(' r{ist,·iclo) 

:A, :t:o com!~ issão d·~ inquet·itó, tendo exarni
nntlo :ütent:Lmentc :ts authenticas da~ eleições 
a cjue .se procederam no 5'J districto ·eleitoral de 
Pernambuco, no dia i de .Junho corrente, em 
virtude de vaga aberta pot· _ fallccirnr!nto do 
Dr. Antonio Epaminondas de ~Iello, verificou 
qúc ' opl'O(:esso elcitot·:ü correu coin toda a r~-

' log-ar no 5° di-~tt·icto d~ provincia da Pa.rahyba 
do :\orte, para preenchimento da vag~1 que se -
dera na 1·e )r esc !l tação da mesma )rovincia. ór 
morte do d!' put:ldo V1sconrle de Souza Car
valho ; c! 

Con~itlerando ter corrido regularmente todo 
o pt·oco~>-'O eleitor:1l, :::em que chegasse ao co
nhecimento da commissão prote.;,;to ou conte::;
tação :olg'tllll:l; 

Con~idcr:J nc'lo r1ue o Dr. Ft·tmcisco de Paub 
e Silva Primo obte\·c 689 voto~, e o immedia.to 
apenas 2 \'Otos; 

Consio:let·ando, finalmente, qu~', á vista do"' 
p1·ec) :ontc.;; seguidos, póda ~er reconl}ecido o 
d•'Ptltado eleito, ind•)pendent•Hin. apuração feitn 
pela junta. visto terem :::ido rn·esentc"' ã camara 
as ac t:~s de Lodo.;; os coll.egies eleitoro.es, é a 
commissão de pa.recer: 

legios que compoem o 5, districto eleitoral da 
twovinci ~~ da Par<Jhyba do Nort0 ; 

2-.0 Que seja reconhec:do e declarado depu
tado pelo mesmo-districto o D1•. Francisco de 
Pallln. e Silva Primo. ·· 

Sala das commi::;::;õe,:; em 1 de Julho de 1885. 
..;... J osJ J.lf a;·ianno .- . .llf. Alves de A1·aujo .
Een?·ique lt1m·ques~- Jo:~J Pompeu.- Vian
na Va=. - -..:U?iwidaOliveii·a • ..;... Sam.ueVMàc., 
Doicell. · · - - - · · - · 
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N. 152-1885 

A :)'' <'Oll1 !nÍ,;:são tl·-~ inq uerito, t·~ndo tomado 
conheciru r.·nto da eleição procedida a 17 do mez .... . . . "" . 

Camnra do~ deputados, i M Julho de !8,5 . 
- Siq!.-;,Jntnrlo Gow;nlves.- JI,.u·tim Fl'ai't
r:i:>:t'ú:_;_ RibâNJ de 'J{ene::; ::.' ··:- P,·isco 1\-r.
;-ai:;o .~Delfií"LL Cint;·a. 

PRl?.fElR:\ PARTE DA ORDE:\l .uO DlA 

A•1 Clrt. 1o do pr(•jecto n. 1 :\-1885 : 
Ao art . i 0 (primrira parte) acc:·escente~s~: 

depois do (<nome» a. palawa-C ,;,.: c <icpois Je 
<.<Serviços em que fór t:tupt·l'gadol>-Apridües 
pant o tml,rrlho. 

Ao ar·t. 2o accrescente-se : e do titulo de 
dominio ou d.; acquisição do escravo~ do quá.l 
se tomnd. nota no livro do r··~.::i~tl·o ; não po · 
dcndo S~"r alteradas as declara~õesda matricula 
an t~rior quanto no nor11e. e ôr, nalur:·•lidaoJe. 
sexo ·~ filiação do matriculn ndo. --

Sala .-! :l. ruda,~ção em 1° de .Julho de 188-S.
.:h·isti.d,;s Spúwla.-Bulhue., JH,·di;;t. 

c •• 
çüo): -Traze:n-me a tribuna, St·. pr•sidente, 
dous motiv0.s: o de justificar o voto em s0pa· 
rado que :(mnulei como 111erubro da commissão 
especial encarregada de d:tr pa1·ecer sobre o 
pr.je...to em ;discuss:to, e :t n•' cessidade urgente 
e in tedinavel de d(lfinir. com d:.~.reza· e preci
são~ a minha attitud~~ e u. da maioz-ia da opposi
ção cons nadora desta c~mara cw frente do 
govr·rn 'nesta questão. 

Sint ••• Sr. presidente, que as -idé:•s enuncia
da"' no weu voto em sep:m.do não tive:.:s r~m na 
(:oaanissão org·ão mais competente e aut'lrizado; 
consola-me, porém, a convicçã ; de que, m:mi
festando-as com franqueza, não desmereci J:t 
confiança do meu partido, não sacrifiquei a 
~ua cn.:u·a, os seas interes;;es~ e, so_bre.tudo, não 

soci:•l e econoaii.c:i. das- ~açõés,dão-se as círcuÓ1s- · 
tancia·:; que actualmente alfiigem a ua.çfio brazi
!eira,o patl'iotismo deve so"br:!pujat· os :;~:ntimen~ -
tos p:11·tidario"' {t:t.poia~lo.~),no est•Jdo e J"esoluçã:o 
das q~;estõcs do E:.;tado . :\em compre~endo q:;e 

.j - - • 

Jas insti tui,ões q ne 1ios reg-em 1 
Será tudo islo ~~pena~ uma illr1siio f! O n.:J;;;so 

.· - ·ilo ou eon~equet1cia •lo sob1 efS.dto do 110!350 

patriotismo ? . 
Por cert')_ qu·~ ?ão. O ~1ue se ubserv:- nes-

•. • ·> • ~ I 
-. ' ;:> 

s.lat·ma, qne, nc·slas circulllsta ncias, costuma 
partir d:1s opposições, foi-nos d · do nesta ca
ma ra pelo org:to r:.m•is autorizado do gove~no, 
pelo nobre presilente do conselho, quando, 
descrevendo a situ:.çüo financeira ,;-o paiz e i!S 

difliculdades r11:e o assoberba.vam. e d·~mom;
trando a nnces;:id:lde da reforma do e"t:J.do ser
vil. &ediu ú oppo-ição conserv:•dor:t um Mmis
licio 1)ara tratar do assumpto, 'lue constitue um 
dos lontos· essencia·· s áo se[t ro r:•ri:m.a. 
~esb~ cirl~ uln"'tancias, entendo que o partido 

con:::ervador não deve inostrar~-e Slti."Jo ao ap-: 
pello do nobt•e pr<:sidonte do conselho. -· 

" o gr1 o e angust1a, que par ttu o coraçao 
patriota de S. Ex., não podemo:=; rel' f>ond r eom 
o- sah·e~se como pudl:r. (:\poiwlos.) 

Sr.preside~ttf! ,etn Fevereiro de-.te anno,quan
du pr~senciei n:;s principites ruas desta capital 
as scena~ que aqui ~e deram, o qu0 se pas.;:avn. 
diariamente nas pt·o:titllidndes c :i porta deste 
edificio, o neste proprio recinto, o meu cora4JãO 
de bl·a;r.ileit·o e.Jf! monarchi .. ta sentiu-se pro
fundamente confrangido. (:t1Joiat./os .) 

Eu .. vinha, Sr. pr··sidente, de uma província 
ond~~ as lut:ts partid~1·ias e rloitorai.!B. por mais 
r ·nhir:las qne sejaw, n:"to têm couseguido re
tardar. ante>: têm servido; de e~tinnllo ao ser1 
progresso e desenvolv:imento ; aondé as ques
tõel:l, aind1 as mais eocandcsr.enLe~:~. como esta 
do elemento servil , qne se tem procurado re-

• 
0 

• · ii paü:on5'. r. qu 
nho a honra· de representar nesta camara. pelo estudo d:!~ conv~nieneias sociaP.!'-1, se 
(~trJoiados .) _ discutem na~ lides da. tribuna, da imprensa e 

Ha .• senhores, para mim, na actualidade, nos comicios eleitoràes. 8. então. v~ndo o que 
tres qtw,..tões q.ue colloco fóra do terreno parti- se pa•sava. na ca, ital do Imperio, perguntei 
daria: a. questão do elemento ~f'rvil, a questão mliitas vezes a mim mesmo: i~ isto o que se 
fi.nan~cira e a da immigração. (Apoiados: muito chama manifestl'lção da opinião publicà em um 
bem.) :: paiz civilisado ~ A esta opinião publica po lerão 

Para · resolvei-as, darei o metl fra:co n poio ~ est3r confiados os destinos deste vasto lmperio ~ 
'p~alqner gov<.>rno, P.mbora de ad\·ersarios,ai esse C0nfesso, Sr. presid1~nt~ . que chegu~i a acre-
·goveroo in!.!pi-rar~scno patriot~smo (mt~ito bem); · ditar que :ass!stia aos ultimo:; . arrancos de ~ 
porq uc, senhores, quando, na evolução p: litica; agonia das nossas in~tituições. -
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· FeHzmento, Sr. presidente, a qued!J. do mi- dos estatísticos que existem. To.!o~ sabem por 
nisbl'io 6 de .Jünho, a c h:• ma.da do honrad.) que modo se tem feito as àve:-baçõ·s sobre o 
S!:". con;;;elheiro Sar<:~iva para org::miz:ir n:o o e ;t:~.do 6·er\•il. · 
gabbGte e a api·•)sentAção tb seu p:·ogra1nm~1, E', porém, cr~rlo, que, jogando co\n estes mes
ba.·4ar~Lm _ p ~ra p1·oduzir uma transformação mo>: dadJs incompletos. imperfeitos e deficien~ 
ness · c;;tar!:.t de .·ou:;as~ v··rdadeir:tmente tes. che ,.amos á conclusão · dn ne a lei de 28 
a lCLlvo?·' -- de S·'tewbi"o encerr.-• em si os el~m,,ntos n~!ces-
• Q:rando o nobre p1·esidBnt•' J.o 1•onselho aprc- .. s:uios n sufficientcs paL',t a solução da qu·-stã•) 
S ::ntvU·S~ nest;, c~:tl!l.l':l. I! m:mifestou o medo qur:! se tem leYantn.do S:)bre o eleurento ser·vil; ., . 
por que pt cte · ,., · · · , ·-:_>, -
servil. foi recebido com sym;·~tl1!a po:• nmbo-; 1.~)40.UOO "'>"Cl'avos; o~ ultimo;; da.dos estat!s
os Leio: da Camara. E~s' svmp,t:d:~. do lado tico,; dão ponco mais d! 1.10tJ.OOO. Temos, 
comPrva.dor p:na com o nolirc pr·•·sitlr!nte do poi..:, que, em 14 :mn'os, ho:1vc~: ;;Pgunrlo a ea
conselho teu1-sr: augmentn.do. á. pi'oporção que tati•tica, .um::. diminui<;.ão . de qna-i 5UO.OOO 
vão _snr·gindo as difficuldades com que os in- •'scravos; mas, seudo cet·to que PSse::: d;:drJs não 
transi~cntes do i>'tlU l'~u·tido l'l'.JCU ·;ull impedir- ~'xprimem com <~:xuctidãt1 a verdade r1CJ.o.; cousas, 
lh·~ o pasRn na c:xecu~~i'io d(1 sen programmft.-de por·IUf.l não S" têm feito COlll regnl J'id .de as 
rcsoluçâ~· rrud<:nte c p:rcifica da questão da ):,vcrb:::.ç0e;; rel:,t.iv:,;:; ús rnodifk;,çi3 ·s 111•~ito no'
enwn,:ip~ção. t1weis por ql ·c tem pas~ado o est-tdo servil, 

que o partido ~on:;L·~·v;dor dcv~ pt·est:u· a S. Ex. 
o apoio de ll u e nec<~~sita p rra ~ rr>alisação cb 
reforma elo cstatlo sen·il. 

O Sa. z.~;-.u:- O que diz a i~to o Sr. Fi
-gueira~ 

fundamen:c ;: divergencia que aca!Ja de nssi-
3·nal11' o : par· te r! o nob:·'! tl ·pu t: d ~), e q a e 
existo: dJ facto, nesta questão, entre gt•andc 
parte da opposição conservadora c o nos·;o H
lustrado cllefo, o Sr. Dr . _\.nclrtlclC Figt.tcit·a : 
essa divergencia, p0rêm nada :lltera os senti
lll.en tos d•3 re,p ·~ i to c d•;dic-M;ão p:1rtid~\rh á 
S. E:x:: , cujo proc•:Jdimento é filho axclusi,~o do 
sen gT:•ndc p ürioti;;mo. {Apoiados.) 

s brt>tnd•; nesLes··:tJt.imo-.; annc, ;;: no;; r: u:t·•s até 
pro,·incÜlS inteiras t ::~m libertado os s ·ns es
cr·avos, póde-s•} calcn ia•· quf' :i popt:laç:'io ea
cr·ava não exce le actu;:.lrr·ente de ~IUO.OOO 

delib rsÇão do corpo leg-i~IativO. ~ ó p··la :.cção 
<lr.:s e:cment.-~s de extincção ch escrav1dã:• ::ct:tal
menlrJ e-s:istentes, c pelo int1uxo bencftco à:1. 
propaganda a.boli,~i~~nist:t, 'W'! _m!~i_s se de•en
volve torlos os di11s; 1 pôd· \~sc· :•,seYni·ar· qu~, 
no pt•azo de 10 annos, :•. escr:~vid:Io 1'-'tarh tão· 

·reduzida, que :\ abolição imme iht:!. e simul
t:tnr•a ~eria possi,•el sem abalo p.u·a a ~ocie-
d~tde. = 

no c:xercicb <lo mo.nhto de represe:1tante.: da a conclusão un.ica 6 que a rerorrua ,·: di:i-i_)en.sr.
nação c a l' ~ofnnda com· i cçiio de r1ue prestamos wl. (-'lpoiados.) 
um ser\'iç.o ü cau"a poblira· podiam obr·ig:li'· nos ,no:_ A.ss:rn serh, ~i 
a crx~tr ' ·'~ aeompan 1ar nesta occasmo e~se os !!overnos 11,10 s: :.·ollocas,em ao l"lo dos a

0
"'i-

nosso distincto chefe. ~ tadot·.~s da pr::11;a l nbl ca; (''JJúia.t.; s) si hou-
0 ~r.. :\1.\c-DowELT.:- E não ha de a oppo- Yes"e mais bom ~t=n so no3 no.s.-,)s e.~t::vlistns . e. 

siçiiu ftl:t.0t• questão politica dnquiilo que O g'O· s::bl'<)tt!dO, wais •. ~th ·rcncia nas :>ll,l'< iJéss e 
ver no nit·) !":1:.!. nos s·:u,.; a c tO i;. '. Apoiad o.• .) 

O Sr •. ~\:>;Tj::-; ; o P<:.\no:- Feit:::s cstns ucch- E. certo, porú:::, que o espírito puu:i.~o mos-
raçõGs. 1 rocur:1rci expõr.· t·m l.>rt!V•·s p:d:t \'I':ts. l!·a-se r.g-ila !o·' :.tincla :-:·1h a int1ncn•·h~o f:ttal rla 
O t'fl!C penSO a 1•espe"to di!. '!U<' Stfi·l crie o•cupa política impru.lenlC, ~ll· f•JÍ p·ocbo.iU·!, O SC-
4\ nos~a :, ltenção, e especialmente do pNj-•cLo guich l'elowinisLI'iop ssaõo. (JI'oind·,s. ) ~este 
qur: ~P. di-curo . es~ado d1! cou.sao:, pei"gunto eu. póclc-s~ desco-

A lei .lo 2·~ de Sr·tcrubro d·~ 1871uão sü c~- - nhecer a nec::cssidad0 do legi&lad•.'r inu·rd:-. 
ta ncôu a ronte chL escravidão no Brazil, co:no p:íl'.l <'!ssigoslar o ponLo cat q 1:0 s ~ deve ,ficar 
estabelecr~u 1:m systom::L de liberl:.tçilo g-r. :dual, nes t·~ CJile<:t:io~ pelo m·:nos na actuali :a :e 1 
em virtude dJ qual e ~sa imtitllição df)veria a.ca- Eis a razão por ;iuo, e1nbor.~ .cnt·.~nda que· a 
bar pela acção do3 elem •nt.o;; de ex.tincção que lei de 28 cb Setembro vor si só, JlOr seu;; etleitos, 
creon-fundo do ern!lncip~lÇão, p~: culio e con- ptido r·: soh·er a questão, entret:mto. a poio a 

:- ._ • • • :-• rr .. 1':• • • a • s 
Os dt\dos ·~ ~ta.ti;;ticos que possnimos -sobre o uwa nova medida, qu '3 tenhn. jJor iinr nfio só 

estado scn·il são incómpl"tos p::ra. detel'min:~r-se, d':!terminar o ponto de parada n·•sta. qur>stão, 
com o~nctidão. o r"gult;Jdo da acç:II} desses el0- como asseglll·ar aos poss11idores de ''""cr:tvos 
mentns d·~ extincção da eseriLvidão, crcado~ pela que elles t~rão dian~!3 de si um p1·_no razoavel 
lei de 28 de Setembro. :\pena;; se póde deter- p:1ra a transfol'ma.çào do trabalh o. 
mina1· com e:xactidão o nurue:·o dos escra.vos que .O projecto em disc-Ussão coríténi tres m e-· 
têm sido libertados pel> fundo de emancipaç~~o; didas capitaes : :t fixação do valor do es-
qu:wtos, porém, o tê m :-;ido pelos pecuJio, , Cr8.vo, !1. diminuição annual dl"sso ,·alor ou sua 
qu:tntos Iínlos contractos de pr·estáção de servi-\ amortização.- 0 crni•são de apolices ao juro-

: ·ços,qua.ntos pela !il.~. ·! rta9ão ,·olnnta:~:t, qu:mtos, · de õ 0
/'-', pa. : a a li.bertaçã~ do~ escravos data

finalmr.nt c•, 111(•rrer:: m, e o que não d1z~mos d-t- voura, mr:d1ante tndcmmzaçao da metade do , 
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seu valor. t·om obrig-ação d~ pre;;;taç.ão de ser- com a a.pplicação dest!:.;:; duas medidas. (:tpaia-
viços pór cinco annos. _ . dos.) 

A ftxa~ão do valot· do esct'avc. é, como dis'30 · A diminuiç:io gradual do valo!' do cscra\'o, a 
no meu voto· em sep~<rado, um:t medida anti- applicação do act11al fundo de emancipação, 
econoruic~ o anti-juddi(:a: anti-economica, ·e a ;tcção pr.:>grc;.;siva de to:lo.'< os outros de

Ot\ ue a. )art:t-se Jos rinciniús economico;; m0ntos d1.: exlinc :ão cre:1dos )':la lei. e. sobre-
que r·:··gulam o v:1lor, e anri-juridica, "p~)rque 

1 

tudo,=: a propaganda cruancipad•Jra, porão 
pretere as 1· ·gt•as ge1·aes dn dit·eito applicav:'is tenno á escrav:ll:lo em um pra;r.o niio exeed::nte 
ao ex•:rcici~ do ;J.ireito d~ ~ropried:Lde . ~tlen- de l-:1 :1nno>;. (.li~! ilo.,- apui(!dv~.) . 

. \ 
priedade e,;;crava pela lei d) 28 de St}temb~o , 
aceito a medida como conveniente para cor
rigir os abusos 'lue se têm Jado .nos arbitra
mentos d;·termina•los por e;;sa lei'. -

P1'la. lei de :?8 de Setembro. o a:·bitr.1mento 'é 
o processo seguido para a libert<lÇão ; ~o:.:·tmdo 
o pro}'cto. esso j)I'Ocesso é sub~titnid<l pela. de
tet·min::.~·i'ío legal do ya.lot· do escravo. Sob o 
ponto à·! vista pratico .trat~1-,;e, portanto, ~im-

" r -
talp lccido p:tra as lib 'rtações. 

Na fix:a,ã•J d:) valor do esct·avo pódc dar se 
dircrg:encia, segundo o p-'~ntu d·; vi::;ta do ~1 ual 
se encar.t a ques a'1 pot· 1s.:o que a a. e a (o 
projecto não satisfaz geml:nen te. 

o SR. SARAlYA rpn3Sit.fei1te do COi1sellw):
Ma.; i..cso nã•J · 

l ... - ... , 

por.1m, :roetlida indispensasel, àl•;m da fixação 
do valot· e :• su:l diminuição annoal, ~L crniss:1o 
de apolices pat·:lliber:ar os escl'~wo" J& hvout•a, 
com a obrig:1.:;:to de tr·ab.dho por 5 :umos, como 
um auxilio ;i laroura para o iim da Oi'ganiS:l.\-iLO 
do tr:1. bal h o. 

O modo púl' que tem-s~ enunciP-"•lo o 111.1brc 
presidente d·.l consclh:) a. respci to de,ta parte 
do seu proje·~to, ó quunto ln:';ta p :ra dat' á la-

• .. • fl" • .... ~, l )" 7 ..... _ 

soivet· esttt qnc>:lã:o sem Ctnnpromettcr a sua. 
causa. (Jfl!itiJS apoiar/o.~, íí!U.ir.o l:t:ut.) 

Esta partn do projecto tem dous fins: Nn pri-
me1ro O:{IH', 1 )Crtar o~ escravos 1 a :n•oura. 
por meio" dA. emissão de a.police3, pela llli!tlde 

de s?u valor, .com obriga\'ãO de pt·cst:;çti•J de 

' o ~ 
fundo especial de e1uancipação p:: ra a liberta-

O Su. A:\TO:\IO PRADO :- Nã" seu !o, como ção dos escr:w; ,5 nlíi.ÍS velhos. · 
acab:L de declarat· o Sr. pri'sid~nte do consellv., Esüts uwdidas as>entam. 1u cr;':.tção àa taxa 
est~' um ponto capital do projeclo, podemos de 5 oro ad.!icionae:s á todo::; os impostos, com 
chegar ~ uu1 accotdo. (A.poiculos.) excep~ito dos de ex:port·1ção. 
· A diminuição do valor do csct·:t\"O, eu a con- Não ar~t·edito na etllcac.ia da lib0rtação dos 
sid!'l'O como tendo a natUt'1' za. de um imposto dt~ escr.-t.vos dala,·oura pelo systcma desta. parte do 
seg11ro qun o propl"ietario tivesse d·~ pag:1r para projecto, para o ftm da organização Jo l1·abalho. 
a mauutcncão dd sun nroprie!ade dtli'antt} (.r1poiados .) _ · 
um cerLo nÚu1cN do:! annas·; elo ( ue não a cou- De n.~ modo )retúndc o nobr~ )relilidentc do 
s1dero uma offensa do direito d.; prJpr:edade. conselho o:-ganiz:w o tt·abalho dos li\.lcrtos ·~ 
(.·tpoiar.los.) Torna11do o sen•iço obl'i;;a.torio pelo e~p·tço de 

. O. direito c1e propriedade é realmente um cinco annos. Ot·u, o conh~~;imento prn.tic.o. do 
1 a ~"O o, mas o seu exer~lC'lO c•::; a SU.JClto a· : 

ú~ lirniLações que o legislador póde estal.dec~~r pos.;:bilidade de tornar o!lecti\''" e:-;s:l 
como uma ncc~:o:sídade social. ç:io. (.:tpoiarlo .... ) 

L{econho·endo que a meuida e~t:i jusLificad~ . CúiU[Il'Chenrlo-so a. obr:gatoriodadn ao tra
pela nceessidade de limitar o tempo de duração balho no rcgimcn do trabalho cscrnso, porque 
da garantia ,;ocial â institnkão da. esera\'idüo, elln. rlocot'l'tJ (la propria natureza da. condição 
votarei por e !la, si fô1· :te e i to o sy . ..;tcma de no csct·n::o ; ma.;;~ no regimen elo t1·abalho 
dcp1·ociação _do meu voto em sep·•radn. i-Lo é, livr~. css:l. oLrigação ~:· impossivcl por ser co:1-
uma deprec:nção lenta e progrc~~h·a ('t1windos). traria. á. sua n:lt!IL'eza. 
pela qual cheg-aremos mais naturalmcntG a.o O nobre -p:·esidente do con,clho tanlo com
resultado desejado-de fix 11' o pra'l.() nlém do prehendcu a difficuldade de tornar eHe..:tiva 
qual não poderá ir a esct·:~.,·id~io. (.-\poil((.los.) . í's•a. obrigação, que, no projecto, não estabele-

0 Sn. R.\TISBO~A:- S·~m pe.rt~rbar. apoiado.! ce~ p~o~viden~~a algu~a .para esse fim.:-- . 
O .Sn. Axm:-;ro Pn.mo:-St e e~tc 0 nos;;o .\. O·J~crvaçao dos factes, com rclaçao ao tra

intuito. devemos preferir a meiida. que possa balh~ livr~, regu:lad? pela l~i de tocaçii1. ~ de 
realizal-o sem perturbar as a(~tuae;; condições serv1xo~, mostra a 1mpotenc1a das med1d~s 

- · coercltlY:ls ao tt·abalho creadas or essa le1 · 
A ind~mnização cnão tS a principal prcoccupa.· 

ção do possuidor de escravos, sobretudo dos 
fa.zend ·~iros; a. garantia da propl'Íedade por 
alguns annos é toda. a sua aspiração, porque 
está na consciencia de. todos a necessidade da 
substituição do· trabalho agrícola ; para o que 
~ preciso dar-Jhes urn prazo rnoa.vel. 

A fixação do valor do escravo c a diminuição 
gradual desse valor. que são idéias capitaes do 
projecto~ resolvem a. questão da emancipação. 
(Apoiados.) .Julgo completo o plano do projecto 

eulretanto, a condiçiio do colono, ordioaL·ia
mente com família, e cujo Ll'" balho é remu
nerado, oiferece ou Lra. garantia á permanencia 
no _estabelecimento agrícola, que não póde olfe
rec~~ n. condição do liberto, segundo estabelece 
o proj~cto. _ · _ 

.Apresentarei outras razões, q t1C influem em 
meu espírito para. não acomp,tnhat· o honrado 
Sr. presidente do consr.lho na confian~·a r1ue 
deposita. nesta parte ·· do seu proj1!cto. para a 
organização do trab:.lho. ·-
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Si a medi:h \3Stab~·lecida pelo projecto tem 
por fim organiz:.tt' o trabalho, ella devera ser 
get".d e oi.>rigatoria, e uão dependente da vonta
de do fazendeiro q ne se pt·oposer a libert~r os 
seus escrM•os sr,gundo as condições estatuídas 
no tn·o · ecto. 

P<:.re~e que o honrado Sr. presidente do con
selho receia que,da f:dta de~ta parte do p:-ojecto, 
resulte uma dcsorgani~açã_? no. tt·abalho agt·i-

, • ç ~ 

dc.clat·ação, de que con -ider<1 r!ste ponto. parte 
essencial do ~;eu plano d\3 reforma. Entret:1nto, 
acredito que S. Ex. não tem razão. 

A eman ~ipaçã.o dus escra.vvs- da la,•oura, 
rcalisu.da pela acção dos elemento» de extincção 
da ·~:-;craviàã0, ct·eados pela. lei de 2:~ de Set•~m
bro, i! esc nvol v idos e <:mpliados pelas disposi
ções do P'-"O.Í 0cto na sU<"I. pt·imeira. parre, isto é, 
pel:L fixaç~io do valor do esct·avl) e p:~la sua. 

; . . .. - I - . : 

de dcsor;,;-an.isat· o trabalho agricol:t: a tr.lns
f,H·maç:-10 fat·-se-:i p1·ogressivamenle c sem 
p(wturb~ção, iud,•pcndentc da obrigação de 
pt••'S!<'-ÇUO <e SCl'VlÇOS. 

Acres ~c f~inda, contra esta meditla, que 
olla estabelece uma oxcepção prejudicial ú 

esle modo, obt·igan.Ju-os á prestt\ção de s·~rvi~,~os 
por dnco annos, ao passo que o;; escravos aos 
qu:te;; não fôr applicada c;;tn. parte do projecto 
podnrão entrar desde logo no plenü goso de sua 
liberda:!c, desde ljU(3 s3 libe!'tcm pelos meios 
legaes. ·· 

CoHsidero tambcim injusta a medida, porque 
não f1z distincç:io de id .de entre o' libertos. 

~i todo o system:L do projecto assenta n-t dif
fe1·enna de idade, e si e 10r essa diiferen a 
quo se est:•b~Jec<:) o '•alar do escravo, por 
que ntzão sujeitar todos os libe1·tos, em vir
tude d·~~b di:;posição do pru}:!cto, :w mesmo 

a surt i..!ade ? 
Pot• tudas estas razões, não acredito nas van

tagens quo o nolH·e pt•e..:identn do conselho cn
contt•a nesta parte do p1·ojccto e nem :sym
pathiso com e;;se systema de ernandpação. 

Todavia,como S. Ex. con~idera. in iisponsaval 
a ,,.edi·h pat·a a rcalizaç:io do seu plano 
d~ or:;anisaç:Io do trabalho, que declara i lén. ca
pit:d d, pt·o_ject.o,. não leva.rf)i a opposição ti. este 
l'· ~spc ·to ató ao ponto da negar-lhe o meu \'O to, 
por•1ue, como já dis-;e, n:!o desejo embaraçar, 
ante~S auxiliar a passat:"ern do projecro. conve
nientemcnlo lllodificado, estando resolvido a 
ti"ansigir, desde que o possa fazer sem sacrifi
cio d:~ r•ausa publica. 

Sogundo o projccto. o prodacto d"it taxa de 
" . 

um segundo fundo de emancipação, · desti
na•lo ú libertação dos escravos mais velhos. 

E' este, a meu var, o ronto mais delicado do 
projecto, o que mais duvida.:~ póde suscitar. 
(.!lJ)Oiodos). 

Depois do que fica ~xposto sobre as d~mais · 
disposições do projecLo, ccmpt"eb.ende-se facil
menro .. que o fim quo teve em vista o nobre 
pt·osidente do conselho, com esta applicação 
dad;L a~ producto dos impostos, foLct·ear mais 
um el·mento de extinl!ção da •. escravatura, 

v. li. -_- 12 

d·mte desta me :ida vexaloria, COI:lO, por 
ex:r~rr.plo, peb amortisação do valor do es
cravo . 

• 't :-;. ~lo:. qner est:1 e ecer um prazo menor 
para a osc:t·avtdão,admit~:• uma. tabela Je amor
tisação mús elrwa .:t, sob.-etudo nos ultimas 

, o 
onus para o coutribuinte. 

O ••stado fin•~ncei1·o do paiz foi desct·iplô 
pelo nobre presidente do conselho no seu rela
torio . S. Ex. cunsiJem indisponsaveis medida!$ 
especiaes pat·a equilibrar· o orçamento; sug- -
gere a idéa. da crea.ção de novos-in~tos. 

Segundo a pt·o ,,ostn. do g'O\'erno para o orça
mento de t88i.i a 1~87, elle se org-anit.ar:i com 
um deficit de cerca d~ t9 mil conto~; o exer
cício ·assado f;~cllou com o de 1cit do CPI\·a de 
30 :nil contos ; o exercício a-~tual naturalmente 
a.prestlnta.r:i. o mesmo desequilíbrio. 

O .equilil)t·io J,, ~rça:_ne~tu ú, pois~ t:llill na-
.l 1 

nossns fin:tnças. 
N~'stas COllUÍÇÕC '• como justificar (L r•reaç:í I 

ãesle imposto addicional, que pódo ser rlit3p•·r.
sado para. o fim a q ne se destina, pr)J' mc,litl;\ 
de naturc~a. di\•crsa. '? 

O Sn.. Du.\nT~t ot~ AzE\'Eoo:- Apoi~do. 

o Stt. A:"l'O:"\!o Pit.\Do :- Si se trat;1ssc d;~. 
organiz:a~~to rlo trn.balho, corutlrchen,Jo quo o 
nobt··~ presidente do conselho pu,lcsse sn.,.tentar 
a sua. id~a, pot·quc a. questão financeira cstú 
intimam·· ntc ligada á questão servil c :'t da. im
migl·ação, c estas não podem set· preteritas pur 
aquella. (Apoiado.<:.) 

A questão da immigração impõe-se i at
tenção do g?verno, exigindo sr~crificios do Tbc-

.A introducção de trabalhadores livres, a 
protecção à immigr·ação, é um complemento 
indisp•~nswel da reforma do cl~mento servil. 
Não póde dar-se organização m :Lis comph!ta e 
mais S'•tisfa ·~ toria do trabalho, do qu9 pela ia
troducção do trabalb.ador livre. (.ipoiarl1Js .) 

Conseguintemente, si os contribuintP.S po
dem supportar a creação desta tn.xa e~pecia.l, o . 
producto desse imposto não póde ter applicaçã.o 
mais razoa.vel, mais justa, m:l.is llroveitosn., do 
que com a fmmigração, porq.ue o auxilio á im-
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mi~ra~ii:o tem por cífeito chegar ao mesmo I mais moços? Não ~ão este;; os •1ue pode1n tor
res~Jltado a (1ue quer attingir o nobre pr•~si- nar-s•) cidad:1os. activos e uteis ·á socio.Jade '? 
dente tlo consdho-a. organização t!o tt·~\b;:lho. i (Jpoiado . .;; e opartes .) ·· 
Me p:ll'CCO q:te, ton::lndo S. Ex. es_tas observa- 1 • ~-. presid_ent", ·~onvencido de que :l ·~ispo
ções \'lll <'on;;rdoraçao, d•~\·e r-ccons1derar o sr~u I stçao do pr('JCclo ~·obre os e,.:cr.t\'üs sl'l xagena-

• • • • • .. 1 • • ., - • - • ·~ • • • • 

pliéa; parte do;; impostos. d·~sti'uados a cre:ll' o ção tla 'luest:To, ma,; fero dr• frente ~ 1ii;ci-to de 
fundo e •pecial d•! cm:ll!··ipação do.• e~cravo-; 1H'Opriedado. não posso aceitai-a. 
1:1:: is velhos, ~i. int1·odnc•;:io do illlmi~p·antl'S. Ne~t:1 lei. -ue o uma lei de trnrsacç:1o e toda 
( Ap•.iwlns . ) e convemencw. sc:Cl<':l , e pree1::;o enc~.l'aJ' as 

· .Modificada por estn modo esta. partr:~ do pro- cousas p<'lo s::u l:tJo pr~~tico . Si se o ftz "r, ver-
jr~cto. o piano de rr•forma do nobre presidente :-:e-á fJlle. sem off>nsa do dit·eit•> r.[t: proprieda
de conselho~~ completamente l'I'Speitado. porque de e s•? uL saaificio do pro;>rio int•?t·e~s ~ do 
~·I!e con~iste em apt'::ssat·-se :~ emancip:J.ç:io es1~riwo :-:ex3:;:~n: · J·io, 1:ó !e-sn t>bler o fim do 
dos e:~ct·:wos. em enclll·tar-srj o prazo .ia r:•::;l'r~- project•J-o d:1 sua lii.HH'tar;ão ; basta, para isso~ 
ddão, e, ::c nw,;;mo tenJro, em não desorgam- dar-lhe, ~egundo o systema do pro.:ecto. um 
zar-so o trabalho. \'alo r que facilite-lhe a libe1·Jade. i\' e!;te c~·so, 

Porbnto. d::>stle '1 ue 'l Canur:l. m:lnt.~nha si o :::··xag-r~n :n·io for valido p:na o tr:'\l>aiho. na 
as du;:s dispos: ~~e~ (1ue t~m Fül·_fim_ r.ncmtat·l L·i encontrar:i. Caciltncn.te meir> de obt· t' :1. sua 

s-aniz:J.r ,; irab.:lh•), tnnto p1-t'(l. o jut·o :l::t" apo
liccs. como p::r~~ subvencio:wr o ser·\'i~o da 
imwi ·)·r:t •.fLo. fic :<ri C01:1 let;tmenle int:~cto o 
ph;:n de S. E~ . c S. Ex. terà. <:onseguido 
destn Cam .rn. um projecto o main adiant~~clo 
pc:Ssin~l na :J.Ctu:didadc, e (It~e mnnos perturbe .. - . 

~\ i u tro :uc\!'IO de i111 mig·t':'lllte;; terá cou1o 
consnquenci:c n:·cess,~rh cre~u-;:e no pniz o 
eierucuto l!lais podero5o de exrincção da os
era vidão ; rnais dlicn do ~1 ue todos os elemen
tos f' r•' tldoc.: pelo p-o,jecto. pp~iarl os). E' pela. 
concurr,_, llci:t que de\·e s·~ r atacado o tr:;.balho 
e~er;=wo, e sL:stento esta opini:To com a" !!e
g-uin tes palavr::s do um esc :-i ptOl' nut:wel, o 
Sr .• !e .. ~Iolit:t ·~ri, o qual. n:.1. s:u\ obra :;obi·c a 

> ' 

ll(' cessa l"b da tutell .• , rnó rpto fúnu· :s 110\';:s c 
pt'ogressi\";ls ;, supp1·im::nn. s.,IJ,lit :: in·lo-.<., é o 
q llC h a :1. fu zot• no intct·r~sso p~u·tie11 h r d :1 s r;~ça~ 
in.fel'iot·es o no inlct·e~sc g er:1.l d:~ ci,•ili
s!lç:io. » 

E', n~t VOI'Ila.ic. pcb luta enlt·o :~s 1luag fol'ln :t' 
de tt•:li):.lho, o cseravo c o li\'1·0, que a nscravi
dilo dü\'C ~ei'C• !JUO:Ilida ele· pr•,_. f ... rcncin : d:dli, a 
neco~l>lidado, em um:1. lei d .o Lrnn~t'ormaçéio de 
ti\ \ h.J!w, em u:n pniz ondo c:ti s t· · a escrn.vichio, 
d0 consig-nar-~e favor•!S csp••ciacs ú iall l1Ígra 
~ ::\:o . (. líw iorlos.) 

Est:í. na ennscil'nci:t de tt:dos quantos I"Studum 
p~·a tic:uu~>nte a questfi:o, q ue vale mais n.pplieat· 
os tt·cs on quatro mil conto~ , producto annna.l 
Ja taxa de 5°/,, .n :.1. intr? (lucção de immigran-

' c . .... 

(Apo irulos ) Nilo sei. pois, como oxplica1· a 
3.tracr;ão que a id éa da. lib:~ rtaç:1o dos escravos 
v•?lbos tem parn. todL·S os estadistas que são 
chatuados <lOS conselhos da Corôa .. (Apartes.) 

?\ô.'l outros, 11ue con<oitleramos n. qur:stão pelo 
lado pratico, J)ãO comprehendemos de que 
modo a 1 ib <)!'taç:'io .!os ~exa~enario,.; . resolvo ou 
adiant:1. a causa do a bolicionismo. (..\po iados e 
opru·tes.) . 

Não seria melhor, no ronto do vista do abo
l icionismo, a lUla pela liberta~·ão dos escraYos 

~ !'"O . •. ' < 

balho, qual o L··ncficiu LtllC a lei f'''- d<tw.!o-lhc a 
libei"dade ·~ (.-lJ'OiWIO.'I . i 

Seuh r 'à se tem di · 
os t'azend·.~ircs não faz f!m questão do "'·n ·iço 
dos cscr:wcs de t.:O annos (apoiados l, :! l}l!estão 
pal':1. ellr; s é da org-a.ni z;: r;tio do ll';l.l)alho • 

• ·'i- • -' 

O nobre Í)residente dn conselho,qua!tc1o fallou 
:.t ultitn::t ,·ez oest:t ('asa, fli'Of.•r·iu algumas pala
vras qne me parece niío terem sido devicbmente 
comprehe nd;das. 

Respond••ndo M mcn illustt•c amigo , dr~pu- _ . 
tado pela. proYinci:1. do l~io de Janeiro, que en
cr~ ton a 2a di~·cu..;são deste PI'Ojedo, : ! i~sc s. 
Ex. .: que não podia <:ntrar em tr ;1.~t~acçito com a 
Canlnra dos De::utnrlos. __ 

, I 

sclho te ! L•S .~ delnúdo qno S. Ex. n:1o acceit~'l. 
modificaçl(u na,; disposições do se11 projecto n :t s 
quaes C!;Lão ~.·on,;ign:Ldas as su~s idó:1S ~\:tpitacs. 

rcw, porém. ' lue os~c ni!o pm c ~c•· o se ntt•!o 
das p:tL.vras do nolH e ;>rPsirlento tlo <'.on-·olho: 
a inll·ansig ·-)ncia tl<l ~. E-x. n:'i•) pod•l Íl' :1 lcim 
r!n plano do s.,u pr·njectn. ( .-lpoir"lus,) 

NQsn t:•rl·cno, ú :'. Ex. pot·fnit:ml•!nlo cor
Neto n1i0 :~dtuiltinrl•) t. ran -:v(;:io com a Camara 
do~ Depuln.Jt.•s. O govct•no tem lllll plano de t·c
for•tnn, nprcfl•'ntn-o :t Camat•n, ~l'ta I'Oj ro it:t· o, 
n11rltila-o; o wiui• terio dev·~ r<Hir~u·-~é elo po
J.er . 

)bs, cntl·c tr.tn:;acção com r.~la~:üo ao plano do 
pt•ojecto e traus~cçito com rt~ laç:io aos Hwios de 
ro:disar· est.o plano, v:1i muita ditl' t•cnçn . 
( :ljJOiados) . 

Desde que as modificações do pro,;ecto não 
al terem o s eu pl:mo, ~mi.Y·t•:_modifiqu~m Sl)n-

processo estabele·~ ido para realizal-o. não vejo 
t•azão p·tra a intt·ansigcncis. quo se tcrn a ttt•i
buido ús pa l:;vras do nobre presidente do con
selho. 

Quand_o o nobre presidente t!o conselho aprc
sentou ~se ao parlamento c pediu a cooperação 
de todo;; para esta refót·ma , e, sobre tndo. rliri
gindo- se â oppcsição consnrvadorn, pediu-lhe 
um armísticio para a discussão do seu projecto. 
por cet·to que S . Ex.. e~tabeleceu a quesWo no 
terreno das transacções . ( Aí)oiados). 
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E n·em esta.: questão póJe s~r resolvida em' dis:;e qna a nação não quoria, porcju~ era itüpos-> 
outt·o terreno, a. não ~;;::r pela reYolução. sivel que S. Ex. o dissesse. _-
( Apoiad r).'')· . _ O Sn.. A~DRADE FrGUEIRA :-As eleições o 

Par.t. J·esolvel-a, e j ustificavel a Lransacção ' disseram. : 
com a~ pt•oprias i~·~as. (Apoi,~rlo.~} · 

' I 
transigir eo:n as nossas opiniü ~~s indi\·iduaos, 
ou confess:.~ a V. Ex. ttue a minha linguag-em 
seria tu ui to tE ver.; a ncsb reei nto. r.-t -:,i!c(/ o.--:· • 

Et·a impossÍ\'el qu3 S. Ex. avançasse f'St! pro
posição depois de conhecJ:- a compo~ição da Ca
mara. 

:-:11 con-~u lasse unicamente a minha. opinirlo e 
os meL13 scntirn·!ntos indi,·iduaes, eu ve.-ia pro- . 
por um::. medid~ nJUito mai" :tdiantada do tpte a 
do pr;.jectu qiJe se discute. (.lpjia.dli., .) :Mas a 
quE:sLâ) uilo i'ód ~ser re:.oh·ida ::cn~>1 no terrono 
das t:·ansa.cções. (.r1poiad.os.) 

F a\·" vntos, pois, p:; ra que o nobre p1·csi lente 
do conselho, manten·lo-;•e no t-·rr·~no constitu
cion:ll em '·lne s ·· ce1locou, consiga a realiza<;ão 
da refo:-ma ; faço Yo~os mais par<'l. qu ~ S. 'Sx. não 

0 S~. ~ar:..-.,i--n.l.t (:wesirlentc elo COitSC

lflo) :- Vou r~sponder aos nobres Jeputados 
que hont·~ru fá1laram e ao illustre represen
taúte da. pro,·incia de S. Paulo, que occupou 
ultima.mente a tribuna, dando p:·ovas do maior 
patriotismo. (Apoiados.) > 

Peço p :rdãoã Ca.mara por ter-me deixa1o hon-
tem arrastar um lOuco or uma · · -
em1ttda pelo nobre deputado pelas A.la.gõas; 
essa pro1~osição feriu a e\•idencia e a convic
ção F e ral de t0da n. Cama.ra.. 

J c 

o melhor, a nv.çã.0 nada quer. 
Esta p:-oposição fere a convicção gGral, por

que a compo:sição de;;ta Camara mostra. que 
a. naç::1o quer a solução da questão do elemento 
servil. (.·tpoiudos.) 

Examinemos a composição da C:uuar.l. O que 
vemos·~ O pútido lib:ral, que tem maiori:l 
nella c que seguramente r.:pt·escnta a nação, 
e ve.uos o partido cons·:!rvador. 

A Iilai•)ria liberaL em quv.si sua totalidade, 
quer o p1·o,iecto; quer, portanto, a ~olução da 
que~tão. U:na p3q•.1ena pa1·te do partido liberal, 
rompendo ;1s leis da disciplina, quer mais do 
que o gon'rno e o partido, que olle reprcseJlt·l, 
querem actualmente. E' isso querer ou não a 
reforma.~ . E' "querei· ~a~s do qne está no pro-

Por cons911uencia a proposição verdadeira 
é a se3'uinte : a actual Camara dos Deputados, 
em sua grande maioria o partido liberal quer o 
projecto,~e, portanto, a nação o quer. (Apoia
-dos.) 

El:aminemos agora o partido -conservador. 

Qunes são os Yultos do partido conservador 
que não querem a reforma'{ 

O Sa. A:"'DnADE FIGüEIRA.:-Pot· conhecer- :t 
composição da Ca:ual"a é que o affirmo. 

.:\.pr.Jsentem z.s circula•es oleitor;aes. Dous 
t0r•:os da Cam::tra: prJnunciaram-s'1 cr:ntra. um 
proj ecto menos v.di anta.do do qu~ est0; logo, não 
po:le1r, quer·3r r>:,to. 

O Sn. SARAIYA rpreside;lle (lo ~·o;<selho_J:-
0 "u0disseS . Ex. no seu discurs~? S. E~. 
quér que a escra,;idiio acabe co:-n o •:eculo; ó 
e:;:eovotodeS. E -

aavidão não vá alóm do s·~culo. 

Este estudo não mo;;tra que a nação tod1, 
inclusive o Sr. An Jr.vlc Fig-ueira, ~-i.t :r a abo
lição da esc1·avid<Io ~ (apoiados). Como, pois, o 
nobre deputado pela.;; Alagoas diz com sang-ue 
frio imperturbavel que a naç;1o não qu•3r? Foi 
isto que f~riu as minh:~s convicções profundas, 
foi por iss'.l que Jei os apartes quo em outra 
occasião niio teria dado.-

r J.as, ::-r. pl'C:l"I ente , o nobre deput1do 
pela,:; Ala.góas ainda v~iu accus:1r-m13 de ter f•)· 
:h:-1do n. questão d~poi~ de n. ter ab::rto: Senho-

._ , l. o 
caracter de que;;tão fechada e;;t:i na itwocação 
do principio de con fbnça politica ~~ na po;;
sibilidade de e~tabelocer a questão p·~rante o 
pa.iz. Dc:';de q ne não invoq 110i a. confiança po
litica, de~de que decl:l.l·ei que uma camarn. per
feita.mente autorizada para resoh·cr a que.;;tão 
d:) elemento servil não podi:~. ser dis;;oh•Jd:t pot· 
e ~te motivo, a. que~ tão a.briu-;;e, não foi fe
chada. 

O S!t. B.e:u~ .. moo DE :\IENOO~Ç.-\. Sos:trxHo :
Mas V. Ex. di ;;::;e que ~e retir,w:~. 

. O Sa. SARAIVA (presidente do con.,c/ho):
Podo-se adrnittir, Sr. presidente, t1ue um 
homem de dignidade, '1ue tem idéas assen
ta:las nesta questão, que tem longo estudo 
pratico, v~ja mutilalo o ro 'ecto. ue a 
sen a, e va epots eva -o_, 'como simples porta-
dor Je pasta, ao Senado 1· , 

O Sn.. ANoitADI!: FIGUEIRA:- Ahi. estit a 
que~tão de confiança. 

O Sn.. SARAIVA (p1·esidente do consellw):
:Muito bem disse ha pouco o nobre deputado 

por S. Paulo: o presidente do conselho não póde 
ser intra.nsigenr.e ao ponto de, . sub~tituido o 
sou projecto por medidas t.ii:o efficaz-~s ou mais 
efficazes do que aquellas que nellc se con-Destai}UC~nos .o mais s~lionte dclle.s, o . s~. 

An:lrade F1gue1ra. Mas -S. El:. amda nao têm, julgar-se derrotado., · 
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Si substituíssem o projeeto por cousa igual• bar.•to, mas por isso mesmo incon ... enientr; 
OU melhor, as zneSHlaS aspiraçõe.o.; fics.ri:J.m Satis- pois a. C~mara não ignora que quantO mais 
feitas, o· pt·ojecto yig-orariu, não ::;~ria con- bai:s:oé o pr,•c;o do trab:•lho menos proclnf!tivo 
de:nna.l:l. (ctpoiado . .;; muito bem.) ·~,o que é um principio corrente em economb 

De turlo o que se tcn• dito, por~n1 r1uai o politica. r:· por isto que a escravilão está rcal-
substitnti,·o a )J'e..:entado? mente condemnada no Brazil. 

A prinw1ra prova de que alguem des9j:i sn1)- Mas, senhot·es, si o pensamento do projeclo é 
stituit· uma part·~ e;;sencial do projecto por fazer com que o ~enhor. que nã0 queira. mais 
r~·:edi,ia ec!nivalentc~ foi dada p:•lo nobre d~- viver tom e•·cr:H'OS, receba um pequeno :wxi--.. , . . . -

que di;. ser igual go do projecto, que não pcr
tt11'bar-lh·~-:i a~ di~posiçõe~, e que por;anto 
devo aceita.l-o. E' questão de exame, e re
servo-me o direito de entender-me com o nobre 
•icp·.lt . .-:do p~ra ver si pos.~o chegar a um accürdo. 
(:lf,~i.r.o bem.) 

uma objecção apresentou o nobre deputado 
por· ~llago:ts, e foi reproduúda. pelo honrado 
depu tadé• pol' T\Iinas, o Sr. Candido de Oliveira, 

L 
ligo llFJis irupor~ancb, po1·quc ó nella que sa 
pre\·c a!gum:1 cous.1. ~lém da. libertação dos 
nc•"'ros. 

O S:~. L•.'tmE:'\Ç) DE ALBl"QüERQüE:- A parte 
·positi Ya. 

. ' 1 ' :.-
juizo pód~ isto traz0r ·~ Que malos produzit·á '1 
Si é ineffi.caz, ellc é innoccnte. c, si não 
houver q ucm queira e,:; ta. transformação, não 
se cmíttir:1 um só titulo. E', l)OÍS. uma di<:po
siçãn, que se dit·ige aos s·~ntin~entos mais no
bres âos senhores, e, si cst0s não correspon
det·em a tacs scntim·•ntos. é que a lavoura não 
se compenetra dos seus int'Jressos. (\_;Joi!!
dos .) 

derh dar ao nobre àeputrtdo o Sr. And1·. :d·~ !?i
gn~ira, qno, na posiçiio em que se co!locnu. 
podel'ia. uão acoiral-~1. invocando aincla slg-nma 
ra~ao contra. o qu~ aca>o e 1~0r. no rc 
dep11tado ·pot· :\Tinas, porém. que abrtnrlon :u o 
seu antigo projccto par~ ~istar-s3. entre ~qu"~-

Todo;;: os projecto-: de elrmt"nto ser•:il até hnje que t•esposta me daria desde que lhe dissesse : 
:.pre,.;cntatlos sô têm tratado d0 libertar cs- Mas l0mbrai-vos : do que, si o fa1.endeiro 
c:-:wos ; ma;;: qn·~ destino dá-s3 :i esses libertos. apro\•eitar ::t disposição do projccto, tet·eis 
'lu!ll :l. 111a.neir.~ por que devem ser empre-. escravo& libet·tados por metade do seu valor o, 
~·:~do:> t port.anto,rlevcis appla!:dir ess·t disposição~ 
.. E' COUS:I. de que n.lnda niuguem cogitou e :l. E', portanto esta part'~ do projec~o ~\ melhor 
~1rirn~ira vez que se cogita é no projecto, que p::tra aquFJilr~s ·1ne querem acabar ~1. e~c1·::Yidão 
s~ discute . mais ap1·e-.sadamente, para o o;; que q u0rem erga-

Esta parte, p ~r.!m, (1e minhas cogitn.ções nizar o tl':l.b:.lho c para todos os s0nhore~, que 
6 u . ne t•::m met·~cic!o mais c•.msuras nest:t C:~- não c uerem mais trabalhar com esc r v . •' ·• 
mar.~. cs<:es que f<~.·;o um a.ppello,é para esses cor:1ções-

o Sr:.. Dt'.\ llTE DE "~zE,·Eo:> : _ E i::om 'razão •. $"cne!'o.~os que _està oscripta a disposi(:ão ~o pro-
(~\"'"-·; 1 •1 :, 'o· i • Jecto, m:,s nao para aquelle:; qne qmzcrem ' . ,t;., ( 1' J,,.(,.(l S •/ I • 

O Sr... SAr-AIVA (fj;·csidcntc 1{0 co•1sefho): 
-Entret ,nto éo qu~ hade mt"lhor no pr;1jecto. 

Dixcm qne é iuctficnz: ma.::. si o fàr, ó inno
•·cnte. ao passo 'iue <'orre;:;pondr. nos senLimen-
10s mnis nobre~ e elevados da cln5sc da bvour.n. 
( Ai1flitvlos e apa;·te.~ .) 

T"m-se ca.lutnniado c;;La dispo;;ição do pro
. ir:cto díz•'ndo qnG o pro.iecto tem por fim auxiliar 
:1. la v·. ~n m rara habilit·ü-a. :l pagar sala rio; tem-se 
feito cont·1 dos juro~ das apoliees, c que um 
Ülulo de 250:3 com o juro ele 12~500 não S"rvirà 
p~r:1. cous·t :•lgumn. 

Senhores, o projed') não tem por fim fazer 
Í!wor••s n0s pi·opriet·Jrios, mas animar os se
r.hor··s, -,·r•Hl não q ueh·am ter escravos nas suas 
faz,~udas (1 !1w ia,Jos), qnc desejem fazer sacri
ficios 1:u·a con v.;rtel-as em fazenda. d t1· 
lh:ctlore.:. li vi·es. 

A disposição do projecto não se dirjge senão 
::tos hom,~ns rir.os ou bastante generosos que 
não qncren1 mais lidat• com e;;cnvos. E o 
que f 1Z o projecto, senhores '~ Dá-lhes todos os 
meios ;rue lhe8 poleria dar~ Não lhes dá to
dos, mas ap~n:ts me tade do valor,dos esc,·a,'OS 
para q 'le elles. fazendo to los os saerificios pos
síveis. libertem su:~s fazendas. vivam com li
b~rtos. s"ns companheiros de trabalho, em 
log:u· de vi,·e1· com. escravos, cujo salario e 

• L 

S:cnho1·es, não ó na.t.ur:ll acreditar que os 
fazlln!loiros, para logr:.r os !':CIIS credore,, qu~i
ram lih~>rtat· os ~ens escravos pela metar!e do 
,·alor.inntilisando as suas terras,intcrrompendo 
o trabalho. 

E' ar:nmento inverosimil c que não d0\'Cria 
ser invo(~arlo numa Camara tão illustt·arb . 

O Sn . RATISBO::\A:-Apoi:tdo: é uma ~11ppo
:-;iç:1o gr,ltuita. (lla Ol!t,·o'( apa1·tcs.) 

Mo,s, Rl'nh0res. hn. uma cons!cieraçl'ío :tind!t 
maior quem~ fez escr:wer est~ ardzo no pro
jecto. To los sabem que 11ão ha projecto de 
elemento set·vil qne não seja. e··t•l(hdn: to<los 
têrn um pl::l.no sobre o elcm~nto s~r,·il; ha 
mui.tos ann~s que a.;; minhas gavebs <'St<io 

~ '" .. to:.&. 

parte pa1·a illustrar-me, o quasi to:los são a 
rn'>Sma cousa. 

O Sn. ANDRADE FrGUEtRA:- Silo pl:J.nCJs de 
quem nP.o "Stud_a; quem estuda muib este 
assumpto não fuz planos. 

O Sn. SARAIVA (presidente do consellw) :
E' vet"dade ; este assnmpto é para ser e~tnda.do, 
não nos livros, mas na e:-::reriencia qn~ cadr. 
um for por si mesmo adquiri~do. com o qtle vê 
na sua casa e na casa de seu vizinho. 
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O SI> •. ANDrtADE FrGUEnu.:-E' o que tenho 
feito. 

O Sn. S.\RAivA· (J;rasitlente r.lo cr;nself!Q): 
-Pois é o !}UO muib genta ~uppõe; e é por jsso 
que muito~ tern-so lembrado <.'e f,tzer objecçõcs; 

a arbm se con ccess:::m a. questao p:·a
Licamer1te. 

:Mas. Sr. presidente, hn mu_itos -~n~os eu ~{}i 

deputado, que gosta. de revolver arem Yos~ 
offet·ec:;u-rne a.-copi:~ desse rneu discurso que 
tambem vou ter occasião do offerecer ú consi
dera~~ão da C<1 mar a. ·· 

O Sa. ANDRADJ~ FmUErEU.: -Eu me racor·.:lo: 
parece-:.1e q ne V. Ex. propunha a su pp:rossão 
do f1ndo d•) eu1n.ncipação. ~ 

O Sa. S.uu.IYA (pn~si!lentc do con.~ullta ):
r~~1o~ senhor. 

o a a segur:1.nça e que, :)lto es e ensaio, o 
trabalho livre havia de mostt·:n·-se tão superior 
ao do escravo, que, mesmo sem indemnização~ a 
emanei paç'ii.o faria. progr·essos. 

Em 1.~i"!, quando o fun lo - de emancip:-tção 
elevava-se j:i n. mrds de 3.000 contos de réis e 
ainda não se tinha libertado um só e~cr:1.vo, pl"}la 
primeil·:~ vez aventei a idéa, que hoje ó medid:t 
principal do projecto. 

J\ :26 · de .lu!tho dtt~tnelle :tnno, discntindo o 

seguinte (t{) : 
« O g-overno, no 
(\ . 

Não 'llltt·n na :sn:tlyse das vant.ag-rms ou incon
Yenienl.es dest:t disposição; quer.) apenas mos
tr::tt' .-1u0 n :t l0i o legisl::l.i!or ou antes o g-oYe1·no 
esr1neceu-sc de nma. cir·cumstancia e é que s·.~
molhante provid•oncia.. d ·sa.comp;mhad:• de ou
tra~, cnfraqnecer~i. g-radualmente todos os esta
belecimentos ag-ricolas, e trará. a necessidad~ 
<b. mistura do trabalho livre e ao trabalho es
cr.IYO; c nüo S(~t·ia. mdhor que o governo li
bertasse de uma. vez todo:; os e:;cravos de 10, 
20 ou 30 estabr•leciml'lntos agricohs e. animasse 
por C!';SC modo todos os faz~ndeiros qu" qui
zessem fa.z~r cns~üo com:Jleto do tr:1balho livre'? 

;.( O S;·. Vi.~conrlc dfJ Rio B1·anco : - O di
nheiro chegarill. p;~.ra todos '? 

<< O_ S1·. Srlr:.~iva:- Não preten.do qu~ s~ 

que, em vez de enfra1necor annunlmonte todos 
o~ estabelecimentos, tir.:tndo de carla um 2, 3 
ou G c:;ct•avos, s.e procure transformar 20, 30 
ou mais estabelecimentos annualmente. con
\'Crtcndo em livre o trabalho cscraYo. que :\c
tualmente mnntêm os r~ feridos estnbel~~cimen
tos. Estou persuadido de qu~ ha muita gente 
no pn.1z qne d ' seja, com o productode seu$ es
cravos libertados pdo go•;erno, empr.:~·,endcr a 
organizaçãc do trabalho li\·re em suas fa
z-:udas. » 

·. ;Etn ·1875, discutindo igualmente o orçamento 
tlo Ministerio da Agricult1Ira, S')ndo ministro o 
nobre rleputa·!o p~Io Rio de Janeiro o Sr. Tho
maz Coelho, insisti sobre e;;sa-;; idéas e as de
senvrJlvi. 

oem .. ) 
:\ão é a explicação tão pequena, tão mes-
~tinha. c uo s·: deu de uo Jt' • a 

mei;,g para p1 gar salarios ; não, o pr·ojecto vai 
oifer··lC'·lr auxilios a~s fazendeirosi cuja nobreza 
-de caracter, cujos sentimentos philantt·opicos 
repugnm-em com a escravi·1ão. 

O illustre deputado por S. Paulo ninda 
_nr;sta pa;·t'l censurou injustamente o pro
jecto dizendo : « pois que ! o vosso projeclo 
não pe1·deria nada em efficacia, si de divida pu
blica applicasseis os titulos á coloniz>~ção. )) 

O SR: R..utSBONA :-Os remanescentes. 

não que1· inutilizar o projecto, quer au::dliar a 
emanei i'ação s~m destruir a energ-ia dom .amo 
projecto . .i\bs, Sr. pr.;sidente~ S. Ex. engana
se n:·ste ponto. 

Suponhamos que ap])licas;;e os titlllos de 
divida do Estado, O ou 7 mil contos por anno à 
vinda de colonos. 

Eu pod ~rin. fazer esta trans:1cção já e já com 
o nobt·o depu tnclo, mas S. Ex. ver-se-ia na 
necessidade de fazer outra'! conressões. or ue 
Sl O llll t) e emn.ncip::tçr'iO crr~a O pO rJS O u/o. 
fundo indispen<;avel p •ra dimin11ir o tempo d:~ 
r.Jsc:avi~ão no Bt·azil. me fosse t~1·ado para n. co-

' ~ 
11ue eu a loptas;:;e a emenda do illustro repre-
sentantn por :Minas referente à -10 o;" de di
millltição do valot· do escravo annualm0nte. 
( ipoiwlo.~ c aparte:>.) 

1\Ias en ji . di;;se. e todos s:tben't que os 16 
anno::; são nomin<~es; CJ.ne G 0 / 0 resolvem a questão 
em 10 :~.nnos ro.poi(l(los), findos os qu!l.eS, a es
cravatura e;;tarã tão re-iuzida que não havor~ 
escravo, que v:llha 300.~ ou 400.S, e senhor 
que o não liberte por nnnos de serviço. 

O Sn. ANTONio PnAD'J:- Por consequencb 
não ha. ncces::;idade do cl.'ear mais fundo de 
emancipação . 

O SR~ SArtAIVA (p;·csidente do cousellw):
r.·v~s. ·not·~ o nobre deputado que quando esta
beleci estes titules de divid:l. do Estado para a . - . 
pen;;;a.menl.o. 

Supponhamo.g (vamos pr:tticamente estudar a 
quest:!o) quo um grande fazendeiro como o nobre 
d1~putado. a quem conheço desde os tempos da 
academia. e com quem tive as melho1·es e as 
mais intimas relaçõ. s. ·que sempre me hon
raram, o nobre deputado e seus parentes em 
g1·ande numero, que têm :400 escravo~ e pelos 
ca.lculos feitos do termo medio do .valor do es
cravo a 500.~, tendo elles o valor de 200:000$, 
recebessem metade, isto é, 100:000$000. ····· 
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Pois bem, este fazl'!nd<Jiro, que lib0rtaya. a por ollu. os moços.:•lo partido liberal, cujos sen
sua fazc-nda, segur,lmentc porque confiava em tim-;ntos generosos n.ind:t não fo:-:1m mais_ ou 
SCUS liu!'rtos, po:s é preci;;o nol;~tr qu•~ esta. dis- metlOS domin:tdos p0la experiencia e pela con
posil;iio d,í toda a.liberdad·! ao senhor.e nenhum scionci:1 da..: g::md ;s perdas. qu0 o pa.iz solf:·erá 
e ~~riga.do a acei;al-a .. e port..;nro, quem t!.vot· com a :d.JOliç~o in~tant:tnea. 0:.1 com cou~a que se 

(':'te f:1ze nd ·'iro.senho'r de escravos, q 110 tenham C(;mpr~hendo que cs'ies rnoç0s generosos 
o valcJt' de 200:000$, c 'i u·~ r -~cebc do gov~rno sai:un do pa1:Lido liberal. vot•'tu por em0nda;;,-
100:000$. p0lo men.os terá 2()0 ~scravos qu': ')ue o partido li.l)cral nfl.J ap:"êscnt~u·ia C)m a 

qcJI'Ill p·' o r~C·J:l ec1:ncn o <.a l'Oncr~ssao c t- 1 respr•ns 1 1 1 a. c C) ec iv:.1; ma. :1 111-

berdade. 1 prehendo qu~ um homem~•1ne deixou de ~er mi-
Snpponh~trnos qu~ 200 vão-s0. embJra. fujam I nistro da corôa, que veiu fa?.el' alar.le dos ser

d t faz ~nd:t; o fa.Z•}nd ~iro com os lOU:OOO.~ que viço;; q~te presto11 iniciando a qnes~à(), pos:;a 
lh·) r · •s:~m. mandará vil' 400 colonos, qu ~aiO$, repeti ir um projecto m~ds adiantado do que o 
c :star-lhe-ão 28:000$. D:J dinh0~ro, pois, qne -seu para fa?.el-o correr ri;;;co, dun:l.o assim 
receb ·do governJ aind;t lh · fica.:u 72:000$ pt~r;.~ ganho d~ causa ao Sr. Andrade Fi~:1eira, que 
prr_'p:~:· ftt' c •S::ts. p:wa m·'lhorar as sua;:; mach!- n:úla q1;cr e qn·~ n~1tlll'alm,ntc é o. :1dvcrsario 
nas c tndo , , ue ·i nec•~ssario na f::t7."nda. ma i" int.ran~igente, c1ue podemos ene.ontt·ar. 

Pól~e-s~ diz•~r qu0 .o projr~ctl) _não cu:·ou n:\. =~unc;1. du,vid~i ~~~ só n;omonto d!' 'lu'-~ este 

sos nlo sõ para t 'r a colonit.lção .le lib~rtos 
como :t coloniznção eurv~H}:t? (Apoiados c ap·.n·
tes.·, 

E dü CI o.pan ar-O?·-:' de r0p:nt" o pen'>am0,n-:- 
to Jr um projecto '{U1lJn ~~·; u.1as d.~-sejarh qtl•~ 
aq u·~lles que at·tcar 1m este artig-o, e que ir :to 

1 • 

-
se:11 tndido as explicaçõ:~s no cessaria:;. 

O Sa. A~DRADE FrGüEIRA : - Quanto mais 
V. E 'i.. 0xplic:., mais dm·idoso faz o a1·tig-o. 

OS t. SARAl\"A (ptesirllJM~ do conselhr?):
Par<l. V. Ex. não lu qu·'stão . (Riso.) 

O ~R. Az.soRADE FrGUEIRA. :-Hei de pro val-o 
na d1scussão. Peço a palavra. 

O Sa. Sxr:u.n·A (p;·es i.deilte rio conselho):-
i ' • 

O SR. A~D:-:ADE FIGGEIRA. : -V. Ex.. ac:1ba 
de t~cer ahi um romance, que des~róe o a~tigo. 

outro. 
O Sn.. SARAIVA (ptesidente elo conselho) 

O exemplo é o mais fr;sanre e V. Ex.. ha de 
ter d[fficuldade em responder . 

. ?.Ias, continu:~.ndo á. tomar em consid'3r:lção o 
d1scur.;o do nobre d'}puta.do por l\Ilnas, direi à 
s,. . Ex_. que os titul?s e~alittidos r.·q ui valem a 
dmhetro : o fazendeiro pole diS[JOr delles como 
lhe a;noúvet·. O go\·erno não lhes d:l dinheiro, 
por,1ue não 1 em. 

O Sn.. C:\.~DI?O DE 0LIYEiíU. : - São quasi 
notas proro:ssor1as. 

O Sn.. SARAIVA (p}·esidei1te rlo coHsellt'l):
Como \'_ Ex. quizer chamar:..lhes . 

Grei~, poi!'l, que dwo contar com o apoio do 
I • - • 

de ter ~~se apoio sem que S. Ex. tome a r~;s
ponsabll idade de comprometter a solução do 
prvblema , a qual, S. Ex. disse hontem, havia 
iniciado . O partido liberal conta nesta cas:~. 
maioria para resolver a que stão~ si o nobr0 
deputado tinha uma solução rastricta e si hoje 
o ,miríisterio apresenta mais hrga solução, 
S . E:s:. incorrerà na animadiversão de seu 
partido, si nã.o vier auxiliar-nos. 

Comprehendo que, si fõr. o-ferecida. ~lguma 
emenda' no sentiio da não indemni1;ação, vot~m · 

. ~ 

clm·açiío. Analy;;and,) a comp.:Jsição da C !lnara. 
acabo de rtlOSti·ar que todos qu r~rem a eman
ei a .ii:o, c orlanto. não osso deixar de :tere-
d1tar '1ue este projeeto s~ conv,Jrtoni c:n et. 

Não tomo a responsabilidade d ; t::do quanto 
se queira fazer. 

, 
paiz, e tenho consciencia elo m ·u de\'et·. 

Si na Ca.m~u·a o meu nmigo Sr. Zama pud~sse 
conseg-ui r· n pa;:;s~ g-em de uma erMmda consa
grando a niio indemuiz.ação,cu sahiri:~. rlo m1.nis
terio, porque não to:~naria a respons3.bilida.de de 
fazer o partido lib:ral apparccer pcrant'J o paiz 
como um partido que n:lo tem previden,~ia, não 
t ~m semo e qu~ não comprehende as necessi
dades do pa.iz. 

, 
senso e previdencia. e jã faç-o nmito em sujei
t.a.r-m(~ ao pensamento de V. Ex.; rn:~os CLl sus
cnto a. ro osir.ão de ue o homern não tem 

dit·eito de proprieda<lq sobre outro homem. 

O Sa. SARAtYA (zJre . .;idente do consclho):
Isto é outra que;:tão. 

O nobre deputado incommodou-se demais. 

O Sn.. ZA::'oL\.:-V. Ex. traz o meu nome para. 
o debJ.te e depois chama o acto de insen;;ato ! Eu 
tinha o direito de protestar. 

O Sn.. SARAin (p1·esidente do con.~elho):
Eu dou-lhe a mais plena satisfa~ão. 

O Sn.. ZA::-.IA. :-.Jã. aqui não.está quem fallou; 
nem eu consinto que V. Ex. a de .. 

O S:1. SAnAn·A (p;·esidcnte do Ctlnselho):
Tomei o nobre d )putado por e~mnplo po: que 
sei que S. Ex. presta apoio ao gabinete actual 
com muita sinceridade. 

O Sn. Z.uL\. :-E com muita dedicação polí
tica e pessoal. 

O SR. SA.R AIYA presidente do conselho): 
-Não podia offender um deputado a quem 
devo apoio tão sincero, (apoiados) . Quiz dizer 
que o nobre deputado, como philosopbo, como 
philantropo, póde desejar a emancipação dos 
escravos instantaneamente para r 0staurar o 
dirt!ito qúe nunca devera ter sido supprimido. 
Comprehendo isto. Mas 'pertencendo o nobre 
deputado a um partido, que tem de 1~esolver a 
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questão, não ~egundo id~a.s phil?sophicas nem [ E• uma da;, vantagens do rrojecto. 
!cgundo s.entt~ne.nt~s pl;Jl~~ltroplco;;, mas s:)- ·I Si. em vez. dos titui_os, pedíso;c 5 rnil c_on~os, 
ou_ndo os _:nteies~_es prattco~ e perm~nen.tes do G unl on ma1s, podena o nobre d'cputado por 
patz._S. _1-..x. ~l;)._:'lll. de collocal"-Se, 51 estn·esse Minas dizer ljUf~ eu só destinava e,:se di r;heiro 
na mtn ba postç~o, no mesmo tet·reno em que para a libertação s_en~ cogitar de ma. i;-; ~ad1 ; 

O Sr... ZA:\IA.:- A provn. está em que eu 
como hom~'m tenho e"'ta. }déa, mas como d•::pu-

, O S;:. SARAIVA ( pí·exirl,~nte dú consolho ) : 
-C"rlamen te, V. Ex:. vota. commig-o, não como 
phik•"-Opho, mas como liber~d. -

Eu r.rniz explic:tr o meu pensa.lllento, que é 
corre;; lo. 

0 Sn. Z.t:-.IA:- Eu 1)~!:0 n.té u V. Ex:. que 
não continue neste incidente. Pet:o-lhe a.tó 
de::culpa. 

o Sr. . ::;ARAI\'A ( íresir!c;zte ,,,j co;u;cfl o :-
O l'artido libewl não póde ir :~.lóm daquillo que 
e!:; ti w, projecto. En, peht. minha ousadia., f11i 
ate ahi, mas talvez rrue out~os li:.:>~:·~e.es não •:. 

O ~n • . iosE ~hnu:->~o:- O particlo libet·d 
pód•~ ll ..:leve ro.zer Ulútl. reforma mais adiantad:l.. 

· ~r,. :"AlU.l v.t pre:v ente (.o co;1..,:e to):

E:,:t:l. e rnuiLo adiantada e resolve tut!o; e a pro
v~;. ó que o pat·tido liberaL em .-ua g-rande maio
rio. e,; ti (~efend•:ndo o projecto. Portanto, a 
minorh~o deve sujdtar-se á waioria. hto é o 
que se cb:un::l. disciplina ue partido, sem o que 
não ha pll.rtidos . . 

:J!n..:, St·. presidente, engana-m-se aquelles 
que tomam o;; nome~ para definir as co usas. 
Toma-se !JO:(·xe,~plo o r~tulo do parti~o cou:-:-

• o• 
serv:tdot· r epresenta os interesses conserntdo
res. Não ha tal. O partido libt'ral representa 
m~is o ron-resso é uais ousado (•m rocu1·al-o. 
em seg-uit· esta vereda; mn,s o partiJ.o liberal 
repr·esenta t~nto como o partido con-;crv;:~ dor os 
interesees conscrvadore;; da sociedade. (.4poia
do s.) 

Por ci ue razão nô;; iriam os impor ao-: faze n
deiros nossos a lliados uma medida, q ~:e devia 
arruinal-os, e r:om ellesat·ruinat· o pa.i:L ~E' isto 
que. eu digo qt:e não seria prudüntc que um 
p arttdo íhe~:5t' . . 

T·:-m-se fa.lbdo da indemnizao:ão como si fo~se 
um grande attcutmlo <WS cc•ft·es publicos ; m.a~ 
hon.tem o nobre deputado pot• l\-Iinas, cujo ta
lento toclos reconhecem, fez o cult.: ulo, que al
guns de put9.dos nestas bancadas :' ch:1r::m exage
raJo,dos sacrificios que o proj r~c to pede ao paiz. 
Quae ~ ~ão esses sacrifi.cios '? Cento e cinco mil 

t 

O Sn. AxoRADE FrGUEIR.A:- Para desorg,:.
nizar o trab~ lho. 

O Sn . S .. \.RAIVA (p1·esir.lente do ctHzsellw) :
Porque a.cha. o nobre deputa do por M ina::; que 
esta divida é e terna '1 

O Sn.. CANDIDO DE OLiVEIRA:-P elo ca r,~ cter 
da perp_etuidade . 

O Sn. SARAIVA (presidente do cón selho):
Não ha perpe tuidade porque ha resga te df'poi,:; 
de e~tin.cta a. e~cra:vitlão. 

· ,;· t: .. ~ a. •; , :) 
auxilio-: á bvoura, á colonisação ; pr. moro o 
emprego do liberto, 0 empt·ogo do horw!m livr~. 
Pc o a sub;;titui.:ir a t · ,-f 11ua ;i 
lho, de mo:! o •· \IUe a fonte donde tem de 
sa.hir o impo,.to ;e torne ma.í,; fecunda. e é 
(~sta pal'te r rcvident·.• do projeí-;to exa.ctamente 
aquella que soífre maior impuo-n:~ção! 

Como quer.·i~, sr~nhor.!S, tira.r im rt(:sto;; de 
u_wn ~oute que" não alimen!ais e que 'po(! '~ •.::x:
tiOg"alr-Ee? 

·~~ não úermo: ao t'azt>ndeíro mei•Js .Pa1·a se 
ulillZar do s·H·vJço do lilF:rto e man :a1· ,·ir co
lono .~. ~i não auxiliarmos a transform~ção do 
ra J: n. vcr~.~.:oos r.s r-.nc::. .õ' a. on e ~as ren ~s 

publicas. 

"- ... '~ 

Perg-uniar.-mc-;1o : p;.rq ue creastes titulos 
de divit!a do Est:dó e não vos li · :.~itasíes ao 
fundo J.e emanci.[•a.ção, augrnt;ntiln.Jo-o ~ 

Por urna razão muito sim plt;s : a S"')ração 
:Jctual vai fazer grar!da sacrificio corn a libe:r
tação dos escravos; a ger:lÇ<1o futura ac!w.rá a 
escr;;v:dão extinct:1, o t1·abalho agr:.cob mais 
ou roemos crgu ni:~aào, e é justo que pague uma 
parte do que se ('espcndett para prepa.rar os 
. u .~ :t . l . . · , , ' • 

opal ·te.~ .) 
Seguramente os fructos do trabalho livre são 

enor mes. (:tpoiarlo s .) 
syn e. li i: ra a o 1vrc na e 

regenerar a no~s!l sociedade. (Apo iados.) 
Só elle póde regenen>l-a ; só e1le póde es

pancar os preconceitos d:• nossa soci•:Lhdr~ , des
t ruir os d~"·feitos dos nos;.;os partidos,- os erros 
que tel!los co mmcttido c que (•m p::.1·te devem 
set· attr:buidos ao ·oJ·g ulho e á vaidade, dcs···n
vr_~l \"~.los em um meio social, o ue se di vide entre 
"enhores e escravos. • 

O pa t·Lido liber·al poder·ia ;;; r·m àuvitla r esolver 
a q_nestiio com mais pt•e,:teza. C1·e:;ria nma cri,:;e 
quo ~e p! olongarb durante q uatro ou ;'eis 
annos ; mas os beneficio.; s~~ manifestariam 
depois de alg um tempo. Comprehendo perfeita
mente isto; mas po1·que não s ou r·evol11cinn:,rio 
a ponto de abraçar (!,:ta idóa 3 Porque podemos 
cheg a r ao resulta.Jo sem desastre~, regular-
m 

Ba.~ta que tenhamos juizo, que po~s:1.mos en
caminhar a questão, e em ru e nos de 10 annos a 
escravidão es tará ac:tbada. :;::e m q ue os estabe
lecimentos agricolas, . pela. .maior parte, desap
pareçam. ~ ~ 

Sr. presidente, pôde ser que estej ~t em erro.; 
mas. não tenho o!;rigação de defender senão o 
que .. e~ ta na minha. consciencia. . 

Eu ji disse : aCamara tem liberdad~ de im
pugna-r ~~ s min.b.as opin1ões ; sujeito-me, e~ 
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tanto me sujeito que me despedirei della, si 
não pudermos chegar a accôrJo. .. 

Qaanto ao nobre :leputado r:ór S. Paulo, 
a.prflciarei particularmenti'.'a.,;; suas o~jacções, 
c fiqur~ S.Ex. certo de lill~ em tud_? qnant.o n:i~ 

' J ' 
aceitar as suas in--pirações (JI ui to bem, muito 
&>em.) 

SEGUNDA PART& DA. ORDE~I DO DIA 

2a. DlSCU5SÃO DO PII.O.TECTO X .116-1885 

(Eleva a s:;o:OOOB,'o c;·e,lito rlc 300:000s 
concf!.rlido Jicla l··i ít: :3:!-:l8 ,Ir~."] de Ser.e,;·d,;n~ 
,/c.188-J par·a COiiSti"LtCç·!o t_{c um z,~w·eto.) 

uso do credito votado? Porventura. o estado Jos 
cofres pul)licos halJilit:LVa o govet•no n contar 
com recut·sos -:o.mplo~ para, emprehendeudo a 
construcção nc nm edifiúo Y:l~to, d:~ proporções 
t~h·ez sup.erior(!S áquell<~S que as, circumsta.n-

-r • 
sua COil,trucção um orçamento da quantiJ. 
superior á importancia do credito! Precisamo~, 
)Ol'tanto, nós do at•Limenro tD o Gove1·no 
venha decla.rar-nos as razões deste. seu proce-
diulento. -

O Sn.. l\oon.rGu~s SrLvA:-E sem idéa~ assen
tadas a r,:spoito Ja.~ qu_arentcnas, sempt·e con-
tradictorio. · 

, ' 
pouca C:lutella, d:t pou;;a pr<wisl'ío da parte clJ 
Go,•erno. 

O Go,rerno com )rou o i:e:·reno !!ll..,toa 
quantia nito pGctuena. em concct·tos c a.c<:l'esci~ 
mos do e.lifi.cto nelle '!Xistente c mandou con
:-;truir um vaeto cdifido, cujas ohr: t~> m•~is 

' - - .l ~. ... .. 

o ~ " -/-'• 
ser ia. pr<:ferivd que o GO\'Crno. atten t•~n~lo ::tO<; 
intuitos do pnrlamento, applicas~e parte do 
creJito á construcção de ur.11a pa!"te ào edilicio ?, 
Aceitasse embora o plano geral do elificio, 
mas constt·ui~se sômcnte uma parte delle. para 
que desrlc logo ~c pre;;;tasse a.o serviço a -qu~ 
•Jra destinaJo e aguardasse que os recucso>: 
do Thcsouro fossem-lhe fornecendo m·~iO'> para 
a. continuação das obt::\S e final conclusão do 

ifi . . 

concess ·o de um credito da quantin. de :3uO:OOO,) Isto é o que terh sido pl·ul1entc. c não ;lp
para occorrer á~ despezas necessarias com as plicar qua.si toda a quantia votada o manda-r 
providencias tendente!'\ a evitar (1ue o Brazil construir todo o eJificio e o c ae mais é. f1zer 
asse a•:comme tH o pe o c 10 er 1-mot' u~, em coutractos parcíae' tias obras, acc; tmnbr rna.~ 

como co~ a fun_dação de um !azare to. 1 teriaes, e agora ~llegar que. ~i não fôr conce-
? credttoyedtdo~~l.ltenta a s~a na~ureza.atten- dida a quantia pcdic~a. h::weri grande lH'ejuizo 

ta a urge_nc_w. d •s clr·uro•t,:tnc1as.fo1 vot·tdo pela para os cofres put>hcos. 
Cam 1 ra s_em discuss~o · A Ca:mara .1·econheceu Tratan•io deste assumpto, Sr. presidente, eu _ 
que as CI~cumstan<::'-as eram t~peno;;as, que~ O poderia apreciat• as circumstancias que s~ de- · 
?o~0rna tmha •1·azao. em p~·d~r ~o íl7t·l~mento t';l m e as providencias tO.IH1.llas pelo gove1·no. 
n:e1os tendente::. a ev1tar a lU\:tS,lO de t.lO ter- co1u relaç5:o - •\.s quarentenas. quer no porto 
r1vel mal: . ~ _ . . àest::t capital, l1uer ern o~ttros pot·tos Jo Im.perio, 

E
1 
nn. 3." dts:us~ao . nao duvdou elevar a quas1 providencias con Lradiwrias, algumas das quaes 

o do >ro o ~red1to pechdo, appr~\·ando u!na. emen~ pro\·ocaram 1·ecla.maçõ.es. Eu dellas não me 
da otferec:da por um. ;tepnt:uo da rna10rta, pas- oceuparei. 
sando a::;stm a ser de oOO:OOO.~ o cre.lito conce- . 
di do ao Governo. O acto do parlamento hn.bili tou Trato apenas. 9o cred1to! esp?rando. que o 
o GovoJ·no, não só com a quantia pedida, como honrado Sr. lUl~~stro do lrnpf:\:lo,. CUJO zelo 
coro a que depois foi julgada. precisa. pelos cofres pu?,lcos. sou .o pt1m0_1r~ a re.~o-

0 Gov~'l'UO usou do cl'ed.ito. despendP.u quasi nhec'1r: e cllJa. mtclltg13nc1a ~ ?-Ptldno para_ a ... 
. . . .. ~ '• . . . ·•. . . 

• .. . 1 1:, 

350:000.$. quantia mai01·-do que a do pri111eiro 
11edido! E. n•.:cessario que o Governo dê t•azõcs 
justificativas .deste excesso de credito, que o 
governo nos diga, que base te\•e pii-ra pedir-nos 
então :300:000.~. gao::tar o s 5JO:OOO$ votados, e 
~inda querer mais 350:000,.:;ooo. 

Que razõrs imperiosas t~ve o Governo para 
üssim proceded . · 

Qt~em . o autorisou a applicar quasi todo o 
credl.t~ a. compra do terreno e construcção de 
um ~d1íic1o ~--- Com que preridencia se houve no 

serei eu c:tpaz de contestar, aprO\'eite a oc~a
~ião par;·~ dar r.xplicaçõ :~s amplas. r1uc o pa•·la
mento tem o dirP.i to de oxigir. E' preciso, se
nhoref.:l, põr termo a essa omnipotencia do po:!c::.
executivo. (Apoiados.) 

Esta. successiva serie de netos de exorbitan- 
cia do poder rÀecutivo. esta invasão constante 
de attribuiçõ~s do podel' legislativo, étão de
nunciando um estado roorbido do pa.iz, contra o 
qual.é pt·eciso o parla mento reagir incessante-
mente.c (Apaiaclas .) · 
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Bem fOi que o ho:~rado St·. mmtstt·o d.:> im
pe;-io respeita, e muito, a ccnsur• .. t_do 1nrla-_ 
mento. ·. · 

I-Ia. poucos dias, na. outra css~ do parlamento, 
S. Ex. declat·ou que mais valia pa.ra si a cen
sura do parlame!1to- do U(l a ros onsabilidude 
cr1mma • 

tas a:; considera~ü :::; expost :; s pdo illust~·~. in
tet•pellantG.0 sem resposta muitas das conside
Í'ilt,~õcs produzidas poucos di:1s antes pelo meu 
d istincto colle_!5a, illust1·ado lente que foi da 
FacLildade da S. Paulo,oSr.D~iarte de Azevedo. 
S. Ex. ha de ermittir-mc a u a r v i 
pt·esença. pn.ra cha.m!l.r a sua attenção pat•a esta . 
refot·mcL -. 

Dis.sc S. E:s:.: não suspendo e decreto,pol'que 
. Po:s bem, s:Ex., que assim pensa o que 
pertetlce a mY~ gabinete quo, pot· _diversa'> v e-

' .. t - ' ... çf t l' o , ;.. 

monto. como ainda ul tim:1mcnte fizet·arn. o estú abet·to e a sua approvação foi submettido. 
digno ·sr. mini·Mo da ·agt·icultura e o homadc Donde vem a doutrina de que o Governo rc
Sr .. pt·csidente Jo cons_elho com relação n.o acto conhecendo a illegdhbde do proprio a:: to, não 
dó •}X~ ministro da ~:gi·icultura, ó de pr.:-su mir pólc COl't·igil-o, nio pórle susp·~ndel-o, só por
que cstejn. disposto a pôt• termo a estas cxot·bi- qüe o :<cto foi submcttido á a~ll·~cin.çãe do par
tanciar:s do poder executivo, a estas üwasü~s bmento ~ · 
succ~s:;ivas das a.Uribuições do pat•la.mento. O d·~ creto de 19 de Abt·il f,)i c::.: pedido em vir-
(J)wrte .. ..-.) tud~ de alg-uma autorização'? l\'ão reconhecer{• 

E' verdade~ senhores, e apt·oyeito n. oe~.::u:ião o nobre ministro que esse dBcroto é tão illegal 
--------~1a~t~·a~d~i~z~e~l-~o~~c~t~te~o~h~o~n~r~a~d~s~·~Lr~~·aili~~UL~~~~~---~-~~·,~~· noiro do corren~t~e~~n~uvo~~~------

imperio. a primeira ve1. que a11ui compn.rcceu, E pelof,lcto de c~tar aquelle decr:~to sulnnl!t
respondBndo, na sessão de 8 de .Junho, n. um:l. tido á apeaciaçilo do p;1.rla.mento, deixon o Go
interpellação, fez-nos de~lar:.1.çÕ0s lllUito dille- ver no de rcfo!'m;Jl-o p·!lo •in 17 d,~ J~lnoiro, a!-

1 teran o-o, amp 1am o-o c res t'lOg'lll o-o em 
esperar. mu it:ls de suas disposiçõüs ·~ 

lnt~rpe1b.do o nobr~~ ministro do iruperio a Pois. o Governo, rcser~·a. p~ra si o. faculdade 

d.~ direi to, e respondendo :i argumentação lu
c ida, conclud•mte, brilhante •lo ill11stra depu
tado pela JH·ovincia de S. Paulo (rtjJOiarliJ."i), 
não p1He resistir á cvideucia, e decl:ll'Oll CJllO o 
governo não tinha autorização p:n·a f;.~.zer a 
reforrna; . 

S .. Ex. di~se m..-.is: pen:;o que nenhum go
vemo devo fazer reformas seu fio quando esti\'Cr 
autorizado dovidamt>ntc pelo poder leg-islati \'O . 
Mri.s tratando da 2:1. at·te da inter clla ii:o. 
aque a em que Cl'9. tle esperat· que sua re~po ;; t:.1. 
fOS$C de a -,côrdo com o pr;ncipio que respeit:wa, 
?is ~e-n p~zar de reconhecer quo este tlecreto é 

• -,c. , • 

Pois, si S. Ex. reconhece que o acto é ille
~al, qtl~ o governo exorbitou. qnc niio póde 
faze1· r e fot·mas. senão e:n virLmle t!:t. lei. como 
recúa ante o principio e diz-n:to suspÍmdo a 
exccur:ã-) do decreto 1 ! _ 

S .. Ex .. professa a~ boas dou!t·iltas, mas apa.r
ta-sc doll<lS na !lppiicac;ãu, nn. pt·nt:ca. 

I-h pouco S. Ex., sustentou n:1 outra. c:~sa 
do parlamento que, quando o governo expede 
regulamento contt·ario n lr:!i, o mu.gistmdo. o 
poder judici::trio dcye cumprir a lei c não o t·c
gulamento. 

S. Ex. disse bem. E' uma doutl'ina. cor
rente. 

Mas na pratica o quo vet11os ~ 

O Sr •• l\IEnu (miili.st/'o r.lo im ):'1·io :-Não 
fiz nada em contrario. · 

O Sa. l\fA.NoEL PoRTELLA: - Eu não quero 
agora entrar na apreciAção dcss:L questão,qucj:i 
foi 1 n iciada n _rl Sonn.do e q uc l:i h a. de co ntinua. r ; 
c si a ella.ref·~ri-mc foi só:nentc para mo~tra.r 
que o nobt•e n:inistt·o está de accônlo - com os 
prin:.:ipic.s. m:1s ap:trt~-se d·:llr>s na applica~ito, 
como se manifesta de s:1as re;;p()slas :i. inlcr-
pellaç~o relativr1. a J' .. efi)~ma _ das l"acu!dades . _ 
. S . b:c, qun r~!<pelta a cens~tra pa.r1nm·~nt:Lr. 
ha de pet·mittir-mo d.izm·-lhc que deixou int:tc-

Y. n.---1:1 

·o ' 
tn.nto deixa. de rc\'Og':lr ou suspender esse de-
creto, que reconhece illegal, sdmen:e p0l'(Ii1:) 

o po.rlament'J está !tbetto ·~ ·· . 
Pois; o pal'la.ment') não está abet·to dt~sdG 

1879 ~ 
E nã.~) foi su bmetti.tlo desde eu tio :i sua :lpt·e

ciaç:io o dect·cto tle '·H) de Abrii ~ ~ . 
_ ~- E porque_, apezar disto, o Governo não julgou-_ 
se privado do direito de: reformal-o, :;()c sus-

' -
de outro 'dec't:~to que ~ú} 'pr~prio cà,n:;itlt:p il-
leg·al? _, 

.. 
impJrio):-N:~o foi ::;uspensa a exr3cu.;ão do re
gulamanto Je 19 de Abril. 

O Sn.. ?\L\:::-wr::r. PoRTEr.r.,l.: - Perdôe;...mc 
V. Ex. : o dect·eto de 19 de Abt·il não é o mesmo 
(p1C o decreto de 17 do .Janeiro. _ 

O dect•eto cl•} -17 cb .. fanei t·o rr~ÍOl'moa mait1s 
dispnsiçõc; conticbs no decreto de 19 de .Abt·il. 

O Srt .. Du .. ;_r.TE DE AzEYEoo:-R·d;L'filOll a rc
fot·ru:l. .. 

O Sr.. 1\L\~o~:r. PornELLA:-Reformon a t'e
forma, corno muito bem diz o nobre deputado. 

Eu sinto estar occupando a attenção da Ca
mara sobre n m objecto tão importante e rn hora. 
tão :diantada; clle 1ntere~s~\ muitiss=mo ao 
en!:Jino su ot·iot• alóm ele ue tt·ata-so de um 
fn.cto que revela a cxorbitancia do pod21' eie
cuti\'o . 

NiTO m'3 parece, senhora~, _ procedente pura ·a 
não su:'pensão da execução do dect·eto o facto 
de ·cst<l.l' ab; t·to o pada~ento : e a ellc ~ujrú ta.a 
re forma ; por11 ue ta:nb~m o decreto de 19 a c 
Abril, expellidi) som auto'rizuç-i•). c_otno o de :17 _ 
de Janeiro,. foi submeltido :i. apreciação do p:~.r
mento, c nem por i · so o . Governo se julgou 
privado do direito de NV'Og'<\r _c;s-; ~ dec1'cto 
altor.mdo-o , 
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' 0 S:-. 7\b:rn~~ DE_ V,_\S90NCEL. LO. S. (úlini.~t;·o r lo ~ - -l'G··-1&_·~--~-ã .• o .h:l.·. ~apu~t-.ul __ o.s} ent:·_~' -~-S- --~~cu_lJad<,•g _,do 
i,;1perzo;:- Masna.o fu1 cu qua o íh:. meJt•.~lll:t. o; :.s e::.col.,., de d11 eJ .. u,n.to se po_det.~O 

· · . deiuzit· dtt iei Jo o:-ça.m:~nb de ioD2 au~::nzaçau q Srt. Du_.un.u: D.E J1ZE''.:.mo:- :l\Ias e a 111'~:-;ma I p:u·a a rcfot·ma do regtllamen lo d:ts faculda.-
enttdade. · , . · des de Jit·eito: são iu~titui~ões, que por sua 

O SR. l\L\.NoEL Pon.TELLA:- ~ão pense que na tu reza rcclam:1 m r<:g-ulawonlos di lferen-
' . 

que1· quo seja o mini::-tt·o re~pOJ!de p~H' lot!o~ os 
actos que o polr;r cx:ecutn·o pratrca. ::Sepm 
esses actos n·:ltiC-ltlo> ur S. Ex:. ou JOt' seu 
diguo nntece~SOI\ para mim é indi:i"crentc; :t 

quest:Io não e de pessoas c sim da. entida~c 
Govemo e nas censuras que ftc;o, au-tt·:uo 
completamente da pe'80:t. do nobt·c ministro. 

!\las. como ia dizendo. :<i o facto invocado não 
1mpos;i't.Jilitou o Governo de re!"urma.•· a reforma. 
tambcm não pó de s .•r aliegal10 pelo wini 'tic~rio 
actu::l para, rocoahecen,lo :t. illt'galidadc do 
::cto, dei~at• de suspondd-o. 

S:1. A:"DRADE F'IGUJ:m.\. : - Assumio ·a. 

plena responsfd.>iltdade do a c to, e consb q Uf) 

mandou ror 001 CüllCUl'SO U!U:L c ... deira que não 
esU legalmente Cl'C:tcb .• 

O Sn. MA:\OEr, l'on-rJ~r.r.A:- Preci•amos ser 
jt1stos par:t com o nol.Jr.! utinistt·o. Eu conhe;;o 
as difiiculdades e;.11 LJ ue S. Ex:. sr! collocou, 

~ u ~ ~ 

relação a'àctos dcs seus :mtecesso1·es. Ha um 
certo embaraço cru revog-.:r actos tks :inleccs
sores; mas r\u quizrm1. qUoS. Ex. n··ste ponto 
acompanhasse o seu digno collega. o Sr. tui
nistro da agt·icultura.. Des.!e que C!ile vcriíL.ou 
que o seu antt:cessor tin~1a dado ordens 1·ara. 
as quaes não e~tttv<~ habJitado, ucm tinha auto
rização, e qu~~ e~ccJião wuitis.:;imo as forç::ts do 
Thesoliro Nacional, não LeYe escrupulo algum·, 

e revogou aqu lias ordens. Estept·ocedirnento 
era de <•spe•·ar que o St·. ministro do imperÍ•) 
tivcsso com relaç:ã 1 a o act:) do seu anleces:'ior: 
recon CCll :1. a. 1 ·ga :c a e tiO aclo p1·attca o 
pelo seu antecessor, S. Ex. suspendesse o de
ereto. 

c Vimos h:t pouco o Sr. ministro da guet·ra, 
mgndar suspender, creio que ate por tclegram· 
ma, a execução du deereto, expedido pelo s <:!u 
antecesso•·t·elt.tivo ú •·cmoc~ão lle utu dos bata
lhões de linb do Alllazonas para Perllambuco. 

Em vis ta destes acto.~ prdicados pelos colle
gas ele S . E:s: .• não e1·a de espel'<ll' que S. Ex. 
ruantiressc um decreto que recouhece illegal. 

S. g~., ao l'r sponder à interpclla~ão, rGco
llheceu 11'ão h:.tvcr lei que LÍ\Tcssc autorizado 
a reforma d:~ reforma; mas p~•t•a justificat· 
o procedimento do seu anteces,ot·, procu1·ou 
so:.:correr-::e ú Jispos!ção Joorçalllento de 1882, 
que creou algumas cad·~iras Jara a Escola de 
- er lCtna à cap1 lat do mperlO, e autorizou a 
expedição do res pectivo reg tllamenlo; nllrg·o·u 
S. E:~:. a nece~sidade que h:w in de harmonizar cs 
estatutos das Í<Lculdades de dir•!i.to com os das 
facul~atl (;:; d·~ medicina , c d!sse: f ui sempr•! 
pcn;;amento dominante, uniformi::;ar as dispo
siçõ s r~gula.ment~lr i:s. 

Ainda mesmo nc~ta parte !'egimental, ha rlc 
S. E x . recouhecer que o decreto de 17 de J3.
n ciro não estã. ele accõrdo com o regulamento 
da Escolo. de~ 1\Iedicina , além d o; que nenhuma 

"S. 
E é o que se nota. no re;ulamer~t? de 

dado para. as fa.cult.lades de medtcnu e 
• - 1 • 

d:ules de .iir~ito. 

A ~ecessi~.l:!Je de uuifonnidale de regula
mento' n;io j llstit1ca o acto d~ Governo, ex pc-
di n:lo o dect·eto Ju 17 de .Janeiro. · 

O Sn .. Du,~ln'E DE AzEn::>o:-Veio de~ot·ga· 
t1izar o en~1uo. 

O S~:t. A:-:DlUD Ft,<UEu.u:-E· o regillLQlll da 
~.les:; r g•uüzação. 

jnsti.fic,:ção lJUC pt·o.:u•·ou tlat: e eucontt·ou. no t·e
Jatorio do ~eu ~tnLee.?sSOI', couhecc todavta que 
al•~UlllàS uis )t)Si 'Ôt!S dCSSú deCl'CtO tie Jeudiam de 
auto;·i;.:ação legi:oLttin1, e que são iuteiramentc 
esL·~a!lu'3 ao qu'.: se jJÔdt:'l cousiderar regula
meutat·. Ao meno;; cow tebção a esta:, S. Ex. . . . . 
&uspendel-as . Mas Jiz ·r, como disse. que não 
suspeudia ess::s disposiçõe", pd·yue _o parla
me.uto cstn.\'à aberLo c a c•ste eurnp•·üi veri1lcar 

. •;stas disposi.,-ües, é que ni19 me pn.rel!e rogubL· . 
() Sn.. Ml~l!lA Di~ VASC :>~-CELL:': s (iídn tstro r.lo 

Íútpe lio) :- As ' iue dependem de approva
çào nãtJ estão Clll ox:e.::uç:":o ; 

O Sn. 1\L\::\OEL l'ü!~TEr.LA :-Eu nwstt·arci u 
:;eu t!n••ano. S. Ex. di::;se-nos iic h:wia ·~randu 
iuc~cn veniente C!ill suspcndet·-se a execução da 
refót·ma, porque podia succeier que o pa•·la
mento approva . .;;-;e aqt;ellus di:::posições dos est:t-. " 

m~l !~:< veria nisto ·~ Em t'.do o caso a 
do parlamento t·~ t' i;J. ch; p•·evalecer. 

O Sn. l\hmu DE VAsCO:\CELLOS (mi,;i:>tto do 
i'inpe··io) :-Et·;L mais prudente esperar a von
tade do par lamento. 

o Sn.. l\hNOEL Por.1.'t;LI.A : -l\fais vrudcntc 
seria u governo restringir a. sua acção, revogar 
o sou ucto na part•J que reconhece ox:orl)itantc 
d·~ sus. competen<.:ia ; mais prudente seria res
peitar o. altl'ibuii;ilo do p:nlamr' nto. E' con
tando coru o. t>rudcncia do honrado Sr. ministro 
do irupcH·io, cum o bom deso,;o que t em S. Ex:. 
ele acertar na gerencio. dos n:~gocios de sua 
pas ta, que cu faço estas co1l:;ideraçõGs . 

S. Ex. di1;se qu e as disposições: dependentes 
• • ... - - ..,9 ()' . ., • ~ • • i 

um engano ela parte de S. Ex:. Eu não me pro
ponho nesle momento a. apreciar a rcfol·ma. 
feita pelo decreto do 1i de Janeiro. As minhas 
consiJBr;l çú8s se lirnitn·ão apenas :lq_ uellas 
d isposições que eslc decreto co n'-agra e que :: 
parecem projudiciae;;, e sobre as q u:Jes é possí
vel que S. Ex. quei ra dat· providência. . 

Eu· sei que t·xi:ot'e um prf>}3clo revogando o 
dec••r:Lo em questiio. _ T:1mbem, q ua ndo foi ex
pedido o decreto de 19 de. Abril de 1879, na 
outra casa do parlamento foi a.presenta<lo um 
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projncto rc .. ·ogatorio. ALe h.•je nfío t~ova rlisctis-
s~o, o o meswo :tc1·cdito q :;csucc'lde~â ar1 p•·o
jccto aqui otlet·.;~cido. Ent:·ctanto, o rnal conti
nuara. Como diss•', nãó. c•llro na aprecinc;ã.n da 
rcf~rrna: Ella tem pn.rt~::; que me pm:c~em . . \ 

ao ensino. divl;;ão dos cnrsos 
de sciencias sociacs e de sciencias jurídica:, 
que, como foi regnlarla, di em resultado fica:.-
o ~c 1are em c trelto Ispens::t o o .estudo c:\ 
economia política~ do direito admini:<;trativo, do 
direito publico, e prescinrlo . de apreciar a 
ciassificação das ma terias constitutivas do curso 
de scienr;hs ~ociacs, pois esta pat·t~ dos esta
tutos não esta em execução e as cadeiras crea
das, de hygiene, de mPdicina lega! c as demais, 
não foram pnstas a concurso. 

O SR. AxoR.\DE FrGUEmA:- Em que cur.;o 
ficaram ossas dL1as cadeii·as ? 

O Sn.. MA~OEL Po!lTELl.A:-Uma no curso de 
:::cionci:ts sociaes e a outro no curso de· scicn
cias 'uridicas. Entretanto, é notavel uc ares-
potto o 1relto ecc esiar<tlCO, cujo estudo o 
decreto torna. facultt~.ti,•o para os acatholicos, é 
exigido igu[l.lmente, tanto pàra o curso àe scien-. . . . ' .. . 
ciaes. 

Deb~o de entrar agora na ~preci.açãfJ dos 
clifferentes avisos. quo o governo · tem cxp.~
dido para n. execll~~ão desta reformn, c·special
mmte na part~ que re~peita á dispen~a do I.?S
tudo do direilo ecclesiastico. 

O ~l't. M,,c-Do\YF.t.r.:--.:E' um absmdo, não 
tem nEmhumajustiii·;ação. ~ 

· O ~n.. ~L\'1\oJ:L PoRTzt.r .. \:- Ct·eio ( uc me.,. 
ditando bem. S. Ex. deveria. cxpedit• ordem que 
faça ce'>s:tr a dispensa cqnceclida. Não h a ra?.:"ío 
qno j nsLifiq IJ') :::e r o estudo do dir<'Í to 0ccla-. . . . " . . .. \ 

para o ac:"ho!ico . . \l ;~rn disto, é de 1·eceiar os 
cfl"l.JiiOB rl::t riiW~!'g'CUClfl. Clll!"O :.LS rleclat•;1ÇÕe·;; elo 
alnmno filho-farnilin. 0:.1 o;·phão de set· aca
tholic;), o n. contesta<,~ão q11C! op~1onh::~.-lho o 
pai ou tutor: cst<\bC!lecer-se-:.1. uma. l:;ta 11ue 
curnpre. cvitat·. 

O Srt. C .\nr.os CASTIUOV :- E~tn clos0rdcm. 

· O Srt. MAXOEr. Po::tTEr.r •. \ :- Diz nm do::: 
avisos expedir los pelo antec 'ssor do n obt•e mi
nistt·o qne n?io hastn :t dccl:tr<1.ç;io do :.!um
no, mns é preciso qnc n.pr.-' s~nte 1locnmcn
tos que ·fH.ça.m rn·ovn :i. jni.:r.o th Cnngi·cg:tçio. 
cl~>vendo a dnclamção c n. p1·oy:~, pet') menos. 
Sí'r feitas com auloriza;ão do pai ou tu lo•·. 

.lá não fall:lnclo do confhc Lo gu~ _se po !c 

Congrr'gação, não tendo determinado o Aviso a 
natt.u·ez::~. da prova a p :-oduzir, b:1.sta att0.n ler que 
OR maiores, filhos-f:unilias. podem fazer_d l'cl:lra
ç.i3'3S o prOV;lS sem intr.rvençi1o dos pais, ocr\1e os 
nu-norn-.::, JevMlos pela vadiação ou pel() · reC\cio 
d:ts provas no exame, ou entrar;i.o em conflicto 
com o > pais oa tutores que lhes recusern au
torL:a<,~ir~), Otl cousaguirib da. ft•aqneza destes 
autoriza \'Ões inconvenientes. 

E h~ de lPrmitlit·-:n q;e sub~ista tttdo isto. 
que me parece anoma1o e pel'igoso, mesmo 

rJU:l.lHIO não fo;sc o ostuão do direito eccle
siastico nr;c ssario_ tanto pat·a o eatholico, como 
para o af:atholiC'l, pa1·a todos a::~aP.ll:s qu~ cur
sam uma. faculdade de sciet1cias juridicas. o 
sociaes? (.·\p(j:(u/.r;s.) 

'- .. : . 
me occuparoi em occttslao opportuna.. Na hom 
adiantada, em rrue nos achamos, e recciandD 
roub::.r or mais Lem o a attenr~ão da uelles 
que me ouvom, fatigando-os ].X>rtanto ... (HtífJ 
apoiado ... } 

O Sn.. Cu:-:1u LEITÃo:- O estamos ouvindo 
com muito prazer. ····-

0 Sn.. MA~OEr. Pon.TELLA:-~ •• re;tringirei 
minhas obs~!rva.ções o mais que for possivel. 
S. Ex. di~se-no·~ que tndo quanto era d:~ com
petencia do poder leg-islativo não estava em 
ex0cução. ~· um engano._ 

de de acto do poder legislativo»; mas S. Ex. 
vai VP.r IJUO esta illudido. Si não estã cread~, 

m· exem )lo. n. cadeim ele finan as e contabili-
dacl~ etc .• e;;t:i. em ex43_cução a po.rte dos esta.· 
tu tos que creou nm sub;;ti : ti to para esta secção. 

O Sa. Du.\.nTE DE AzEYEDo:-Está. em concur-
so o logar. -

O SR. ~IA~OEr, PoRTECLA:-Está em concnr· 
so ologar. 

O Sn.. 1\l.F:mA DE VAsco~\CELL'>S (,ninistro do 
iiilpe1·io):-Creio qú·e o lugai· que c;:;tá. eM con
curso é o de um dos antig-os snbstitntos, e não 

-elos noY03 creados por este decreto. . 
· O Sn. :1\L\:-:om. PoRTELL.\ : ~-E: engano ele 

·V. E~. 

O SR. 1\ilr.m.\ Dl!: VAsco~cJ~LT.QS (minstro elo 
imp!!rio):-Posso estar enganado, mas cstt1. é a 
minha crcnçn.. 

Sn. l\L\~or.:r, PonT.l!:t.r,A:-Arl'd cstà o odital· 
(L ·:). 

Vc:lr.:s:-E'logar novo. 

O Srt. Mr:IItA Dl~ VASCO:SCF!Lt.os (n:inist.ro !lo 
1:m!l~.m:o1 :-Sãn divisões d~ substituto-; existen
tes q uc ~·ão; S!:!rvir em log-:t r vago. 

OS:1. l\tunEL Pon.TF.Lr .. \:-hto mostr:J.o cn
g-an~ em qne V. Ex. est:l. 

Ü ~It ~.IF. IU DE YASr:if•:\CF.T,I,OS (mi;li-~ li'O elO 
impcriil):-P•;sso e.;;tar cng-a.n::tflo,· mas e esta a 
mit:h::~. convicção . . 

O Sn. i\L\:-:oEL PonTF.LLA: - Como est•.)U con
vencic!,> rln q ne V. Ex. está :engana:lo e é pre
~iso tiral-o deste en~·ano. p:.1.ra cyit:!r nm mal 

ue depois S''lni it·re ):travei, é ue chamo a 
attençãn c e . • x. · 

Sul) :1onha o nobre min! s!·rJ que o pn.rlamontn, 
11 nando tomar conhecimento d0sta reforma, não 
;pprov:t :1. cro:-~çã.o da_ 11 ca;1eira;;:, e nem tão 
nonco n .. cspccinli;l:dc do substituições? Snr~ 
poúha cpi ~ o p -:rlamcnto _mantem o qúc e:s:isti:-l 
antes do dn::reto de 1i do Janeiro. c mnnda ·· ·:.e 
os lentes sn bsti tu tos _ continuem , como ~'te 
agora. a sub4ituir qualque!' dos lentes cathe· 
rlraticos, q ual.:; t>rti a posição dos Jentes substi
tutos e•peciae•~ cre~do;; pela reforma e pro-
vidos no regimen de' ta. ? ··. 
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· Ses~ito em 1 de J"nllio de i885 

o Sn. l\1:8InA DF. VASCONCELLO;> (;áinistro d_o ':lca.l.Jo M saber ou~ a 2' commissão de inque;.. 
intpcdo):~Creio c1ue não houye augmcnto de t•ito, de qtiC.façÔ part·~, está. trabalhando, re-
silbstitutos. · ··· ··· clama :a. ·minha J..lre·senç·J, _e en não quero qnc 

Glla por m:.tis tempo esp;:ro por mim. Não posso OSn. ]vl.-\.SOl!:LPortTEU.A:-Y. Ex. csl;i.cm d · d t e 
1
-;;·t.ernco

1
npe .cmwt• c no ~r _que o ~O\' rno 1 ... o -

! • :1 • ' ( 1-
vidiu a.~ má.teriis qu0 conslitllem objocto das 
diii-'ct·cntes c:~dcirn.s existente;;; c comprchendeu 
·::; nat ri~ h· · 
D~ fôrma q uc as sulJsLitui1~ões a~ sim regula

das pelo d•Jct·eto con:iprcbendc:Hn:i'o sõ matorias 
q 11e são objacto d l$ cadeiras entüo existentes. 
como àas cadeiras creaüas pelo decreto. 
:- 0 Su. 1\lEIR.\ DE YASCOXCELT.CS (m.inist1·n elo 
impel'io):- N:Io foi as:üm, creio qlll3 V. Ex. 
está. enganado. 

O Sn.. Al\DJ1.\DE FmuEIItA:- O edital ·é e:-=
pre~so. 

O Sn. :l\fEmA DE YAscoxc:Er.Los (illinist;·o do 
i i•IJJ,;rio) :- Refere-se a to1la=" a:: ma terias noY;: s 
•~dmi ltidas. 

O SR. 1\L\xoEL PoRTEr.r.A:- V. Ex. não_ 
cont~ste, refilcta, mesmo porque os aparles po
dern. proloúgar o debate e cn de>;ejo terminar .. 

0 .._ n.. ! lEHL\ D1:1 'VASCOXCEl.LOS (iliiii~slro 1lo 
im1,ei'io) :- Tem r.tzii:l). Vou ~bstcr-me do dar 
~tpartc,. 

O Sn. !\h~oEr, Poit1'ELL\.:....., 'Fique céto de
que hs. de verificar que n:1.s .substitn.ições ;egu
ladas pelo dect·cto ha maten:1s que const1tuem 
obiecto tle cadeiras àeaclas. mas a.indn. não a.u
torizadas pelo pod0r lcgislatiYo. 

rcito a ·iministrn.tivo, cconomi:l politica. s::icn
cia do finnnças e contabilidade do Estado. 

No cdi tal qu11li ab1·e~se concut·so p:tr~ o Ioga r 
de substituto d@ .. · · : : · ·. .• ,- • ·-

Dúx:mdo de p;Lrte o dir0Ho a·-lministrati\•o e 
a economHl. po tttca que sãu objecto do ensino 
do 5' anno, as ou t!'as matei' ias s:~o objecto dus 
cadeira,..: creadas pelo uccr.:!to. 

:\ssim temos . '1111) o dcrt'Cio C!)t.:1 em cx<:cu
c.;t(l H:L pÚL<) I'clativa ao prccnchi!ncnt•• do lo. 
i::;;Jrc:; de ~:ubstiLutus c:::pc•:iaes. c csl~- :; 13UlhLitui
,;.ües comprchcllJcndl'.l watorias que aind:1 o 
l1odc:\r legislativo não c•msid(:rou dig-n:ts de eoa
stituirem objccto de ensino particular. 

fizerem e~aruc íót·:~. do prazo legaL 
Pela. refot·ma em e:::ccuç:"io o [llumJJO, p:1ra. 

fuzct· cxamo füra do· r::t:r.o. 1agn. 3o,::;ooo. 
• 1 t c:;;ta c c~eu tam )~lll um 1mpost.o, 'c:·c1o 

ipt0 de '70;3, por cada. d~f:~sa de theses .. 
On:le· foi o g•>verno busc:ll' compGtencLa para 

isto·~ · 
A reforma. acabou com a discussão reciproca. 

entre os candidatos sou1·e as thes:);; apresenta
das em concur.-:o, importante elemento de apre
ciaçiio di.1s habilitações dos candidatos, wan
dailtlo que a arguivão das theses :,:oj!l .. fdita por 
umi commi~são ~e tr~s lentes; de lorm:~. qu.e 

"' "':, ... 
dtio para a dcfe.~a c não p~1r.1. ~ ~u·g-uição: 

E é not.."wel que, pa.1·a a s1:nples dc!e::a de 
1} f; a . · · • · 
que a arguição se.;a feita por ::ete lentes. 

Limito-rnc a cst~s ol;sc:.-v~~·ões, esperando c1ue 
S. Ex. dominado, como se aêh::~., do desejo U.c 
ac '"r r, nLul ~o H'R cs ·13 rcgy ;un~n ~· c, J~l 
que o n:Io suspend(·, C\'ÍLe os Inconvomentcs, 
q_ue elle oll'erece c ficam indicados . 

Naturalmente vol!arei á tribuna para tratar 
da matcria, dando-lhe o _desenvolrimento que 
hoje 11i:io· é p~s')ÍYel. -

A<.,.t•adeço aos meus illustres colbgas a atten-
1:) • s 

~ão qlfc se .d~g;nat"<nn. p1·cst.ar-m<J, .e peço a . 
Ex:, o S1·. ltllmstro do lmp·~r;o, s~ d1g~e dnscul
p:w-me :dgnma cxpress'i:') qu~ lhe tenha pare-

·e 

O Su. J\IJ.:nu nr. V,\sco:-;cr::I.LOS ( ,;tinist ;·o do 
imperio):-Não :~poiado. :; ' 

~\ di~cus~ão fica adi:ld:t pela hora. 

Vai il imprimir para cutr;:..r n:1. ordcu(clvs 
traL;dho::; o 13e0uint'.:l · 

I' L\O.J EC lO 

T:L· 21.- 1oS:J 

Dc.'mc~a r!o J!iniste; ·i.o rlo f, i ,]lt:;· io lkU'C! o 
.~. C(•;e; .. ~· fti.o rle 1S\'5::J-í~~·,s,l(; 

A comrui:;são de orç.:11nonto, d·~pois de cx:t-· 
min:~t· o. propost:t do ~ovcrno na Farte rcl:1tiv:t 
(L do ~p:za do 1\Iinist.cl'io do lmpct·io p:~I':t. o _, 
e:s:ercicio do 1.S~5· ·1880, \·:om ap:·cs;' nt::~r :i. C:l
mara tios Sr.:;. depul:vJos o rcsult;u]o d~ seu 

E fa.z~ndo-sc estes concm·sos em virtud11 do 
decreto e·nJo .1pprot•:u1do o parbmcnto qr:cr· a.-; 
substituiçGc:; espEdaes e que1· <l. cre:1.<:ão de 
cadeiras, cujas m:ttcrins se e:xi.~·e dos con
cursos . de taes sllb.:.;tituiçücs , qn:1.l h:l. de 
ser a posição do~ ~uhstitutos provido~ no 
rcgimon r1o decreto ~ lf:io de ser cb1·i
ga.dos no cns1no de tocbl\ n.s m:Ü·jri:l.s < u~ 

'- . i, m o c!l so c II'CJto, como succr,d.~ A proposta. rlo go,·r rno, com aug-mcntos em 
com os aduaes substitutos, ou hiio de ficar C<~lll umn.-,: rubric:•s e dedtlq~ve.~ em outra~. orça a 
o dirGito de ensina1· apenas as m:ttel'ias exigi- d0spr'z:l, para 0 e~ercido de 1885-iSS!.i, em 
das para a. substitui<,~ão especial no coneui·so g. 58!!:4 f !J...;.1,3:J. ao \!:Isso que~ ~ ucsper.n. votnc!:l 
de quo lhe:-; resultou o provimento·~ .. no or~:n:uqnlo vigente é de tJ.iG8::2\J5$197, h a-

Eis abi por<tuc me paree:o qttc :s. Ex. não vendo. pois, um~: diír,~renç:t p~u·11. mais entro um 
tem l'.'lZã:J e dwJ pl."ovidcnciaL· para que, ou e otttl'O orçmnenlo de 421:124$236. 

__ sejam suspenso-; os concursos OLl t<mlJaru, como - . r 
1 - atô a~ora, por ol.\jCcto todas :~s matorias que Esh "ditfcrença p1·ovem de so t 'êr pe( 1( o. 

constiLuem o cur::o d~J dlreilo. . nmis : _ .. _ . __ .. 
Como est:~ b.u. em. e~ecução ou tr;Js partesda J S:OIJO.s na ml'bs -Secret, ria elo Senr.!.lu-

r~f~míla. de que não posso agora trAtar~ porqile) pat•:.tpublic;~ção dos delxtt'3s. .. 
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Sessuo ·em t de 101 
. . . . .. 0 . '· .. 

42::300$ n:1. verln-Secr{;;tat·i~ da C·:.mara dos 'I f;J:009.) na verO.a-Lyeeus àe Art-:s e Officios 
d~pu~a~o;;- q1Je Pl'Ocede: por um lado, ú0~r_cdu~_ ~para ac_quisição de collecções technicas, des:-:- __ 
ztr-se_nadesl)eza ~o pes!"oal da Secretaria a tinadas ao ensino no;; me-;mos Iyceus. · 
q'-:antla. de 2:6_00.; pela mort-:: de um por- 282:120$ na vet·ba-Saúde publica-para o 
te1ro e um contm•Jo dispensado do serviço, e servi<;o rcot·ganizado pelo decreto n. 8387 ãc 
or outro lado dos se"'niut•1s au""ment s:: 19 de ·aneir de 1 'H2 · 

1:5ü9.) pm·a mais um conLinuo; 2:3:000.~ para a 48:607$200 na Yerua-Iuspecção - de Satide 
puhltcação dos debates ; 2:UOO$ p:ira. imprcs. dos portos-sendo : 38:717$200 para as despezas 
::ão de pap3is avuls?s; 15:000$ para impressão permanent<Js do HospiLal marítimo do ~anta 

.. . -- ' . . - . :_ ~ . ' 1 ;, - . . .: . '; . 
compra de liwos o 2:000.) pat·a mobilia. ·· Soccouos publicas- c -~·Ir.:lht):amcnto do cs-

9:250$ na verba-Ajudas de ctisto de vin:la e tado sanitario ; . 6:490$ para as di!Spczas com a. 
Yolta dos deputados- por se ter reconhecido a visita sanitaria cxt'"·rna, que é feita repar
insufficiencia do credito até hoje votado; tidament'l p~los min~~terios do impcrio e da 

7::300$ n'l vcrua-Secrctarb de E;.;tado- justiça, mas sobre cuja. inconve:..tiencia. re
~endo 2:677:)500 pn.!"<l. igu·llarem-~e 05 salario;; prcsentou o inspector da saúde do porto; 
dos serrentes da f;ecretaria (45S a 03)) aos dos i:UW$ para dcspezas de expediente c ~ :40JS 
diversos estabelecimentos do 1\Iinisterio e para para clfwarem-s ~ Ol> vencimentos do inspector 
pagar-l!e a gratific:.~ção mensal de 25$ a cada da s:tú~e do ... porto. do !Uo de J:l.n'?ho - c do 

···transporte de puulicJções ot1ici:tes que são en· 
yi;-:.das aos dill'cl'entes paizes pela comn1issão de 
T'erm tlta ç~o. 

. Além desses :wgmentos, que são os da pro
pos.ta de -1885-1886, pP.do o actual ministro 
rna1s: 

2:905$ na verba-Secretarias e bibliothccas :-$ na ,·e r a- u 
das. Fv.cnldades de Direito-send·) : 1:305.) para. para pagamento de mais 

e sent~-dorcs
senauorcs pela 

ma1s dous serventes; 1:000$ para impressõf.'s provincia. do Pari. · 
diYcrsas e. 600$ p:J.ra despezas c::ttraordinarias :18:009$ na: verba-Subsidio dos deputados-
na FacuUade de S. Paulo. · - - par~ pagamento dem~is tres deputados pela 
- 8:3:000$ na verba ..... Secret .. ;trias, bibliothecas provinci(!. do Pará. 

e laboratorics das Faculdades de Medicina. ~ · 1:020:) no. Tcrba.--Pessoal do en'-'ino da Escola 
49i$300 na vcrba:-Secrctarin. e gabinetes Polytechnica_;_para pagam'3nlo da. g1·atifica<;ão 

da EsGob Polytechnict.t....:....para; diffel·ençi de adiHdonnl a. u~ profess~r: quo coi~plct~)U 25 
... " • \ ., • , . "' • (W" 

geral . 
-1:800 . .:; ua vcru:t-Pc=-:soal o matct·i:ll do In

!t.H·n:J to ·de 1-'cdt·o H -pa1·~t clcYar·~m-sc os vnn
l:i : llt.!llLos do l:!OCI'Ct:z l' io c dos mcstJ·cs de n lt~ s. 

·l:l':iú~:$ na v :.•J•b:~-l'ossoul c ruatct·bl do Ex
t•Jrn:üo do 1 'clro 11-p~r:l o mesmo fim. 

401),.:; na. YGrba-.Academia dns Bc!las-AJ•te>s 
-pnr.7 g'i':tlificnção a mr>_ prore~sor· por contar 
rnais de 25 _annos de magislerio. 

i:}:3GO$ n a \' (!rba.-lmpet·i:ll In-titulo de Me
ninos Cegos_:sencio : 1:000.~ par:t mais um pro
f.~l'tSOr de arithmeti~n. e 12:3Li0~ p·~ r.1. mclhor:l· 
mcato no nF•smo _instituto. -

R:5::;7~GOO na Yf'l'l.>n.-lnsl:jtuf.o t10' SnnkJS· 
!\Tndos _:_ sendo: i: 21l!J.:; lXtl'<\ i g-na.làren1-se os 
vet!cim0ntos do.:;; pl'ofc<;:sn_rcs de l'ne!'.ur.gcm 
• 1' !CU c { 3 . t Dl c • • -; ' 0 t:.
gem escript•, 20:1:..:. llHlis pnr:~ o professor de 
desenho, 800..; ao · escr iptnr&l.t·io e G : 3:~i~GOO 
p :L'i'::t oull'os pcq~tenos rwgmento~ no · material. 

-1:5CO$ na \'et·ba.-.Asylo dos Meninos Des\'i\
Jitlos- para vencimento de um professor de 
agricullut'.:l. p1·aticn .. 
. -2 :600,) 11a vct·ba._;Imperia l Obsorvntorio
para. imtJrcssões c mai8 um f!ervcntc. 

:300$ .. n:l. vcrlJ~_;_ArehiYo _p u 1Jlico.:;..;.pa. ru. .. ele
. vação · <l'~ <!onStgllaçiio destinada t\ Cttcadema· 
sõe~ . 

:3:0(;0.3 m .. verba-Secretaria c gabinete~ da. 
Escola. Polytech.nic<t~p:tl'a reo.cti vos.utcn.;;ilios, 
instrumentos e a.ppat·elhos para os gabinete~ . 

. ~ na ver. ,a- essoa e m • 0r1a o n-
te rnato de Pedro 11-po.t·a pag-amcn to de grnt~
fic:H,:úcs a profcs~orc·~ !:;Upplemcu :a.t·cs uos L::r-
uJos da. lr• i. . 

10:800:'; ua Yc1·1Ja-l'cs~o:t.l e m:~t·~ tial tlo Ex
Lct·uato dcPcdr;_l li-para o mesmo fim. 

2:4~11.1$ ua verba- EscJla Nor·mal- p::ra a 
n3mc:1ç:to de m3is duas inspectoras n0c :ss!u·ia::s 
:i policirt. elo estab ::l•'cimcnto. 

10:000:3 iln v e rba- Acadcmin Impcr:nl d:ts 
Bellas A1'tcs- <~fim de elevar-se a consi.~·naç:lo 
votada pnr.1 pt•:•mio nos artistas n;~cionnes que 
mais se disLingnircm. c compra de :::nas p:·o
d tlC'i:Ües. 

25:G·ti$~0~ na · verb:1.-Vn~pazn d:t eirhvlc ,, 
p1·ain.s _do Riod·J Janeiro-par.\ cumprimento flo 
con1rncto do serviço dn. limpeza da lagt,a 1lo . . . -

\ o 
da m"sma. h.~ôn.. 

Esl<~s uitimos augmcntos ~obem a !ln:Ci17$·!00 
e sommados aos augmentos da proposta de 1885 
a i 8S!j elevariam o orçamento pnm o lllC~mo 
exercicio : a 9 . ?:.~7 .220$-H)7, i s to é, mai~ 
668:\)25$:)00 do quo o orç•monto vigente ; po
rém a pr·oposta. fo1. nl ; umas deduc~·ões o .omi
nistt·o lnmbra outra~, o que dú·cru rt: §.UlLado ~não 
h::w·~r diíl'erença p:tr<t mais c .sim . para. menos. 

A com missão passa rJ. emitLit• a sua-opini:1o 
sobt•é os at1g't.!1Cnt1s c diminrli.Ç5e!! indic:tdos; e 
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. -102 Ses:3üo enY 1 de .Julho tle 1885 · 

apresenta um projecto d:1 orçament(l infer·ior 
ao v!g-ente. 
_ Os B:_IJOO.) pedidos n·t verba..,-Subsidio. dos 

sena~torc~-~iio inclispen~:~veis. dcsd~ c1uP. pela 
lei 11. ::::?3:3 de ~l d:; s·,t·:nniH·o de 1884 foi 
cle\•ada a r·eprescntação da pt·ovincia. do Par~t 
com n.~ats ,.ou:s seu:t ores, um os qu \es esta 
r<!COtlb:e :ido •• · 

Pela mesm~ razão s?ío j-Jstifi~a.!osos ~ng:r:en· 
~ ~ t I 

- e de 9:250$ na ve.-ba-Ajud:l~ de custo de 
vinda e volta. do~ deputados. 

O augm~nto d:' 18:000$ à V•'rba-Sec!'etnrirt 
do Scn.ado-p ~tr;1. a publicação dos debates não 
deve ser attendido. visto que~ tendo -:ido j:'t pe
dido o a.nno pa,:;sado,não o cont~mplou o mesillo 
Senado no orçamento ~ qt:e votou. 

Do a ugmento de 42:300.~ pedido nn. verba.
Secrí:ltaria da Cama.ra elos Deputados-de\·em ser 
deduzidos ':...7: O .;, proYenientes 3 di\·er.,os 
accra:õ:cimo:c: de despoza com publicação dos de
bates e outras qn~ tatnb:c>m foi·am p~aidos o 
c. '• .. ...\:;;; " 

lei vigente. reduzindo-se portanto o a.ugmento 
nésta verb:1. a 15:000~. CJ.tl'} é plen<llllCnLe jus
tificado 10r. ue d••stina.sc ao cum r-imcnto do 

.. coutrac:o feito p:ola l\les:t da C:uuara para im
pressões _dos anna.cs anteriores a 1857. 

O augrnento de 7: :300.) pedid•l na verb:l-:-S"
cretaria ch Estado_:se acha. b3m jnstifk· do 
na pro;:ostt~.; m~s póie,..se Tednúr a 3:GZ2$)00 
a quantia. pedida de 4:6·22$::00. _ 

O angmento Je 2:!)03$ na. ..-~l'ba.-S,.,crcta!'jac; 
e bibbothccas dt\S Faculdade.:; de Di1·eitn- é 
justificado, e alérn disto é convotli .. lnte qrio ~e 
au•~mnnte de 1):000.'' l'C a.rtidnrricmtc :-ts con-
~ignaçõ1s na i.mportancif~ .(e 4:000$ destin 1d:1s 
:t : 1 cquisição e cncad•~rnnç:{o de livro-:, C In 

a~bas as ~:a.cuJda.~·~s. c:.:m o qu·,• ~1inda !lssim 
,_. ( 

se dovem ·~lialin:u· 12:000.~na f:lcttlr)ad n do S. 
Paulo. vot1ulo;:; par.cl. a r .~ :..'ta.:n'.il<iirr çJo :~rchiro 
(b. mesrn:~ Fucnldade, por jã csta.r concluid!) 
css~ :::~1·viço. 

Oi! s:~:UOO$ p!'r1hlo.;; na vcrb:l. - Scerct:u·ias, 
ui bliothocas o labomtorio,; tlas Fnculrh le:.~ :o 
1\lodicina-não tem ,jr.rstific .• ç:ITo om vist•~ da~ rc
durçüos jú ft~it!\;; no ot·(·nmr•nto \'ig.:mtc e ,,(,lem
sc :ündu. cortar 2;:;i:OOO$ \ '\1'\ tl iíl'es·en.tes co~1si g"n:\
çiios rpte api·esent:r r:lo ~ol>rM no ndn:tl CXI!l'~i
cio, tr~.es corno despe7._:ts cotn l:tl•or:tlorir•1l. m n
scu!', ncqnisiç:lo e cnea.dcrnaçito rlo li _.ros, etc. , 
ele\'anclo-•c, poi <;: , n e !Ollomh ncsb verhn a 
111: üO '1$000. 

O ang-men to do 1 :OZOS na YCI'bn-Pessoal d:\ 
Escola Polytechnic:t-dc\'e S ~! r aLteni!ido pot· set· . . ... . 

.. 
Com cff·ito, desde que lia gabinete:: em est::J.

bolecimentos dCSS3. ordem. devem clles ser 00-

~<: com~ os meio5 ueces;::;!l'ios ao des_~nvdvi-
1 :nenlo do onsiuo, afim de qw) 11ão s0 tornem 

simples lllU!<Cl.lS •. 

Não é justificado o augrncnto cb 4:000$ llll 
vet<,a-, nspector1a a In:;trucy~o pr1mnrr<\ c 
secundaria- porque, elevan(h> a l ·~i do o;·ça
mento vig1mte os vencimentos do insp:;ctoL· 

- I 
::;, ~ ' h ~ 

e não con:st:J. lwuve;se Llcficit. , 
Pode ser a.di:tdo o pedi !o de 4:800$ para elc

vare:u-se os vencimentos do socrct rio e do~ mes· 
trcs do at·tos do Intern:1to de Pedro Il,mas não se 
~pódPdeiX<'l.l' de VOt~t· :l. '\uanlia de 10:800$ ]1<'1.1'~1. 
pagamenlo de gratificações~ professores eupple
mPntares chamados por for·ça d•! lei qu 111do h~l. 
grande numero de a1umnos nas :wl,:s, vindo _ 
a verba afinal a se!" augment<tcla em G:000$000. -

-> ;~. • z- ex b n- se V" tambem 
attender ao nngn:tento de -!:800$ para melhot·a
rom-se os vcncinieutos de jguaes empi·ogadoi; -
do Extern~to de Pedro I!~ mas deve-se vot ~r o 

S3rÜ apenas do 8il0$0fiU. 
O m1.~mento de 2:400~, p!ldido na vArb.a.....:. 

E~coln. Nol'l:nal- pai'.:l. mais dua:; iu-:pecloras é 
justificado pela ncces~id~de <lo manter-s<J nma 
polich• vigitantt no ·estabelecim4nto, o ·}Ufl S"! _ 
ni\o póda __ consegnit· conL as duns actltaes 
in$pedol'as ~ómen te. . 

A vot·ba-A<'ademia Impc:·ial d['ls 13ellus Ar
lcs-:t!ovo s~r do_tad;t com o aug-mento pedido do 

-, ~ii:1is 400' 1itl'<\ "'rn.lificn .ii.·J a um wof·~-~sor. 
quo completou 25 n.nnos de ser\·iço eilect.iYo · 
no rn:tgis~orio e mais 10:0008 a.fim de do~ 
[: 1r-~e c ;nvcni~ntcmcntc :~c or:si g- n~,,~;ro (1ue so 

J:nds se <l'!:ilin:;uit·em. ~~ compr~t de snas pt·o-
chcçiJc-;. . 

O Est:a1o. UHla Yez 'l'lC pos=m·' 1.m1a .-\c:v1emb 
d·~ n ~·llas r\rti"!S, que SC t.'' i U pl'O•~-Ul':l. !0 desen
\'0!\'C:.'I', u:io t~à !c d "dxar cJ.-. animar os bons ar
tist~!;l n:~.cionaas. prernianclo-~~s c adquirindo as 
Sl_la.o; composições. Deste fa(~io res11 lta. tamb :.!m 
vau l:-tg'Nl1 J':ll'a :1. pt•opl· i ;~ :\ .. arlemh :Hjllfll fic:uú _ 
pot· csb) mof1o om·irr cci(h de proi-lncçõos im
po-:t.ant\~S. onc S"1':io outros ti\.o tos modelos 
,}i!!·nos d·• so':·em imitados <;t•niio t!XC(!didos. 

'no mP.sliso morlo e pcln.._ mo~ma ra:r.iio) quo 
hon re ;Jnnndo .c::o YOton n lei .r ~ o:-çnmento YÍ
g enV', pocblll :-~i ncb ddxM de $o r n.ttcnrli
dos os n.ngmt!ntos d:~ U:60J;~ c 8:5::,7:fi(i00 pr!
dido~ -- pari ns v:·rbt\~- ~mpe!'i~l Instituto dos 

.. ::") , ~ ' 
Ci cnal :l UJIJ prof•-!SSO:', lfll O COmpletou 25 ttn- dos . 
nos cl·~ m·,gistc1·io. Com relnçfio á wr::a-Asylo do~ 'Menino" 

o !\\lg'n\f)nto 0 ~' 497$500 n::t '\'Orha- Secreta- Dr>svalidos- tendo o dii·ector a.~clnr;tdO n}io 
ri:l. c gn.binctes di~. Escoh Plllylc'!hnica.- ó sm· nec:>ssa.rio preencher o loglr · ele tirof•!.':SOL' 
bojo di!';pt-:!nsavel. porqne tlestit1:.wa-;;f) ao paga- de ag·ricul~ur:1. pra.tic::~ ~ dei~a-!>e ,de t'llteniier ao 

;~ 1i1ento de Ül'lJ 'I. d i!li';'rcnça rlc wnc:imento rrnc au!."men~ó do 1:500$ pedido p:m1. r's•e s~rviço. 
- percebia. o s ··crctario fJ\lC fdl·~ceu; Jllas deve- Pó•lo ser a.rlia lo o augm~nto de 2:ü00~ pc-

su a ng-monta t• o c1·e lito d<tl·~fo l'ida vei'lla com dido par;L o·lmperial Ou!':CI'v;r torio. -• 
:~:000.~-. para. I'Ca.cÜvos, utensi li os, insti•tlinen- o augrn•·n to da a :minut:L q u:m tia. r le :JOOB 
1.os e apparelho:; -para. os g-ab \ n~t~s. vin~o a - que se p~d·! n:• verba,_;.:Aróhivo Publico-para 
ser o a ug'n'l.nntó 1;ea 1 de ' 2:502.$)-00 ; _ · exii~àiõ nté é enca;lcrüaçno. e pl,:n:lmen toj us-:-
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~~111 ·1 de .Jullw d'.~ 1885 · 
----~~----~--~~---------

tilicado de~d~ qué se sabe r1ue 'ha alli muitos : - - F~~ito!; (•S a.ug-mentos c a-: r;~ducçõe~ aciru'a in~ 
d~c~lluer:,to~ l_ll1l-o:·lailt~sr, - ~JU(; ficarão _ perdic1os f di~a1as, o_ !ll:o}:ctode orçamento. q ne _a .o.:om- .. 
nao .. s:m •O a te~po cu c:~ •c~· nados. . · i nlissao aprHsen ta â rscLn·ecid.t a preciaç:ã0 desta 

Nas a.ctuacs cm::umstaucHlS .fin:tnceir.ts nãc ! Camara, é de 8.9H:i:8D7~:197, mP.nos G70:5Z2;-;00ü 
·se pódc. aug1nentar a verba co1u qw~.· o E~tado J do que aproposta e méri.os 249:31178800 do qtw o 
subvenciona os L ·ceus ele Artes e O rlicios ( ue 1 vi rrente. · 
en retanto pr.:stam re:~es se1·vivos ao paiz. .. ·n d ··· · · 1 --s: '> r ' ·· 9 • -·d .. 

1
· · · ·:l 

Não póde ser attend:do · o aurr···ento •'e. ·· . c- e que, Pc> 0 :s - 0 
t.O a.rt . ...,,) a rn .a re-

282:120$ pedido vura a. vc~ba-Saúd~·Publica:_ i celta n.3~29 ~e 3d_: ~;r>tembro de 188~,- ~da 
- , -. . . _ . uma das const·•·nnc~ucs d ;S' tabella : f' · 

jectad:t' pelo decreto n 8387''u.e0 
1g dejaneir6 J::" pt·oposta do governo constit:Je, por- assim 

d iso" - c • • d · . - dtze1·. Uül<l verba de orçamento e teaclo de sof-e u~ nao 101 am a essa oro-amzar;ao appro- · . - ' 
·v·•d·• p-0,0 · Pode-r "e-,..1·.;1.,t· : 0 

·· · ft·er abc:l'nçl!es e;;::;:ts mr.r:ma:> taLella• ·_pelos 
" ... , • '-' I') ::. "' 1 .-o. --· . t· .1 - • d. I. 
Ouanto 'lO au···men'o de .tS·ôo--=:::>o· o·· '·n .. v••r·l·a· . all:.:·.mcn us e reuucçoes 111 IC:l.f as no pt•escnte 

" - ' · ~ ~ :J. • J .,... " ~ ' prO)' ct l d ?a. • 3:. d' - · · · -
.:_rnspecçüo de "'"ti de dol': portos-sei podem ser . . ..: ' • .. -~ -: . ~ai~~ . ~~~ussao. a commis;;ao 
atlendido·· ,1·l-'·'>Q-<::'>f'O " 1 c·.4g0 . . ..... , apresent,tl-~, anuex.-t.s <~O ctçawento. as t.abdlas 
• o 1.- ' ·~··"-' , . eiHo 1. . ... !J .. ra. a>; d b d d · 
despczas com a. visita. snnita.l'ia oxteru~~-; 1:000 . .:; que e~e?1 ~~r.'- 1 "ena, as ; acor-:o co~ as 
P"r· e··p"dl·ent~> e •) ... . -1-~·)oo· ... : . . . ~ ... alter,qçue,. fetla', r,e mt_,do a n<~o offerecr>r dtlli-
.... 1 ·' " v ·.Jo . l J.)- par.\ •.e.-~peza:s pe1- 1 ld d . - d 

ma.~entes cc·m o HospiL:.il llJat·itimo do S:mlu. 1 cu a '
1
\ ::~._ex·~cuç.ao 0 !;t·çame

1
nto, coru? sefi deu 

I 1- • . • 1 com r e a··ao a.o \'I .... ente e a 1aver ma1;; sca-S:iue .. ~aStuar~s er!;uttll ::•)\r' \ "' . · . _ :1o o ' · 

verba-i - Soccorros publicos - <3- l.\lclhot·a- I _., ~. · 
men to do estado sn.n i ta rio-: Yindo ~ d:u·:::se lllu I Em conclosi'to, .a. comu:iss:1o é de p.:trecer que 
a.ugm_:nto J'e·:l Je 7 : 4~)0_~, r:orqu '~ o m:.â: é dei;- se adopte fi. seg-ulllte 

' ~·'- lt. :::) 

No C!'Cd i to d.a verba - Socco:Tos pu blicos .:..:.,· 
diminue-se a quantiu. dr.J50:0UCJ::;, quo ::;e g·asl:a\':l. 

• & .. • • 

Resolução 

:Santa I~abel e pa1·te com as de intt' rn::.Lf·ão r!e 
immig-ran:cs, pas~ ... ndu aqucllas p:tm a 'verba. Ar~t . i.~ O l\li,nislro. e ~ccretayio do Estudo 
~Inspr.lc<,:ao da sauJe dos porLos- e e~tas para dos Nogocw::; do tmperw e u.utor1zado a de;.:pen-
o 1\Iinistedo da .-\~rictll tura. · . I der no cs:e:·ci•.:io ele 188.)- J83i.i com os ~er-

Oaugmentõ cle~25:627 . .;;20U na vet·ba- Lim- viÇo:~ desigoa.Jus no~ seguintes pa!·agr:tpho ~ -
peza d~ cichde e prtlias do Rio de J:U1(!ii·o -é ~L (lU<Llllb tb.......... ... . ... B · 
para cumprimento do contracto do se1·viço da 
limpe:Gada.lagôa. do RoJ1·igo de F'reita..~ c <J,,, 
eons,:rvaçao , d,l. bai'I'a da mesma lagó.l, -C, pot:::. 
tanto, no c:)SO de se r tLlterídido; (\tJvenclodesa· -
par,,cer est.av<'l·La aquola. de GO:OiJO.~ J;at·a 
<~crescimos de serviços que o g-overno t•:·m 1:1em
prc a :tllen•ler·, e assirn ficar:L a verba total que . , .. ·· ·; .. ,. . . 
57 ti :2GG . .::G64. 

A ve1·ba - J\Jelhonunento do estado s:mitu
rio -:- q uc no oJ·çamcuto vigrwtc é do 202:800.~. 
pude set· 1·edt1Úd:t a 122:8UU8, porque uella se 
tém ele deduzir a Jc"p :1 ~a com o HCJspitaL mn.ri
timo de Sant:L Isabel o a CJ ue se fazi:L cow os 
moJicos da-; conuni -;süos vaccinicc-sanila1·iu.s e 

-1. o Como na proposta. 
2." Como nà proposta. 
3.° Como na lH'Opo::.L:~ . 

J • ) • 

Cumo n:L pl'Opo~ta . ·· 
Coruo ua [ri'Opostu. 

lll < ) ' 

8. o Curllo na. p:·opL•S tu. 
9. u Como na 1Jrop sta . 

10. Como na p1·uposta. 
11. Como na vropo;:, La. 
12. Cou10 ua propost:t. 
13. Cumo na propostfL. 
U. Subs!dio dos sent;dores. 

com os enc1trreg.-i:dos de d siafJJcçõe~, qu.J fo- Aug·mentad~1 com n. qn•1ntia da 
ram ultimameme di.~pr'n!'ados. it!:0008 par:1. sousidio de 

Com'cr.u t•~1·-sn em ,·ista. quo :i. proposb p:\ra ma i~ uous !!; •nadores pela prc-
1835 - 188G sô ~;e l'ei'(.H'•~ á VG!'Ua -l\Inlhorn- vinc:a Jo Pal'<i............... 540:000$000 
mento do estad., r:nnita.l'io- 11ra· a lc:i do OI'ça- 15. Soci·ctaria do ~cnndo. 
mento vig•~nte dividiu os sei'\'iços uelln. cow- Diminui ,:ta •tuunlia de -18:000$ 
tem piado;; pot• lr es pí:ll'agl·apho.s distinclos, :1. p~tra publicação dos debates. 145: 048.~000 
saber : Limpeza da cidade o !H'aias do Rio d!l Ja.- 10. Subsidio los dcpuladoli. : 
n7i~o -:--. (compr;~en~~da a d:~ lag-ôa do Rodt·igo A~g.~cnt~da _ ~om a_~u~ntia de 

"" ~ -' . .. 
lhoramcnto do estado sanit;trio -. putadcs pdu pt•ovincia do 

· =Não convin-fo emprebQnd•·r novas obras, l}Óde Pará...................... 750:000$000 
o credito de 550:000.~ p· dido _na proposta p::11'a 17. Sect·r>tal'Ía da Camaru. dos 
a verba- Obras -HH' reduzido a 350:COO,.::, deputados. 
não propondo a cmumissão nw.iot· .r c<lucção por;- Deduzida a qtlaut~a àc 27:300::; e 
que es!a v01·ba. destina-se á ..: obra~ do Ministerio 

1 
nug·menrada cou1 a de 15:000$, 

do lmperio em tod:a_s as províncias e a algum:~s 

1 

dc~tiriada. ao cutrsprimentu do 
em ~.ud -m•·uto nesta Côrle. co n trt.~cto paro. impres~ão dos 

.A. commis~u.o:_ cnt:-:!1-d.e _q lle u_ão ~dey~ ser ele~ . · . . annaes af_lt~I·iores aJt::57 ..• • •.. i9<! : 340~000 
vado a. 40: 000 . .::, como rode a proposta.',- o crc-ll i8. ; Ajudas de custo de .vinda e 
dito de 20:000$ dn. vorba -Evontuu.es-. _ volta de deputado:=. 
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Augmenbd:l. com à quántía de 
~- 9: 250.~, nã_o só po~ ji estar 

!'econl1ecida a. in,;utiiciencia 
da ton"ignaç.ã.o q\l.~_ se vo
ta v:.\; roas· ·tanibeul por ter 
sido ele\•ado a seis o nuruero - -

os eputa os 11e a. provrncu1. 
do Pará .. -..... ·-· ........ ....... . 

i0. Como na_ proposta. 

Augmcntada com :l quantia de 
.. G:300$, sendo 2:677$500 para 

igualar os salarios dos ser-
ventús da scCI'Ctúia. (45$ 
a 65.~) l.l.OS dos di versos est;l-
belcciruentos do mesmo Ini-
ni~tel·i.o e pagar-se a gratl-
j}caÇãõ mensal de 25$ a cado. 
um dos orden:lnÇ<.lS ao ser-
vi o d mini t·o e 3:li22'·50 
para illumina<~ào interna. e 
ext0rns. da secrct:uia, :liõ
sign:.till'a de jomaes, servi~w 

• , ~. L Í-
sição de movei,; e Lt·ansporte 
das publica<;ões oflicíae;, que 

• 1 ., •. 

são de rermut:~ção para dilfe-
rentes }laizes .........•.... 

2t. Como na proposta.. 
22 . . Como na proposta. 
2:3 .• Como na proposta. 
24. Como na proposta. 
25. Secretaria~ . e · biuliothecn.s 

d:u; Fac'lldad~s de Di1·eito. 
Augmcntada com a quanti:L de . 

8: 90:S.~. ~cndo mais 6:000.; a1·a · 
acq Ul»t\~ão G 1 •,rros para as 
duas· F.•culd::des; 1:3ú5.~ para. 
mais d~><•s serventes_; -1:1)00$ 

()00.~ para desp':'Z:lS extr~Ol'• 
di na rias na Faculdtttlc de 
S. Pauio e d: minuida n q uan
tia de i2:Q~;O.;; d·~alin::da a 
I' r:staura~ão do archivo da 
l'UPsrna Faculdade . . •.......• 

2ü. Como nu. propost.n. 
2i. Sccret::~r-bs.- biiJlioLhcca:-: o 

l~tbOt'il.tot·ios das Faculd::ul .:!s 
de Medicina. 

Diminui da a.qu:~.tl tia. de H 1 :000~ 
em diversas consigno.Ções . ••. 

~'3. Pc~>:oa1 do ensino àa Escola. 
:Polytechnica. . 

Augmenta.da _com a. qu:mti:~: de 
1:020 . .;; para p!ig:unento da . :- . . 

19:3; :>10.)000 

GO: cao.;ooo 

388 : 800.~000 

professor; que cOis"lplelou 25 
annos de magiste!'io....... .. 200:i.00$000 

29. Se:cret!.l.ria c gá.binetes da 
Escol<t Polytechnica. 

Aur;m~>n tada com a. qullntia de 
· 3:000:.;; pat•a. rn.a cti\'o~. utcn

silios, ·i nstntnv.mtos e appare-
. lh<is pal'a o ; gabinet~~ e <H
Ioinu1cl;.~. a qu:mti:L dr;4~)7~500 
g r:üifictLç:io de Um cmpre-
gado,_clll:J íiilleceu~·· ······~ · _ i05:412B000 

3):. Como n<J. propo.:;ta. 
3L ltispcctoria. · d<~. in~truc~~ão 

JH'imari:.: c seco.Udaria do !\lu,. 
nicillio da. Côrte-; " pesso~1l e 
mate.-ia! da instruc~.ão pri~ 
ma1·ia. 

• 'e 
melhanto augmcnto •....•.. 

32; Pessoal e material do In· 
tornato de Pedr·o 11. 

AugmenLada com a quantia do 
10:800,.:;, para o l)agamcntíJ de 
professores:· - supplementat·cs 
chamados de conformidade 
com o reg-ulamento, o dirui-
nuida :t tle 4;800~, para ele-

r -s ·n 
so,~retario e dos mestre~ de 
artes .................•.... 

33. Pe~soale m:-.terial do Ex-
rna o a c ro • 

Augmentada coma qu:lllLia. de 
1 O: 800$, par·a. o pag-amG n to de 

chamados do conformi,bde 
com o regulamento, c dimi
nuída a de i·i:SOll$! ~endo 

_ 4:800$ para clovarCUl·S~ os 
veucimentvs do secL·el:l.rio .e · 
dos lll•·slt;es de ~n·Lcs e iO:J)OO$ 
na consig-naç.ão d·:stin:tda. a. 
despezns com os exames de 
p l'Cp:ll·atot·ios .....•.•.•.•... 

3-!. _E,;co_la. .:N ot·mal. 
·Aug-menta a. CO!II n. quantia de 

2:400$, r•ara. mais t.luas inspe-
ctoras . ..•. .. .. . ..........•• 

· ~- . . . . 
Bollas .Artes. 

.:\ug-rueutada com a q uautia de 
14:-100.~. sendo 400 . ..; ptli':.L gT::t
Lific:l<;fio a. um pl:OfC.;l>Or 11UC 
co:upletou :!.) ann:Js de ef
fecti\'O cxm·cid.:> no m:\gis· 
VH·io e mais 10:000$ v.firn de 
c !o\·n.r-s•J a con~ign::t\iio des
tinada :t premios :101:1 ~u·tisLas 
nat:ion:~es qile m::tis se dis
ting11irem e COI1J pra: de suas 

.. p1·oducçõe;; •....•...•. • •... • 
36 . lmperiul Instituto dos l\1e-

l1Ínos Cegos. · 
Diminuida a. quantia. de 13:600$ 

pedidri. p:m\. melhorarnentos. 
•)..... . 

dos. 
Diminn.t;la·a. quantia de. :; ...•. 

~:5:3i$ô(l0 pedida par::t mclho-
. ram entes . . ..•.... . .•• • .... 

3:-L Asylo dos Meninos D-::s
-_ V!! lidos. 
Diminilida- a quantia. d~ f ::500$ 

p:ir:t p;~.gamcnto_Jlo um l)l'O

fcssor d'3 agricultura p1·atica. 
:~0. Como na proposta. 
40. }mllC~.:ri.lOb >cr\;atc•J·io. 

5iG: 090~~000 

224:006$000 

2~0:241$000 

7-!:000$000 

82:G50$00J 

Gi: l!JG$800 

55; 370~~)00 
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Diminnidà :1. cj_'n:Hliia do 2:W03 
·. pedida. pat':lirnpres-;Õ}SO mais 

- ·- um--servente . - ---. 
41. c~;rr.ío nii. p;;;~-;·t~: ....... . 
42. ,Como na proposla, , 
4:3. Corno na pl'opos tü .. 

45.- Lyccus de At~tes c OJ'ficio;;. 
DiminuiJ.l a quantia ele 1:):00l):!; 

lCdida ara a uisi ~r · 
- lecçÕ:!S technicas destin:das 

ao cn;;ino nos mesmos lyceus 
46. Saúd:~ Publica.. 

~ Dimin_uida~quan!.iaéle282:120$ . 
1)echda p:wa a e~:e;:uçii.:> ch i·,]
fot•ma f~ita. em virtude do' de
creto n: 8:3)7 de 1 <J de j>inci
ro de 11))2, pO!" nà0 tt.:H' sido) 
aiula a.ppt"OYada pdo l'odct· 
Legisla ti v o ................ . 
. nspcc.;ao e a.ur e os pot·tos. 

Aug-mentacla com n. qu:•ntia de 
46::207$'200, s-~ndo: 6 : ~\1,0$ 

. ' . .. 
sani t'tria exte:·nn, 1:0~)0~ pat·!l 
expe:liente o :38:717$~~;() p::-.ra 
as d r·s~)czas >c;·manentes c ,m 
o H~)spttu maritimo de Santa 
Is:tb:d, que p1ss tL'<lO :'1. s.t·r fú

. tas pol'-esta v•'i' b:t .•..• · . . •.• 
48. Como na propost:t. 

· 49. Coa1o na. proposta. __ _ 
5:1. Soe co :~ros Pu l>licos~ 
Diminuila a quantia ele 50:0;)0.) 

por não continn:u·em a s:!r 
:= feitas por cst:t r.~'rb . t a~ de'- . 

pez:1.s ~o:n o Ho"spitaFm~niti-

Diminui.l::t. a quantia dê 60:010$ 
1•edida. pa1·a. Mre.;\:.imos d l 
set>VÍC(OS que o g-ovemo tenha. 
de attender ·e :m~montacla 
com a de 25:()'27$'200 p :n·-~ 
cxecação do con.~racto d - ~ lim
pP.z:t da lagôa. dP- Rodrig-o U.o 
Freitas c conser\·aç:io da lJarra 
<:ta. mesma lagô:t ... .. . . ..... . 

52. Como na proposta. 
5~:l. MelMr:uncnto do éstado 

sanital'io. 
Dinainuich a quantia <lo SO:OOO~, 

do croc1i to vot:tdO::-l)lll':l. 1884-
18S5 não só por terem pnssatlo 
para _o § -17 a~_d_espczas com o 

Isab()l como pot· tet•em sido dis- . 
p,onsados algttns medicas d ts 
commissõ ~s v:t•:cinico-sa:J.:ta
~ias_e eMarregadoHh d·.sin-
fecçoes .. .•.• . ..... •• •..•.• 

54. Obras. 
~iminuid:1:t qua11. lia_ de 200:000$ 
p~did:L pa.ra umas obr::~.s e 
desenvolvimento. de outras •• -~''. 

'·55., E v<iniu t cs. · . _ ·· · 
piminuida a qu-an~ia de 20;000~ 

,· ·: Y . lL--H ; - ·.. __ 

t.(Jc Julho de 1885 

'· 

70:0Ciü$000 

Jíinist.::rio do ~~~-:Jerio 

,-o · ilfiu!etm ·c - Socs·cta.:·!o il•) Esta'lo- df)S- Ne- ; 
gocios rl') Impc~io é .. :tlltO~Íz::do n despender 
c·om OS SCl"\'ÍÇO':l-d~sign :do;; n )S S :g-uint lS p:.~ra-
graphos :t ituportatvia. cl: :' s~CJ1S:897$:BT -

1. Dotaç:io de Su:1 J1Iagestade o 

2. Dita · dn Sua · lllnge:;tà.~!c a 
!mpe:·atl'iz...... .. ...... QG:üO!.l.)OOO 

3. Dita da. hincez:\ Im1)erial 
a Sn~. D. Isabel. ...... _ 150:000.(;00:) 

4. Alim•:nto,;; do Prtncioe Im- · 
pedal do Gt·ão· Pará. o 
:St•. -O. Pe lro ......•... 

flitns do Princine o Sr. D. :5. 
Lüiz ..•.•. -;. : . .•.. . • .. • 

6. Ditos do Princ:pe o S:· . 
• 1 nton1o ............ . 

7. Dotação do St·. Duque de 
::::l.Xr:l, viavo àe Sua Al· 

• • 1J .• I , , , 

8 : 00()~000 

6: ooo;:;ooo 

Lco poldin:t. . • . . . . . . . • .. . 75 : 000800:) 
8. AlimentoS do Principe o 

Sr. D. Pcdt·o. :. .... . .. ü:OCJO.~QJO 
iws elo 1 J"Lt!ClpC ·o r. 
D. Antonio .. ..•... . ... G : OO~l.S 'JOJ 

t:J0:037$200 lO" n·tós Jo Pt·inci~!l : o Sr~ 
D. JoEé...... . ......... G :OOO~YO 

11. Ditos do P.ittcipe o· Sr.· D. 

1.50:000$000 

· Luiz.............. .. .... 6 : 000.~000 
]\Iestt·es da FarnU:n. Impc-

·riaL -.......•.... . ... -• .. . 
Gabin~ te - Imp ~riaL ..••.. • , 
Suhsidio do:S s~nadores •.• 

. ·"' l 
1u.:Sab>:idio do :; Depnta,lo·;. .. • i50:000~000 
17. Secretat•i:\ d:.t C:um1.1·a dos 

18. 

iü. 
20. 
21. 
~·) -.. ~. 

24. 

2:3. 

2G. 

2i. 

28. 

29. 

AjuJa.s de custo de vinda e 
\'olta. U~'S ÜO jlUt::t.dOi; ••••• 

Conselho de Estado ....... . 
Sect·etnri:L <1 .~ Es1a.rlo .••..• 
Presi.lrmcifl!'l de provi twia . • 
Clllto Pnulico ............ . 
~eminat•ios cp iscopaes . •. • . 
P.~ssoal do en~ino da;; Fit· 

cuLh.!cs de Direito . .. . • 
Secret.'lt'Í'Ii; o l.Jiuliothecas 

da<~ FaculJ.u<.les de Di-
roito • . ..•.•..•••... • ..• 

Pe:,:soal do ensino das Fa
culdades de Medicina·: .• ·• 

Socr·~ tarias, bibliotbccas e 
l::tboralorios <las Faculda
des de Medicina. . .• 0 

•••• ~ 

5 -t: 25o;.;ooo 
48: 480~000 '··· Hn: ;wj_.;;ooo 

277: 203.:;3:33 
79S:OOOj:OOO 
11 o: 250.)0~0-

202:895 5000 

GO:GôG:'-000 

407:400$000 

sss:soo:-:;ooo 
Pessoal do ensino da Es1:ola 
Polyt8chnic:~. . .. . . ..... . . 200:700:)000 

Sect·etaria e g!l.binetes da : 
EscoL!. PolyLcchnica.. . . • . :105:4!2$00) 

Escól<J. cb min;: s d:.J Ouro 
P t·eto .••... ~- -...... ... .•... 

122: 800$000 30. 
84:800)008 

Inspocto:-ia d::~. instt·ucção 
· primat;i 9. e sêcundaria-:--: do 

'· __ 1\l_llni_çipio. da Côt•to; pe~- . _ 
soai o ma teriaL da in

. !itr.ncção primaria. ! • •.. • 576: o96.;;oao 
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Pes~o:l.l e m~lte.-ial do Inter
nató de Ped1;o li. ....•.. 

.: :33.-- Pe-ssOS.l -e ma teri:J.l do Es.'-
ter;n:itó' de Pedro li. ... '. : 

.. 32. 

:H. 
;35. 

Escohl. Normal. ..•...•..•. 
.Académia Im-peri~l da;; Bel-

_ as_ .i I' es. -.. _ ........• -.. _.-_ _ 
Imperial Instituto dos .Me- c -

ninos Cegos ............ . 
~ . ~ 

A~y lo a~· Meninos • De:::va--
lidos ................... . 

3~'~ Estabelecimt'nto de educan-
das no Pará .......... .. 

-lO. _Imperial Ohservatorio ...••• 
41. .:'u·chivo Publico .......... . 
4.2. Biblivthecn. Nacit.mal. ....• 
•rJ. In:5tituto Hi~t·)ricõ, ('rcogra-

hico e Ethnorrra hico 
l3e.::zileiro ..•..••....... 

·95:5oo;;ooo 

2: ouOB•-:;ou 
ou: 700~0_90: 
~5:5So;.:;oco 

os:sou;;5oo 

!?:uoo . .:..ooo 

~1::t. - ·Aca.d:mia. Imperia.!dc '1\Ie-
dJcrna. • • ••.••••• -•• -.• _ ..• _._ 

55. 

Lycciis-ac Artes-e Ofllciós. · 
Saúde Publica ... ~ ... ~:: ...• 
In.:.;pecção de' Saüde dos 

o r tos ••...•.. .. ~ •..•.•.•. 
Laz:iratos •••.. ~ .......... .-
Hospital do; Lazrtrc-s .•...• 
Soe corro~ PuiJlicos. ~ •....• 
Limpeza cia. cUadc c d~1s 
· praias do -Rio de .la . 

n~i 1'0 ••••••••••••••••••• 

Irrig:Jção d<~. cidade do Rio 
de .Lneiro ............ . 

:\Ielhorame!~to do estado sa-
nitario .. _ ..•...•.. . ..... 

Obras ......•.•.•.•......• 
Eventuaes •.......•...•.•• 

2:000:)000 
70: 000.~000 . 

32: 5~0.)000 

5iG:2CG.)~tH 

1c.3: 2oo . .::o ~lo .-

12Z:SOO.j00() 
37iO: ooo,.:;ooo 

20: OOJ:)OJO 

Sala das commissões em 30 de junho de 1835.- AntoHio CarneÍJ'O da Roclw.- F . Sorf1·J . ,_ 
- Jl. Al'll~s de _li'G1.,jo. ;tntonie de Sitjueinr.. UI!Jsses V itmnte. ;L .t. de J!a,futt 
Fleury . - :L J. llcn1·iqtMS, com rcstric<;ões.- -Lot!l'CHÇO de :1l'1uqwJrq~~e.- Bczcrr" dt: 
lliene::cs. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

:!'II:\ISTElUO DO DIPE!UO 

O Ministro e ~e~r.:tario de Estado. do~ Negocies do Jmperio c aulorisado a despender, com 
03 serviços; designados nas seg-uintes verlHJ.E, ::t imporlnncia de 9 .588:4i!l+i30. ; · 

A saber: 

i. Dotnção de Sua Magc~tade o Imperc .. dor •.... . •.. • .• . ..••..•....... -
2. Ditade Sual\l;tgestade a Imperatriz: ......... . ........ ~ ........ ~-~~ 

.:J. .Dit:t di'. Pririceza-lmpel;ial -ú>:Senhora D::-Iúibél •.......• ... . .-.. . ; . ... 
4. .Alimmtos do Principedo Gram-P:mí o Senhor D. -Pedro •.. . ......... 
5. Ditos do Pt•iücipe o Senhor D. Luiz ................... . ......... . 
O. Dit·)s do Principe o Senhor· D. Antonio ............•........•..... 
7. Dotação do S.:-nhor Dl1qu•~ de Sa ···e, viU\'O de Sn;1 •\Ut:%a n Prineeza 

Senhora D. Leopoldina ....•..... -~ .. • • .- . ................. . . 
S. Alimentos do Principa o Senhor D. Pedro •....•....... . .• . ........ . 
~). I>it)S do ?rincipe o Senhor D. Augusto .............. · ............. · 

10. Ditos do Principe o Senhor D. José . ••. . . .. ...•.. ~ . . .. . ... . . .. ...• 
11. Ditos• do Principo o Se11hor• D. Luiz .................... -~ .. .. . .... . 
12. Mestres da. Familia Imperial. ..•.. . ..•.• · ........... .. . · ~ . . ....... . 
13. Gabinete Imperial. ...... ; ...................... . ..... . ......... . 
14. Subsidio dos Senadores ..•.•.•.... . .....••............... . .....•.• 
15. Secretaria. do Senado .. .. ....•..............• , ••......... . ........ 
16. Subsidio dos Deputados ........•............. ~ .. . ........•.... : ... 

_17. S_cci·etaria; da Camara dos Deputado; • ..••.•.•••..•• •. . . .•.••. • . • .•.. 
1:-i. Ajudêls de cu;;to de Yinda e volta dos D.:putados ................. , ..• 
Hl. Cot1';c:l10 de Estado ... .. ...... . ... •. .......... . .....•........ . ... 
20. Scct·etaria de Estado ........ . ... . ..... •.• ...... • .. : .. -. . .. .. . . •. .. 
~-1. Presid~nci:ts de ptO\'incias . ......... . ......... ...... · .•..•..•..... 
22. :Cult? _ p~blic? .: .. : ....•...• ; ...........•... . . _ ... . . . ...•.•• · · ..•. • 
2:3. Scmtnartos I:.p!_scapaes·: ....• •... _. . . .. . , ..•. , . • . ._. .. . . . . . , 
2L Pessoal1lo 0nsino das Faclllda les de Dir~i to .. .... .. , •......•• •... .. 
25. Secretarb.s:c billliothccas das Faculd<-:.· l ·~s de Diraito .... • ....••..•... 
2:i. Pos;;oal do ensino" das Faculdades de Medici na~ - ~ .......• .. ....... . .. 
27 •. Seci'et:u·ias, bil.Jlioth r>cas c hboi·atõdos diis Fac ald .desde I\1e:lidna .. . 
28.' Pc-;;s~i-il do ensino da Escob PolYtedniica •....... ; ....•.... . :. ~ .... . 
29. Sl'.crotllri:;t e 6abiMLes d~t Escoiá Polytcchriica ..•.... .. ......• . .... 
!30. Escola d0 .minas, de Out·o PreLo ... . ........... • ... . ....•••........ 

· .31 , -Inspectoi•ia da instrucçiro primaria e secund:~.ri::1. <lo· r.:J.un!cipio: d;l. 
Córte, pessoal e material da inslNcção primaria ~ ..... .... ..... .. . . . 

--.32 • . Pn.sc:oal e · ~mJteri,ll - da. . 1nstrucção- s ccunda:·h do,municipio d<i Gõrtc. 
· 33~ - Escol.., ""r ·1- · ·- · __ - - · · . · · ·-- -- · ·- ··· · -- -- ·_ · ·-

\Jit l.'O ... ma ... .... ... .. .. .. .. ·: ~~ •... . .... .•....... ·~ .... .• .... .. ... 

soo: 000.~000 
90:000$000 

150; 000,..;000 
~:OOOs:JüO 
6: ou' :$ou o 
ü: ooo.~ouu 

75:000$000 
!i : O<J0,--:000 
G:OfJOsOOO 
G:UOU..'.:Ol;O 
G:ouu::;uoo 
::3 : 2oo . .:::.uo,, 
1 : \JUO~OUO 

522:0oo:-::ooo 
1 ti:3 : o48:§uuu 
i:32:00U~OUO 
9.~ 1 : ti4u:=óun 
;;.t: :L5u~oo., 
-18: ·18U;!;U!JU 
19-J::UO.~OOi l 
277: ~u3;.;;:~33 
7~s:ooo . .:;oJu 
1 iO': 250.~000 .. 

. 202:8\)5:~00:.1-
t:G: G:iO.~UOJ 

407:400.~0:fu 
4~ l!J: ~00;--iOO ; ) 

· 1 0\) : cso~uou 
1 :.i2:0: ;9.~5UO 
S4:800.jUOO 

' 580:090$000 
. ·4:12 • ·-> ·3-""UO·o-:.L -•. •.1• ' ·::'1 _· 

- 71 : 600$00.0 . 
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i}l. .,-.. ):) . 
--:j6: 

.. :)j. 
···:'\ .· ... ). 

:)!), 
. - 4·). 
-:4L 
~2. 

. 4:1 .. 
4-1. 
4). 
"1). 
-!7. 
4-3 . 
4'.1. 
?ii I. 
51. 
5~. 

Aj '• '• • . .. • ·s···. _,_----..... 9 . cssuo ·e_m ... 
-~ - - :c · -.. · ·y ·:' -. ,- -_ .--- ·_ .,- - .: . ·: ·-·- - ~ .··-. _·::: ' - - - ':"~- _,• : .. ---

.:~calem ta lmDcnal da o; B).las Artes ..•...••...•..•..• .-: .•..••... :.,. · -
Im per.! a! InsÜtuto .. do' mcn i ::i os ceg-os' .•• ~~ ~ ~ ~-· -~ . _ ..•.•. ·:· ~ ~-; ~ ~- ~ .•.. _. 
:lrfstit1~tõ dós~siu·dos-m:1dos:.: .. : .. -:-........•..•....•......• -.•..... 
A "-ylo •!os meninr;s desvalidos ..•...•.... ; ............... , ... < ..... . 
Est:t bc!e:ciment•) de educandas; rio Pará .... -.. .-: .•......•..•••..... · .• 
Jmp·:rial Obs'!J'vatorio .... ~ ~ .. · ............•. ·.· .•. , .. • .. , •......... 
Ar~hn·o-PuG!tco .......... ~; .. : . . ;~ ...•• ~· ... ~. ~ ••.... ·~ .......... ;., 
Bibliothcca · NaciDn'll. ..... :· .•.. : ............................... . 
lnst~t.uto 1-[istorico,G.eog-rapbico e Ethnogr:xphico Bra7.ileiro ..•.. : .. . 
• Impeót(.\e?.demia dt; l\Ie 'lieina ........... ~ ........... , ..... : ...... . 
Lvcc!t de Artes e Officios . • . . .•.....•••..• : .•.................•... 
H)•gieno Publica .............. ; ............... ~-; ........•....... 
Inspecção de Saud~ do~ Portos .... . ............. : ................ •. 
L~zrtretos .......•....... · .•. ; .. · . •..................•.. ; ........ ·; .. . · 
1-Iosaital dos L~-zaros ....•.•............•..... · .......... ; .... · ..... . 
So.cêotTOS pnbl:col? .......•.••....•..•..•.•.••.•..•.....•... .-..•. .-
1\!elhoramen to do CEta.do sanit...·u-io .-.. ; •......•..... .• ...•..•.•..•.. 
Obr.\S ............•.......•......•.....••.•..•...• .. ••.•..••..•.••. ·· · 
E v·~nttia.cs .......•......••.... , .....• ·., .••.•••..•...•..........•.. 

..;.-5- --'J$00()' I:_:;);) • 

- . 80:557:)600 

• 2->: ;>SU~O!JO 
68: 800 . .:;5tJO 

~) : 000 ~UOD 
2: OJO;~OOO , 

6·) · "'JQ~-oo .· -.) ... ~.~. ~J*_~o 

m:ooosooo 
.. 2: 000~000 
03: 300.; 000 

85: ooo;;onr 1-
:) 1 'I: G40.~0'.l0 
·-1·-·'> · ,j s-, <"oo 

,.) .... - ~-

7:'720~0UO 
~?. : ooo.~.ooo 

201): 000~000 
82:~ : 3'J-2~~-ii;O 
;J50: OOOsüO~J 

4.0: 000$00:) 

O Sn.. PrmstDE::\TE dú p:m1. i:lnnnhã a seguinte Gounh. Coelho e Campos, l\Ianocl Portella, 
vrclem do dia : Schutd~ Dias Carneiro, Sigismundo. _CarneÍI'O 

· Continuac: .. i:o cl:t 2" dis~us=ão (<~rt. 1°). do pr-o
jecto sulJ1·c a cxtincção g-radu~l do e1emento 
SCl'\"i l. 

. =?" tlisJn~sft() _ do :l1t·~jecto_ 11. iü _dcJ~8::;, ~·t·e~ 
diio ao Minislcdo ·do Imperio p:lra construcção 
llc um bztl.rctó. 

2a diEcus<fLo cb · projoc to n. iS deJSS::S, r.~h
tivo ao ct·edito ao Ministerio da .Tt!Stiça p::~.ra 
d·Jspezas sccr~tas dp~ policia c ontr~1~-; 

Lcv~'lnta-sc n scss~o{ís ~1·1f2l"l0r:l.S~ : 

Sli:\Dl.\ ni:J.-l.t~:Lnr:t c :q•prov.o(iu _ll:t :t~•l.;t Jo lrOHlCill:
I·:·;:•tc!l ll: ~r.,.-P.ti'I!Ctli'tJ .... -Iié•(lli!I'IIIICIIl•J,; . - 1) ::-r. !~11· 
fra,io 1:urrcia nccup:t·SC.: CiJ:u uc;.;oC:b ur:;o~ul;~ :-U ::ir. 
t:a·Lcll•il:l':lt.Cll OCl"l:}':t->C.: cGIIIll; :lll'l;<Jdos ol ~rl'1alr!•Y·-;
I) ::;:·. ll:1:rrl•: .!c .\~·~l'ctl" pc·lo ·u•aa nr;;rnu:.1:; •lc ;!. llll· 
J:U!:).<,-1.11:11::.11 1u1 1•1\ -t:onlinuaç:iu ti<! .:! ' ol1sru-~a•l tlo 
p·:.~=cclo 11. L\ tlc b'}:; .-m~ctlt:l•'~ dos ~r~.~l:utuol - p,,r
"'' (t c .\l•lnl .. lllol•ln.-r.c~:Lc nna~·:i:'l c!a. ,n,;,·u~•iio •I ·> pro
.i··d :) u. l!i de I::;::I;;.-IH<cut'oú JiJ ::ir. JJ<: l.crra tlt: .~lc·. 

.. , 1 1 : 

~ ' ' dt·igur.s Alves, Duarte dn Azc\•edo, Moreira. de 
lhrms; Prisco Par:l.Ít.O, Antonio de Sir1ueir::t, 
Mm·o1ra Hrand:"io, Cunk1. Lcit5.f), C:!strioto 
.losr~ l\hri:mno. Jhrão d ~- 1\n;ulia, \'az de :Mello, 
lldefonso do At;:wjo, Ribci1·o de Menezes, Fran
ctseo Delis~rio, ll:u·ão do Gn:thy. Satyro Di:_~.~. 
Prid1.ta Flcury" Cn.:'los J'., ll~_~so, -_7\Iacicl c A~l-
drade Figueit·:J.. · --- -- · 

O S:-:.. PnEsmEXTE abre ~~ scssõ:o. 
. Compn-2cem deJ.10is de~abcrts :'l. sessüo os 

Sr~ . : _1\lac-Dow.~ll, Alvnr•l Caminha, Carlo;; 
Peixoto, Gomes de Ce.sLro. Vianna ~'a7., Gaspat" . .. . . 

Fallam coin cau"a parLicipatla os St·.;:;.: Al.;o
ftlrndo Junior, ~\utou i o B~zerra, ~\.utou h Car
los, l.:i::w~tr: t, Clw:!:l.!:!, Domelt·io Bi:ll.IJl"ra, Gol!· · 
•:al\'c:; Fet'!'CÍI'a, Ju:quim Tarat·.:s e Leopoldo 
Cunha. ·. 

Faltam som CJ us \ Jl:l.l'tid p Hl.~ os Srs. : Al· 
n~:·o 13(,tclho. AuLonin l'i.nt(J, ~\1·istiJ-~s ~piu•Jlu. 

.• C:l l":nCti"O d:1. Cunha, Cu:·rcia de . .\rauj•J. CucUw 
A's i t hor:t~. neh"!m-sc pr.'scntcs. os Srs. : de H.c~r! nda. Diog-v elo V:tsconc-3llos, Hc:H'Íquc 

F,·nnldin _ Dorin.,. Allons') Celso .Tn!H?r· C.-,sta. . .i\brqu ~s. lt~qní •. Jonrtnim Püd1·o. O[_ympio 
. Rmlt·iC'uC's. Vnl!n.dnrcs, .Toii'o Dn.ntns F1lhtJ, Bn- . Cn.ml)o~; Ri.iJoir0 rh. Lnz c ::;iniml•ú Jnnior. 

lhões. CastelloBt·an~,:~. Lonr0nr,.o de :\lbnqucr- ·E:1. 1 . 1 .... 1 • ·:- ·d 1 o:-_ · 1•.. }I ·· _f·· ~ ,.,.· • p·1 _ .. ~ To..: o Pc_- _.. tt a c npl1rO\:lé a. :1. :\·~ta c ~ se ,s.Lo I) 10n· 
r1 ne~ .::>1 .. 1. .!\ •• ~., ll.ll,..,l.tS~O . (IUIJ ~ :' " . ·. t~> 

. . ' .... m. 
~"' · ..... , ~J •. ( ., ", ~ · ··~- : 

Rodrigues .Junior. Alvos de Ar•l.n.hSiln l\Iaiü. 
Adria.no Pimentel, Zamn.~ i\brcs Gt::i:t, .L:tcct·dn 

O Sr... Jo Sr::cr.ET.\mo cH. conta do sczuinto . ~ 

\Vemcck, V<tldet:tl'o, Coelho de Almoida, :Mon- EXPEDIENT8 
tnnclon. J\Iascnt·onh::t.s. Rc;~crl":\ do :1\Ieneze~. __ _ 
.l i.wencio Ai vcs, l'nrr!cn L(l ele 1\rorn.cs. Mm-t.im Otlicio;;: • 
F!·ancisco. D::intis Gõc.::~· Lc:tiv.lt·o llhi.cicl, Ro- ·lJ, = ~lini:~teri,) do lmpcrio, .de 3Q de JnnlHl 
drigo Silva. Bcrnàrdo . de nlcndon'=.a Sob ri riho, ultimo, remcttcndo . o. pr•~jccto de joo;;tura.' ·d:t 
Lc~tã? d,~ Cunh~~ •. Frcll.!rico lJo~ges, }>\..1t,isbona lllnul. Cama1·~L 1\Iunicipal, -rctiJl'n!al!-lo o qus 

• ::, :•?•E_ufr:JslO.C()rlCU. ;::, -: = : _ c : : .· · ·:•:'· -- • • · : : -:"uure · ·amo·<L1·a. ~ dts = 1- ~:.t:; · _tran::;nnltm-=-cout o 
" C1>mpnre-ccm d~_po~s d:1. · c~lan!ad~,.::?s Srs: : av,iso~ ~e <. 25 · do ·Junh? }e · 188-1. ----:- .:\.' com .. 
Dtt'{'ãO Ja Lcopoldtn~,-AlmSidn. Q}lvet;-a, Cruz mt~sao . dJ c:unnra~ muny~Ip:lC 3. 
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•·· Sessão órn 2 di:! .1 ulhó de :1885. 

'· ' Do 1\lini~t~rio d() Ímperio. de · 3'1 dQ. mcz 
prnximo pas~n.do, remetteq_do_o. co~tr:1.fto c~
lobi·a-io -en~ri .;ã'qtl·;llo mítiist·;rio o . . J; - 8:·1-
Es:'ii:rie &Cornp,, em 5 de De~~~·mbro do nnno 
pro:s:imo pa<:sad•), pat·a 6 serviço d·' limpe~n. (h:. 
Jag-óa .de Rndt·igo de Freitas.-=- A" C):mni:o;~ito 

1 
; de saude pu blic:~ e or\amcnt?. · 

Requerimento-,~: 

n) en "'Cnll''Íro civii Fernando de :\la tt:F. Cün-
c3~"ionario da empreza dó s.ba~tccim•mb de 
il.g"Ua da'cilladc âe _Piracicaba, na pr•Jvincia. de 
S. Paulo, pedindo i:;;ençãn ele dit···Ílo' Jo irilpnt·
tação para n mat•.:ri:ll d:.!~tin:Hk, ú rcferidn: em
preza. -A' cnrnmissão de fazcmda. 

D::~. Camar:t !\funicipal da cida'.lc cb Pir.lci
caba.da r,rovincia Je S. Paulo,~nlicit~n !o isrn
ção de di:-cito~ n.duaneiro<: pnra •) 111:1 te1·i:-tl im
portado elo o tr:mgeiro,dc:;;tinado ú em1'reza do 
abastecimento d'ngua ã m0:::ma cidade.-A' coru-
m1ssao e azenc a. 

Do Dr. Eme,:to Ferreira Françn , comt) rc
pre;:entante da Associação The Br(t~ifi:m. ];1_-

.... . . . . '. . . , ' ' ~ 
w • V o. J • 

pt•op~Jndu con~truir a rede geral dá viaç:1o fel'
·re:~. nacional, conforme o plano do Es:.m. St·. 
comelheiro s~lraiva. uando mini;:trl) da :1gri-
cu tura.- A' c.Jmmi~-=ão de commc(cio, in
uustria e artes. 

..... São: lidos .e. a11pro'';:tao~ os seguintes 

PAnECEil.ES 

N. 15:3- 1883 

Troco rTe iWlas no Th(~SOtti'O .;.'tttCÍOil(J.! .-Ptt:.;. 
tenr:,ra d~ Jo .~6 iforeira dO$ Sa.i7!os BrorJa. . ' .. . J ... ......... .. .. '' . ''- . ' ... . ····- '' ' '' . . .. . ... . ' - · • . .. . 

AuqmciHO_ rlt~ t:ancÍíi1t ntns no 71: of.·ssr,l" tla.ç 
. a'u!a:s súj,_.,lcmcnta! c.-- c se.:todrn·iu.s r( o ;\;·

se na! r{,• ()ucn·a da Bt!lâa. 

Olympio Pereira da Mnll:t, pro:cssor dt\:.o 
anbs. ;.;uppl-'ment:ues G secundari:1s ele des ·
nho line::~.r, at·i:hmetica c geometria do At·senal 
d·~ Guerra da Bahi1, solicita do co:·po l ••gisla
tivo augmen to d ') sc•.ts \'encimcntos, er1uipa-
, tl ..;os aos .os pro:cssores :: prnn:l.l'tos dús 

Companhias (!e .~\pt·endize~ A1·tifi~es do" Al"Sz~
nf!cs _JcGuorJ·a, que, por acto legi~lntivo, pa:ssa
fn.:n a percebc1· 1:~00$0!);). 
. A comm::-:siio. d~ pensões c ordenados, para. 

l'l:'solvcr sobre a pt·ctr~nçiio elo supplicanLL·, 
pt·ecisa om·ir a opinião du Go\'Ot'JJO a re>'peito, 
pelo .que é de' pai·ccct· qu~ s~ Ih~ rcrnetta 

·a dit:q>ot : çiiiJ~ nfim do in f• rmar. 
_, . . Sala. d ·s commis~ih• .cm 30 d~~ Jnnho de JS85. 
;.;;..1lilefonso 1!1: .-tí·~(ti}i : :...:::A U(; ~-isúJ ·j_i'féury . ....;.: 
1 O(iu I 'md1lu . · .. ·• 

N. 15) ::.._ i8S5 

E:;cóla c.·:pcci,?l -rl-: pluTnJ.r:tcfa n_a: capital 
(ir) [;li]J~'l'io. 

O Instituto Ph:l.t·m:>..cen: i co do Rio de .Tu nej r o 
pedQ a ai•pt·oyac;:io do j.1rojecLo n. ;):; do 1830 
que autortza o Go\'orno a ('re~ll· n•:::;ta.Co1·tc uma . 
e::co1a e:5peci~ll de p\:~ú·m:. cia Sob di\'~n'sas 
b:1so ', oí~'et·ecend~ cede1· ao G?Yért~o lorlo.;; os 

~ . 
. sctual escola de pharmacia que o me;;;mo insti-
tuto mãntem nest't Cô1·tc. . 

A commi.;;:oão de · i nstrucção publica. para · 
pcd·:·r t•csolvet· so ht·e :1s Y:mtag·cns do dcsligar-:•o 
o estudo (!rt phurmaci:~. das escolas de medicina 
afim de fot•m:II' escola ou f.,c\tl<lade distincta, 
necessita ouvir a opin-ião do Guvcrno ; e a-sim 
é d·") pni"(:cer qn:; o citado r.·quedmento e seus 
documento~ sejam rem ·tlidos ao :Minist·~rio do 
Im )eri • 

~a!ll. dn~ comrnissõe:' em 1 de Julho do 188:). 
- . .Hmeid(t O!irei;·a. - Joaquim Pcd1·o 
Soa1·cs.- Dr: Dum·tc P. Schutcl. 

N. -15!i - 1SS5 
P1·o:'vincia da Bahia ( :2) r.list rtcto) 

.... - .... ' 
do as anthenticas O:t!3 e :ciçõcs do :?,• districto 
da província da Bahia., a que se procedeu no 
dia 14 <.b Junho findo • . verificando que as reft)
ridas elciçües correram sem vicio ou nullidadc, 
c de pnrcce1·: · 

L .. Que scjnm :-tpprov~das lodas as eleiçõns 
Jns pntochias que compõem o 2" distt·ido 
da~ n~hiri. . .. 
2~: o Qnc·se.j'rt .reco~hc~ido c· 

~(:: A i l.ncqulj.l que.- .;li(; ·c'l!o Cfw ve.:: .- .·ttlr ia
no Piillcnte/.- M o;rud ] 1,_wtclla . 

S:'io li·!os_, :1p:,i:Hio~ c Hppt·ova·lo.;; os se
guintes 

Hequeiro que, pelo ?\li11istí• t·io cla .Justiçri, -~ej:J. 
mo fo.rnecida. :L lista. de l;.d(ls os m;tgistrnclos 
a posen L:.; à os. com a i uo i c:· ç;in de'! nn.n r o pereehc 
c.ncb 1~m dfli!C!,:. n o!n:r!a q ! :~utlo_ ,. 

Sala rl:ls SCSEÔCS1 2 1lt~ .l_ullio t~C 1S8). - Jr;;;,J 
.llo o'ill nild. 

P.cr1ueiro qnc se :-: ntnrizo :\ n1CS:l d:1. C:rmara 
dos Srs. Dcp1;1:ulos a mnndat• public:ll·, como_ 
doc:1Jnen to.,; lli=stCJricos, as ::elas das ~c.;:;õcs· • 
secreta s alé 1830, corn cxc•• p<;ão da.JII ~lbs que 

- I I , ' -... 
de flrdem r: l.nteres~·c pulJlico. 

Sala. cl:'s r-e~::ões. 2 do .Julho de tSS:). -:1f,r
nocl .·1/ ~,; • .;s rle Ar11Hju. 

E' L~ (· Incllido á me:;::~. c lido o -srguintc 

H '-''f'' t]i'Í il lt: HlfJ 

... He·;uei1·o CJI:e, · pelu Mini·:Lcl'io da F:tzenda, 
sejaru i'orneeida:; a~ s•..>guintes informações .. : . · 

_t.n Quacs os ~en:• dort>S do impcrio .. qufl -(!xer.;.: 
cnm erripl'Ogos~pl.tblif!Ot:l Í"GnÚÍÚCritdos·, C a ll.:t
tü ,~czri d··sle ;. ; · ·· 
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Sessfío· 

O Sr. Eu.:C ... ~a~io Col.•reitt:- O . . 

PRF.S!DEN'fJ~ : O nobre depubdo 
póde continuar. • 
.·o sn.: EuF:usro CoRREIA : ._Dizia eu. Sr. 
pre~i~ente, que o Pai.; de. h?ntem publicou a 
not1cw. d0 r1ue um dl)s prmctpacs imlustriaes 
da provincia. do Paranú se vi•a forçrtd') a fecha.r 
;~s su:i::; i1nportante::; fabricas d<l herva m(l.qe,por 
não porler ausolutament~;\ contínunr ~~. corupetir· 
na vend:! de seus productos com os privile••iados 
d:t !~ep~blic::t Argentina. o 

Paraná. 
E. a h:--rvil. ma.tte quem alli sust~nta ~s díver

s!1 s ~ndustt·i_n.s o ~ ~ommercio qu~ temos. Alem 
'-CPU•; 1ca ,.t·- - ~ 1 ' . - 1 s rnços 

g:ntina, estabele6endo uma imposit:ãn gPr.1l de que se: empr~.~·am ~a colh~ita d:\ herva c no seú 
1o o[ o sobre todososgcneros de imporla,ãopn:ra preparo ; . alem da. mclustr1a empregada. na cx
áqnelle j)ai~-. 'riii--nleãtii:i: -occas.ião-om qnc con.:.;'plor:aç:'io elo pinh~ o fab_riérição · de b::ri'icas, ·- · 
?Gdia um pr_ivilegio a fabricas~nl'l he1•\ra riüittc, :t"mos .tambom a mdustnn. ·que se ::pp~ic:.t ao 

.. lt~pe_dn coml'llotn.ment:l o commercio qnc ::s pro- a.pot_:_bçoaru~nt_o o ~reparo_do3· eour?s. · . . . .. 
Vl~lcias do. ~ul mt\ntmham com :1qnella repu- Sao. tre:;; tn~:ustt·ms, po_1s, qnc vem a mor~ct• 
bltca. (AjJOiado.-J.) .. I com ~ actl)aJ·lntJ•arlO P":1.lzcado p"!la Repubhca. 

_ .. J\..rcpublica, q~c c.onso~~--mais. de 20milhiJe:o Argentina, i~l'ha~lUO inteit•:lJucnto . os : se~lS 
de krlo:"; dc ~het·va malte annuulmente; tom não po:·tos :t product•lSJ.mport:mLc:> de unia mrlt:rstrra . . . -~- . . . . . . . ' . ( - .. ' " .. 
Urug-uay, fabricas montacl:ts e pt•idleg-i,,da._, I dad_ca c!Lt impo:-ta. .. - . .. . 
ele modo que nenhum n··gócLinto póch ai! i e ~- \.Ex~ · co:np!.''hend~ que, durante a paz que 
t:-..belcccr fabt·icas in-uses 011 mesmo im orla;• t'jnlOS g-ozado, si o p-overno 1nedib!<'se sobt·e 
os g.:onrt·os de prime: ra necessidade c vendei..:· ass•:mpt 1 :'C me! Hllllc, te:· ia occnsiã.o de empr•;-
os parn. o consumo do p:~i:r.. gar· t:wtbem s~us 1ncío:;; de dcf<!Sa, propondo a 

o Sn l'nP.:~r F.XTE ·-V E F r ?.. t+"•\'!t<;~O 11<'\S nossns tarifas p::~ra pro.iuctos 
. ._ • • J:s 0 

•• • •• •Ã..: <a._ tccnç!l · àetcrannados d!l.•rucilc 1)air. • ._ . · 
Os requer1mcnto~ de urg-encta na.o sao funo·•- A p . bl" \ l. · 
mentados: v. Ex: dovc diz·.•r p_at•a o rp!C qu!>r'; :;o ooo\.(;P,~l r~.·r' f'dg'Cll! m:. que Cl)llSOmmc 
n. Ut'"'CDCÜL .e nara qnando. - ·· -: . : •J t ~ ~~os c lOrHL-n~attc c que para 

t:- - · .L' : . • a.qutrtl-o.;;d•.HXa\•n.cmnosso pa1zdo trcsnqua-
0 ~IL Eu~··r..\sroCom~r-:u :-l'nrn. lto.J•'· por- t1·o mil contos rio t·éis. com n Linoproprio de sct1s 

quo o ncgt•CIO nr~·cntc. .·· homcn<; 1lc Estn.t]l), comprohcndo ~ • a c:-oovenüm-
0 S ':. Pm~sroE~Tl~ :-V. Ex. \"e ,111e r! prc· ci:t do ~!Jam:lr n._si_ cn.recr:J·so:;: que ::mnualmcn~~ 

ciso rcqner."r urgcnci:l. Jcspcncit:~. no Pn_rana, r:nt·:\ faze!-os con\·t!t'g'1r 

O S F : ~ C· ·-l\'" ~ J,, . . d· cm__,r .• vo1· ?o.s h:1_blLan te~ rlaqncll:l. r.onn.. . _ . 
. ,. n ... t,UI~.\~I~ o?.nRr.u · .Ls .litro os hlh pt•rvt!ogto:r fa! •rtca~. de modo :1. 1mpeclrr 
lrcs qua. 0 S e 1~ . ra · todu _c qualCJU'!r eoucmrcmcta; pt•eparou ei:itra-_ 

O Sn.. PRF.SIDE~Tg :-Sirn, s<>úliot·; pot·que das p·il'~:;apt·ov~itat• os !:Cus prolucto~ c1ucr das 
a.ntes Uo nobre deputudo ja ha\"i:1m oradol'OS Missões quet· ,de Col·t·~ut'l.", c. quando se i:<Jn- • 
inscr:ipto ·; pat·3.·falbt·. t:n :mínwda pelos preparosantr~cedr•nles, lrin-
-: .. 0 ·sn· Eu F ~ ;:,0 ··c ... · T.' t- çou uma Imposlç<~o tao .o r te CJ ue se no c tzcr . •. .. • :,AS. O .. Ill~I."'- :- 1'-D :10 pCÇO :t • 
V. Ex .. q11oconsultc :tCamnr:t si me concede um dcct·etocde prollibiçno para a intt·odnçiio de 
urge nela p:mt tt·atar immc:Jiatn.mcn te do fecha- hen·a-mn.lto n::t.(jt!'llt . re;JUblicn. Neste ~."::ISO. o 

: . _ mcnto1l~s fabl"ic_a.~ _ de hervamatte napt·ovmc ~' di1·~ih> de repr•~;alia. é ·perfcitnmente ju'ltifi· 
elo Pm·:mL · . · · caYeL(Ap :n'ado.~.J .~. 

o SR. : í;lÍ's~oJ-;XTJ~ :-I~a. rót·~n:~ rl-o regi meu: o S!L Jo:\? r:r!;>;tl):l :-Isso pc'rlcncc : i as-_ 
to, _quanâo o :~ssu rnpto Dão fiÇu. . prejudicado _ .. si ,. scm.Ulca. _pt·ovwct:d. _ .· ..... . . ····· .. 

df;lle nãoee ~r~ ta imrn·~d.ia~·,menta,? urgcu i~~·~ .O _Sn: EuJ;'R,~zri)Cotl.REÜ ·: :_N~ :._assembléa. 
•. · !iO .. tem •• o-•• efloJtod~_obrJgar; a_: _que. na . s.~?s!!a('kPf()~,~~gial, .. nf?s •. ·ru~t:ayr•'Js .~:l~ Opposu;.ao co_nser-::..:: . 
sê.griirit·~ s.·,;ja .. o.~ negõc.· iotratado r.le pr~fcrl'!n•:f·:"l vaâo~ii./. Jrafiltuos. ~=.ais -fl···e-uma ~ez dl.'\l:lnÇa'r': 
~:qualqttet• outro. i .· .. · . . ·. . _ ·. tlm , 1mpcr:to - prohtb1t•."o ~ sob r~ a_ nos:;a rnnto- · 
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rh prima ; em todus a:; sessões proc:mimo~. ~ porque é que o Bl':uil, que tetn a~ gTandes 
pelos m"ios ao no~so a.lc~•ncc, impedir a expor- l c:u1.rqucadas_ do Rio Gt•:tn(lr~, onrl:~ esto anno se 

·· fação deste gene!•o. lnf·Hiznlentc; --11o:"ên1,- ã :calcula que scj :m nb:üid:ts 400:000 cabc~~as~ 
maioria. nunca nos :lttr>.ndeu, rleciarando _que o não ba de, a s:1a·turno.l ~nç:t;.· mnimpo;;to,não 

' commercio de het·va matte nada soífl"ia com a sq sobre ns carnes salgadas que vêm da Re-
.. ex ortação dn m:Jterin. rima·. pública Argentina,como t:1mb:;m sobre o milho, 

t ' - ~- ' :::> · ma e. em em suas __ crr<1.s com que suppru·-se, -· 
. M~I.S i\S cou,:;as hoje mmhun àc face. Aimpo- e nós não tem0S no Brnil coin que suppl·ir o 
~i~i'ío lr.n\~:tda J>el~ :tssembléa provinda!. que que nos YC.nl do E">tado Ot'ir:ntal c da Rcpublica. 
teria f:ido uCg't";1Úde' eíl'eito :1it1(!a O nono pas- Arg_cntilli1.: fican:ws em penuria. 
sadoi perderia hoje todo o seu valor, pot·quc ago- 0 Srt. Eul•tu.sro Co~m~u : _ 0 nobra dc:)u-
r:• taria como conse~1ucncia. unica irnpedit• qne -. 

· · 1 taclo cn.~<ma-se. _As c11arc1ueadas do h.io ·.1ma d:.\~ pronncw.:> C:-i:port:'l.sse a 1cn·a. matte,no -
1 · d · Gr.mde do S_ ul_ têm ido em um au0rrmento in-passo qne outra.s 80 preya ecf!rtr-Lm .:;;se 1m-

posto para ex.p:>rtnl-a em ht:rga escah1.. ?~o m~nso; f,dta-l!ú~s aponas :nna pe')_uena. P!"Olec-
estado a qtte a~ comas ~hegaram. é pr·eciso nma c;~o do Estado. (~l.jwiados.) · · 

• (l" •• 

d~s c ya.lioso:; capitaes empregado::; em um:\ tecção é quo preciso. 
indu,::tria'digna na protocção dospoderes pabli- (:lpo'iado.-5.) 
cos (Apaiados.) A twovincia. do Paran:i pcdi<1. () 

a a:·robr~. de 25libr:\s ou 111.'2 kilos; isto é. menta. Si esta industria tivct· um _::tuxi.liotão 
CllSt'l no liorto de emb1rqu~ - \)!} con t:i\•os calcü- vo.lio;;o como o lcmbr.1.do p:)l:l. Asseinbl·~::t Pro
laudo o camb!o :·o p:-~r. Pag-a. d~; direito~, ~c~ vinciaLdc Pcrllamba~o, t?rr~mos que, dentro 

Di1·cito:.: de 7 oJ" .•• ......... 
!li:~ is adJi ciun;d ..... -..•. . . 

~ Mais 1:5 .. !,. t•.;cculo .....•. . • 
I . ~ . 

Centt\;•o.~ .•...... . . 

)> 

11 1 • m ::. . t l 1. r t"-n;J:~ a nos n.1 r ~, 

dispens;:nclo cornplcLamcuV! a imp;~·rtac;:Io c1uc 
f:zcmos th ltopublica Ar;;,: nlin:~.. 

Dcm;t.is, Sr. pt·es!dente, con<.:idaro sirnplc:!s
:::1-!~0::>- monlc r s ch il'•1UCadt-:.s tb l~io Grande do Sul, 
l"?,U;J qtundo ú sauido que,lu~ovcndu um ünpo~l·) sobt·c 
___ ..::;_ este gcnct·o do primeira nct:es.;;id:dc; -i po

cl~t· ::mo~ npro•cit':l.I" as grandes c r :cas p1sta
!:!'Cn:; q·:c cxisl.·~m. não '3Ó no Par8n:i, S:lnla 

_:\., ]::~s:;o (JUC um:tat•ro'uarh hcrrn rnatt':l em- c-ti .,h· 1 ~ r•Jt"n .. s e S P •tll" como 'tl.tlJ,, 110 ,,.. l<.Lo li '"• ·• ·• • ., "• _ o U.-
J.>!ll",!a no Ptll'llll:i. Cll-:Lanco U!) ccnt:n•o ;, 1-l:lg"; l de C.::ari c Piauhy . Po.r qnc C$Ln._:; pto\'incias cJ,, 
(1J··,·{I_.'Jto::: d:- Ctltr, ... 1n. ·.1." Ro·l.,ut.lt"c·' .At._Q·-~n· .. t·n :t C• -• 1 d ,;-- 1 . ~ - '" ·• u ... :'1 , - "'' 1101·V~. C{lli"J pror !17.0111 este gcncro e w'lO. CXCC ~ 
centavos! .. Ont esta. cliiíerença ele 5 ccnt:wos I0 ntc qn:olid:Hlc, nft.o se res0h·cm no (·!:portal-o '{ 
cnm::cns:tl'!Í. :-~.s dr:?S!V'Zfl~ de fr·etc rlo na:.- io, d~! E.' rorqne n:7o podem coa1p .~ti:- com o quo v:~m . 
deec-~b:t:-'lrle no . Rto -da P:-:tb, c!:) ::l.i'Ítl::l-7.'-'n~- do Rio d;. Prat<l. onde o trab .~lho é mni~fncil o 

-gom ·otc.~ - Jondc nos chc;:, o gcn·~ro com muito · mrmor 
~ós. qne nos suj::!it~1.mos tt c;;sr) gr:1nJo im- dispcacli.o. 

L ~.,· ( ~ I J 

l{cpllblica Argnntin;:!. e que importamos em aos pnblicista:;; c politicos de Bnen'ls Ayrf'os. 
g-t·:mde rpn•ntidadc, :1pcnas :~2 1·éis como di- .hi.. em ~4 cb Abril, o ro3.ln.ctor em chefe 1b 
r.-:ito d•J imporlaç:1o!... - impo:-t:tntc j o:-n:tl clr;no:nin:,do .1.Y r/(:ion(:l cha-

Eis a(iJJi a gTan:lc desproporção. Si a Hc- m:wa. p:u·a isso a. atlcnção tlr1 g:lYCJ"no c lhe
publica. A1·gonLina, poriJUC cstab~le_ccn: pri:.. indicaJ•a. o :; pet·igos :t (1ue se ~ujeilavu. o ruinis
viligiadamente uma fabl'ica. em seu tcrritcu·io, t.ro 4;t fa~cnda quol'~ndo faw)l'ecer :1. industria 
impcdin:1o :~lJsfllut:<lli'ICillC que outros . :;c C!:t;~7 tlo pair., pot• meio dcuru:proL·~ccionismo perig-oso 
beleçam c qu·! (ruahuci· irdust!•ial po<:sa no- }HH'!l. su~.s pt•oprhs rel::tc.;õc:; crJmmorciaes. .-. . 

:.:·goc_iar;Jl(lste _ gcnet·o. _tn:a assiUl_mu :,dos ,•3.1'.,- _ : . Em iu•Ji!::"O .. <:>ditori:tL do 2 L do c.::AbriLultiwo •. _._ -
tigos' mais Pl'OcUril.d:)s riall uolh:; 'paiz e prohibe ;sob• a epigri phc;,:.::L11;C,d t!Clos 'à.i"[/Ú'l.tÚto: .. é bl:r.i.-
0 com~crcio com o seu prim.c~::o forncc~do;·, .;i!•.?il·os,-diz o N7:r:io;~n.l de Btt~n~s Ayr~s. · 
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~< Os cer(:la.('s. quo exportamos pat·n. esse 
patz ~ch.am-sn 1_gualmente ameaç::tdos de pe~ 
x:·alo.s HJl po,;:tos, JU'- lamento quando mais ne
cessr ta. mos d" mor~ado:; consurui.dores como 
.uquelle. · 

"' E', pois, nccessario q ua o go,~emo se com-
a ~o · · 

·o ,;, ·o "'-- . ...... , ~ 

su_as irmãs, nos tem ·preoccupado seriamente a 
cr1~e que atravessa seu commercio exportador. 
cuJa'> fuM!õt~ls- coaseêfUG ocias ·affe.:;tam, como_ é 
na.tur::tl,toàos os ramos de sua existencia. · 

l/.. Estudando a~;· causas que originam:· este 
rpnu estar gerul, yamqs _ e::s:põt· com franqueza 
cruaes são _ ~~l_as, 'e qU:ae.; são osmoios que~ :a 
nosso entender, deve!.ll e:!)prega.~·-se para .com-
batel-as; · 

t;r.ico artigo de exporta~~ão que tem a provincia. 
.. e a herv::unatte. t!lDto que, em annos anteriores, 

"' ·mr..m a r~ 1 :-- tem cou~tituido tres qu:.n·tus psrtes de sn:1. 
n_acion;.\l; ciucrlloje, mais do que nunca, neces- rcu a. 
SlLa da:prot~cção do governo pura sea: uesen- «Es~a hcrva-ma.tte, tão prosperaoutr'ora,nstá 
volvimeuto. · hoje complctam~ntc d~cahida, t~tnto nos preços 

((Com mais · :vagar, nos õccuparomos deste a . que se vende nos mercados consumiiore~, 
importante assumpto.>> . como pelo limitado que fi.coLt soa c::s:porta.ção. 

· As apprehensões deste jornali;;ta n:lsciam <<As noticias que dia.l"iamente_ se recebem do 
do facro de teL' na assetubléa provinciul de Pet·- Rio d:i. Prata dcs:Lnimam cada yez mais nossos 
nambuco, seguodo declat·a o proprio artigo a indu".t~iaes, e_ve~os · que, si não fosse D ci~~t_tm
que me refiro, appareciJo um pt·ojecto lançando stanc~:l. transnon:t de conservar-se_ ba1xo .o 

. o imposto .d~ .. 15 ''/o sobre as carnes pro\·e- c:1m~1~ sob r~ . Londres, :l e::s:portaç~to s~na 
:nientes da H..npublica Argentina unicii.mente.l quas1. 11.n~oss1yel. . . 

A questão ch h erva malte, para o Purami, é <(Els. ulu, pu1s.o mal prrn::pal que ~os affectn., 
qucsl~o vi_tal. O commr. :.;Ci~ ê a io._du~_tt:ia. I o que_ e ~~~s:lda pe. r~ur~açao qu~-~-sta soffrcn __ d_o 
mantem-se com. ella. e, como chsse em prwc1p10, o co~Hll'; l cio da. provtncla. . ·· -. -- . 
a. her,•a matle n:lo só 1Jor· si dá vi:la ao com--:_ .. ::,<(_l'orcm, .51uaes sã~ os motl\'Os q~etem pro
n.1ct·do da ·· pt·ovincia, <.:Gmo tamucm ütant~m · du:wl~ .c estao p_:.-oduzu~tlo tal llecahunento L 
outras industrias · ue a ella se reodem e dell::L <.<E 1sto prcc:Js:mlont.; o que procura_mos de- , --- . . . · ~ . 

: viv~m. . o ·-; . .. 
«Nos annos em que a indu~Lria. do ma.tt'3 pros-

• O Sn .. Ar;ns o~ AnAu.ro : - A?oisdo · pcr:l-V:l. positiva.inerit0 nest<.~. pt·ovincia.niio c::ds-
0 Sn.. Eul~Jusro Co~m: í.\ :·-v. E::s:. compre- tia ·a concnrt·en.cia que actuulmente lhef~l.-l0.m 

honde. ·Sr. ;-:residente, o gr:1n·lc pr:)j t11'l.o, nlio outt·o ~; merc:tdos tambcmproductol·cs • . 
só pa1·a a provincit! co1:1opal'a.o p•;iz, qn.~ peide -

1 
«Xossu vizinht1, S:.~.rü;;Catl~arin~~,cm p6m&iro . 

rc:::nlt:tr do -fechamcn t·) ·· das tnJmc:\3 de h~ ·r,·a. 1 loõar, n:\~:t c~po;-t:~-ra. ,no cntant•J quc:nestcs ul~ ·: 
: :.ma f}:>., · tr<•z·:mdo como c~nsn.f1nencia. :~ p:.~r::.!y.~ .j time~- :tlll?O~ .t9m q_n .. -.ia4o tt_o ~~o ªa Pt·~~?: p~1:t~~ .. 
zaç~~~> ~c t9dno commerc_toda pro:~ncut . .,~ · -' dc~ ~~.,OUO n rrob:1s : :mn~.:ncs~- : O .facto CJ_ttu : (:1cu ·: 

.:-:: '-~ il_::r e ,:sº ·:par.~t" :: _p(\!'dr: .rl<?s : cn.;:ott:lcs,_a_l .li .. ~.rn~ .. :·j·=o.ry;o!?:--!l-e.~,~;.l~el~.c-~~~~-:-s.~.: ;~~~!~~, E~- -~!. a._~t~ ; 
p-reg-:..dcs-quc: se d!n·e· oln:t!' : •--deve-s 1 attendc~ • :nvs· hmtte:>:: da.qu2lhv:·p~ovmcu1.~· -com:- :1 : ncssn.~\: 
p;-in.ci pa.ln1entc: ·ao _desalento; _ à f,üta de vidà 1,. foi .c1evicló •às· f~ú=_~Ec~rl s ,_ e protecÇão: que·:.: lhe . 

' ':-'' ' H -~ • ' VO • • • • "•• .<;"!.>~- • o ' '< , O . . ·- ···V ' : <:,·>~~ - ,, - ,,: ' ' . '.!''~O . ' • ;: •• • ·<~~ ~-.. ;.:_~ :.>-- ~ - ·:-::.;•:<··~·~:·:, ,-
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.· t12 Se5süu en1 2 du Julllo· de 1885 

-dispensouo govCl;-no p:-oYincial,- de não sq,br,~-1 ..... c~ào- sc:-~Jo a her·va.-matto um a.t·tigo de uni
carr,3gar a exJ.nrt:.tç~;o com imp:.lSt<:.s J.e q n:d i- ; Y~rsal consmJ!D, e sü a.pcn:ts usadn. n:::sre;m-

.. dad::- algum::.. ···· . · . _ _ ..... _ .... __ · ...... ... .. _ .. i !.Jlicas Ar;;entin.a, _ Oi"iontal_<:_ do Chib, p:tÍZI}S 

«01-':u·:tguay, qu~.de,•ido á lon::a gw·r:-a que 'esses on,l : no;sos concu1·r,mtes gozam de \'au...: 
. r,;C)li'reu, SU:t indu::;ti'Í:t : tinha fiC:ttlO :H'I'tÚU[~da, tag-ens O_ .reg-alias tl\lC_llOS f:tlt:l.m, claro I!Stá 
. tem:....sc de 110\'0 levantado. d:•seuv.oh-rmlo a. in- ( ue 'cho;>-n.ni. o din. em ue a lttcta 101' nossá 

': dustrm o matte com mUlta. acLi,·ida(le c novos pn.t·te set•ú iwpo'"sivel, c que teremos que 
mélhoi·ameuto~. _ submetter-nos l'esi;nad:l.lnento a q11e esta ·pro-

«Profegidos como cs~<i J ::rruellos indu:;:triaes vincia d,;txe de ser industrial o exportadora de 
>::> ' 

direito de e~portaç~1o, tem p;:;ài·!o conseguir ou 
l'CCOnquistRl' ~Ua antiga SUpl'ClUU.C!a, cO:nua
teT.!.dQ com vanta.g~ns, .nos mercado> d•) con
sumo, as hol'\'as b:-a;(ilciras. 

«A RcpHblica IHgcntina,qac,de :.tnnos a c~ta 
parte cst:i busc:-..tldo os •n~:os de e.llaUdl)'tr-se 
do tributo qne p:1ga por mnit·Js g-eue!'OS ()S

tr:\ng-eiros que po:ie!n set· culti·:ados pe1·feita· 
mente n{) seu tcrritoril?, n:io tez_n poup:vlo es-

,... 

« C1·emos que os factos indic:1dos sã') tão elo- -::: 
quentes por t:F mesmos, que bastam :\ de
m·_,nstrar a.s causas que aü'ectão nossl u!!icn in-
du~tl·ia. » · · 

A herva-maL~ esti immensam~nte ti·ibutadn. 
E' p:-r·ciso :div~a.l-a um pouco e tomar m~t!idas 
~:!erg-icas p;.ra elln. continuat· a ter entra b nas 
repu ;iicas do Pr:üa._J~lla pag-:~ itn]JOSt::>s .inplos 
e alin:ent·t os ~,·fre; publicas pot· diversos mo-

industria., e temos a pt·ova ch :>eus l>t·iihante:; fo.-Direito municip:~l_ no lo.: sr onde é ,co· 
resultados uo :assucat·, a.g-u•1rdcnte~ fumo. vi- lhii1a. 
nho, frn.ctas o outros p:.'o:iuctos dG pri•ueit·a 
necess1 a e. que suas p;·o\'LilCI~ls o lntarzoJ• ccntt~o fa.bt·il. 
produzem e cxport~m com g-randos . vantagea;;;. :)o.-Im[>Osto df.l industria nacionn.l. 

<1. E' natural qu7 IiÜO potlia esqucco:--~~e da. 4".-llem, idem, provinci;11. 

n:lda pa.gam tãr pouco pat·a. serem introdaúdas - q ~R. ALYES OE RA~.ro:-Pó:le .accrescen- / 
nas â ')milis províncias cb. m:m11a Npublic:i~ tn.r .o 1m posto sobre o fabnco de ba.rncas e sobre 
· « Alétn desta.-> impot·taut·•s vautagl3ns: estão · couros. 

j i , 'S u . z ranspor •s 
muito mais re iuzid:1s do r1ne as noss:~s lPrv:1.s. 
de modo que, com nlg-1ms annos mais. c"'t-lrão 
em condições do ab:trcar a maior parte <lo 
con~urilo gel·al. . . 

«Sabido c quo~ tanto CJt••·ient.~s como as Mis
sões. possuem ilot·estu.s de Il•'X extenssissimas 
e ca?a.zes de fornecer, pot• si só, toda a hei;\•a
matte que s'l consome. 

« Por ultimo. a quanto dei:mmos indicado. 
·devemos aggt•egnr a. expot·tação ele herva-matte 
em bt·uto~{lue se Í!i.Z tanto de,.ta provincin. como 
de otttt'a8, da:-:tinada a set• b.~neOciada nas pt·a
ças de Montevi:léo~ Bueno1 Ayres e Ro~a.rio, c 

- q~le vai a occup:w o log,tr que ant"s occupavam 
as herva.s que se export:~yam beneficiadas. 

UFUASIO ORREIA. : - Ainda, Sr. 
presidente, si dentro do propt·io lmpct•io 
a. hei·va-rnatte pagasse um unico imposto 
ao Estado, poderia o Pa.r·auá lutai' com os 
~eús vi;;inhos, q úe, chamando :i si~ pot• ft·an
quezas que eu tlrmominnrei ct·iminosas, algnns · 
paran:'tenses fabt·ica.ntes de herva-mattc, abri
ram mão de todos o:. impostos que cl'uhi lhe 
podiam pro,·ir, c, p ~1r um estratagema. sin
::,:-ul:l.r, üzem com que, ao p·:~s~o'que no P~1.raná. 
se paga. ao Estado pot· um:~. arroba de ·her,•a
matte a qaantin. de 500 róis, pot• exemplo, na 
Estação fiscal de S. Francisco, apen'ls se paga 
250 réis por ar•·ob:f. 

Vê V. Ex. que, apezar desta~ :disposições, 
apezar ele se lhes fech 1r o mercado de con
surno, apezar das impo,;:ições feitas leios ""0-

. r vJ. 1~1 vernos g-era e provmcta , a let.-va-matte se 
um insignificante im- manteve· rlurnnte müito tempo, não obstante 

posto, e estando no Rio da L"' rata monopolisada toda n gorte de contt·ari:•dad•·!S. 
s·~ia. introdLtcção pOI' casas que obtivet·~nn pl'i- Essa i:1dustria, porém, terá de d~sn.ppa.rccer, 
vthgio p:>r aq,_tell ·•s governos par:1 r.xcltlsh•a- si o governo não tomar· providencias sérias a 
mqnte beneficw.l~a. com a g-r~11de vaut:n.gem -~ este respeito. . . . · 
ainda. de ~~opaga.r di!'eitos de imporl:~.ç-~o. s:(' · Nito cessarei de cl~amar a: altê nção do go
concebc factlmente co1:1 qua:ua supertOl'tdade verno geral e do .pedtr-lhc que empl'egue todos 
podeml~t?.t' co~ o:~_ 1!1-dus~r:aes ·do _P~ra?à, os esfo:·ço.:.; ·.para. · ent~nd,er-se com .. 0 gove:n_o · 
qu~ pelo ~o~trnrto <~stao st;I.JGltos u fortes tm- ~rgent1'?-o, afim de que cess~ a. mgdtda proiubt- . 

:·::.:p_<:>stos ·e. d1renos,- tD~nto aq u1 como:·nos mercados · t1 va. .da: tntrodução des~e "'Onero nos mercados · · 
çonsumulores l ······ ···· ·· ·· · ···· ····· ·· · , ~ dagt1ell~republica, · · - .o ··. , : · · ··· · · · · 

·: ... =::.-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15 58- PÃjgina 7 de 30 

, sessüo_ el112 de Julho_ det885 · 11.3 " 

O SR. AtvEs DE -ARA.tmi:-~Ncsto - sentido, ha · _ Pedindo esta ~rg~~cia, -__ Sr. presidente,-tive 
um~ repre_seutação _da' assembléa provincial do I por fim. como - p~l'_~náenl)e. J~yantar uni _pro
Par,•ná.- - - I t?~~ó contra ·a inercia .do gove~IJ.O, . q?~ vê o 

_, O Sa. EuFn.A~IO CORREIA : --Ainda preciso\ VlZl~ho E;;tado lançar 1mpo~to~ proh.1blttvos s~ 
- - 'chamar a attençã:: do 'governo g~ral para a ta- br~ os g~ner~s de export;• çao e cruza os bra

rifa da Estrida de Férró do Pararüi.- em r _ ços quanto á 1mportaçao do<> generos c ue aRe-
ai;ão a esse genero. .. 

Triltatldo deste assumpto, o industrial a que 
ha pouco lr!e refe_ridi--se, e'? artigo_ pul~licado 

·pu _ 1ca rgen ma nos envw:. _ 
A provincia;de Pernambuco, patriotica como 

é, vendo Iog·o o. perigo q~e be poderia~provir 

leceu, segundo um -· artigo -que tenho á mão;' 
-«Quando :1. berva matte era transportada por uma imposição sobro a carne salgada daquella 

meio de carNças até ao porto de eaibarque, o;; 11rocedenéia·: E~sa medida iniciada pela as-
fabr·icantcs tinhâm depagar de c:.~nducção. ter- sembléa. provincial de Pernambuco parece
mo médio, 530 réis po1· arroba, pe~oliquido, o me que foi tamb'-'m:..:âdoptada pela assemblea 
que equivalia p~ra as barricas a 450 róis provincial da Dahia, ou, pelo meaos, alli dis-

-bruto. cutida ; e an Estudo não ficaria dezar nenhum 
«Todo o mundo considerava excessivament~ ·si. tomando nquelle patriotico c::c·~mplo, lan

c:tro esse frete, e os fabricantes, nestes ulti- çass -~ nas suas tarifa~ uma imposição forte so-
. mos: annos. ag•i:u·davam a terminaçãG da es- bre a carne vinda do Rio da P..rata. : 

· - i ·- 11 os Levantando este protesto e tentando accor-
Israelita.s esperavam o manná no.dnserto. dar a altenção dos .poderes publicoc:; a respeito 

«Tudo fazia. esperat' que ~;, e~ta.beleceria, da indHstr·ia da herva. matte n~ P~ra~à. pro-

nomica; _porém. infelizm••nte não succedeu as
sim , as e~p(wanças f,ram burladas, e o pre
ço est~1 belecido para o transpot•te do mn.ti;~ foi · 
mats o aw a o que por me1q ') car-
roças. - · · · 
· «A tarifa _ da_c()~p~nhia e~>t.al,lelece pa.t•a o 
i1úúe 450 rfis por· ar·roba, peso bruto, o -qual, 
augmentado com 16 or :de tara d:is barricas, 
com as d1·spr-•zas de conduc\.àO até á estação, 
com as que haque_f,zer da e~tação de em
barque até ao armazem . pat·ticular, e por . u1ti-
mo com o direito provinc~~trc!!ulta que o_fre
L~- s_e ,- a:tlJir~Xitiiii. ;~i -GOO reis por arroba, peso 

«.No ~mtanto, a.s~ carror.as continuam actual
monte transportâ.ildo o ·ma.tte péh estrada dá 
Graciosa, a 400 réis or at·roba li uido. 

E' o que tinha a dizer. (Mttieo bem; muito 
bem). 

«E' natm•;&l, pois, que, á vista cle~tas gt•an
des differ·enças, uão s· ~ tenha ainda utihz,:do 
da estrada de fel"ro para o transporte do matte; 
pois é sabido que o commercio não pódn i:nt- o S:.·~ Castello Bru.nco :-Sr._ 
punemente passar por cim!l. de suas convc- presidcnLe~ vou occupat·-me ligeiramente com 
niencias. - · algun:; pontos do discurso do nobre depu~ado, o 
- «0 beneficio que oEstado tem querirlo f:lzer Sr. Coelho de Rez~nda, em resposta ao que 
a esta pro\•incia, garantindo uma estr•ada. de proferi na sessão r1e 17 do mez passado. 
ferro que lhe facilitasse o tran-.porte de ~ seus Con1eça.r·ei dizendo que S .. ~~: não teve r<\zão, 
productos, com -as demais vantag•'US proprias enLcmdenJo que eram dmg1dns a .. elle al
dess,~ meio de locomoção, não e::ciste ainda~ e ooum:as proposições que emitti ~~om relação só
os sacriftci.os qurl o mesmo está fazendo nosse ~ente :i. minha. pnsson. quando tratei de mos- · 
sentido. são completamente estereis. trar que não podia, pelo meu . mau estado de 

«Notamo:: que, à t~nd<3ncia, de que falla.mos saude, . d .:sempenh.ar os meus deveres nesta 
acima Je sobt·ecarregar o ma LI. e por tcid(Js os la- caso.. . 
dos, tamiJem predominou na confecção da tari- Eu sou () primeiro a reconll(~cer .as ~pti~ões 
fa. da estrada ferro · do ._ nobre de uta.lo e fa .o-lhe a dev1da ust1 a. 

«l o mesmo tempo que se 1m põe· ao.:ma.tte um Não era~ pois, capaz de fazer -semelhante 
fréte nlt0 e extraordiua.rio, npP.nas ~e- carregam allusão, quo não está de accôrdo com as minhas 
fretes insignificantes a outros pt·odu~tos. ' _ palavras. . 

«À cachaça. por. exemplo, pag:L do frete do Por mais de uma vez o nobre deputado, o . 
Para.nnguá. ató-Cur);tiba '10$ por tonelada, i~to Sr Coelho do Rezende, tem manifestado que 
é, .:m:iis ou meno ~!A$800 pot• pipa ,! ! ' nã~ pô le-conciliar a -declnr:lção que fiz de não 
. - Qna.lé a. caus~ de semn}hante do~igual- ser politico mi!it,nte C(lffi 8. mi~b& presc.nçn. 

· ::da.d11, em comparac;.ão com. a .het·va maLLe ~ •• '>) i nesta :asa, em n~r;t~ de '.'~ parttdo. Eu dts~e .. 
De Irio:io que custa menos , o transporte da que nao ern -poliqc? m_~hlante, p<:)rqt18 na_~--

-• -·-··her:va :matte' feita em- carrocas: pi!la: esl.rada:da 1 p-osso::~omar. parte acttva .e ~~sf<!r9a4a -n~~ · com~---- 
Graciosa do y_i.ie conduzida pehestrada:de fer.ro. _1 .ba.t~s, porque tenho conac1enc1a de nao poder 
.: - · -. V •. II~-.:15 . -· >· · · < - _: . ·· - >' 
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-·sessão ,eln2-,de Julho 'de -18~5 

"~dess~penhar bem os meus deveres (nlí,o apoia-
~ -das.) · _ . . ' ~ _ · _ _ _ _ _ _ 

. O Sa. PE::-:ri>o::_E•muitamodesLi~· ~: 

Demais, para pôr l~rmo a esta que$t1i?, basta 
ponderar que ella não 'ó da competene1a ~esta 

·confiança, que só pode se_r :tpreci~da pelo elei
torado. (.ApoiadoS). -..~ le1não extge, nem po

- dia ex:igir que o cidadão, .par~ . ser r~l?resen
. tante da nação; pertença a poht1ca m1htante. 

Sobi'e isto. só tenho .. _ de dar. contas aos meus 
commitentes. (Ajloiados). 
· Sou. e sempre fui liberal e tcnlo tido-~ honra 
de ser eleito- pelos votos dos meus am1gos, e 
tambem por muitos ~o pn.l"liuo consct·v:Jdor, eu 
~ . . . 

posto . . . . 
·A este respeito, . po1s, protesto nada mais 

. dizer. -

rár- e .desmorilisa~'a. ca.m:1ra. A essas respeita• 
veis autoridades oppon.h.o outr--.1.s, nãomenos res
peitaYeis~ e Laeseão,_uma decisão do Conselho de -
Estado, diversos av1sos do governo e a mesma 
lei de i ele Outubro de 1828, quando mand~ q~e 
ha ·a iecut·so ái.-a os residentes de roYmc1:.~. 
de todas as decisões das c3.lll:u;a~ municipaes, __ 
sobr'e sua ccônomin. C administraçãci. -Portanto 
subsiste :i duvic!:1, e oacto é justificavel. 

::. sr?rvou o no re epu a o . que eu, gUla: o que elle se retire, tem nisso intc~esse_, <: a~;h~
pelo seu reciueri~e:t;tto, entend1a .que o pr. Fu·- lhe razão no;.-que 0 capitão Faustmo c wtelh
mino Mat·tms RO tmha COE.tl'a Sl os dOlS factos ,Q·ente,acd~o e dedicado aos seus amigos. Nestas. • • J~ ~ 

· ' conmçoes e c aro que 9 1e nao po c ser agra a- · 
nhores, eu sei que, segundo o cal·3f!d3;rlo. elo vel a um adver.sari.:>' :politico co.~ouo9 nobre depu
nobre depu_ tudo, as culpas - do Dr. Fu·rnmo: .j.~d 

l d ~o. . . 
Martins contam-se pelos dias; mas, não poc en o Como militar, 0 capitão -Faustirio ~ · cst:i.- no _· 

. o~ cu par-me ·· com todos esse~ -di~s, · trâ~ei ~ó:.. · Piauby por virtude de uma re~o~u.,:ão .. de cara- · 
. mente daquelles, que; por nssllll .dtzer, sao d1as 'ctêr "enerico,tomada pelo ex-rmmstro da guerra, 
· s3ntos de guarda, e por estes julgo dos ~utr?s. 0 Sr~ conselheiro Rodrigues Jur:iot·, _q';l~ en-

·, O meu nobre collega:mostrou-se satisfeito, terideu conveniente - ter engenheuos m.1htares 
sÜppondo qu~ eu hav-ia dito g,ue o Sr. Visconde em todas as provinci_as, visto como a.sstm po.;.. · 
de Paranngna reprova,:a multos ac~os dos sells diam serv.ir com.maisvantagem_do,que estando 

c.camin-os ,- oliticos do Pt_auh e : accrescentou · "- · ·· - ·· ····· · · 
· com allusão ao r. Firmino Martins, que ·era reconhecida. · , ' ... . . 
_para sentir-se que o mesmo Sr. Visconde~ assim ···· Ouanto á incompàtibilid:;tde do set·vi~:o militar 

.. pensando fo.sse no Senado sustentar e defender 01~ 0 do ·· i·ofessoL' do L 'c s' ~i ;-

O nobre deputado enganou-se. O que eu 
·disse foi que naquella provinciu, ou com re
ls.çã:o a ella, se davam factos politicos impor
_tanLes contra a vontad~ do nobre Visconde, e, 
pois, não e1·a ostn omnipotente, como npre
goava S. E:s:. ; mas não diSse q_un.•?s fossem ec;ses 
factos, (l··nem tão pouco os seus autores, 

Tratando ainda. sobre a suspensii:o tla cumara 
municipal de Thet•oziiia, ordenada pelo Dr. Fir
mino Martiüs, disse S. Ex. que, assim como eu 
considerava o facto vulgar, clle tambem o con
sideraria; si pot·ventura. não se ·tivessem dado 
circumstancias concomitantes e subsequentes, 
que denotam a má fé com que_ procedeu o m~~mo 
Dr. Firmino · · · 

Neste terl'eno de má fé, c srndo preciso i~ . . . . ~ . . ~ . 

fa.ltão exemplos em contrario : aqui mesmo. na 
côt~tc ha medicos do corpo de saudc do e:s:erc1to, 
c1 ue exercem o magiste1·io. 

Volt:o.ndQ ainda á questão do segundoproce~so 
de L"espons:tbilidadc intenta9o contra o Dr. ~1r-' 
mino Martins, por denuncta de alguns elelto
rcs da Parnahyba, direi, para remate, que.~~ 
sentença· prof?rida pelo accusado,. c que serv1u 
de base ao ·- d1to procosso, con,htue prov~t ro
busta da sua honestidade dr~ juiz, que _ teve ·~· 
marrnanimidadc de confessar o proprio_ et·ro 
nar~ não sacrifica;.- o seu dev~r. Isto, ·a quem 
quer que seja, é di:ffici l, e ao · magistrad~ _tanto 
mais quanto sobre ell,_; pesa a respons:Ablhdade 
legal, que. muitas ;v ezes dá az~ a · que f~lltas ~ 
involuntarias !!e trad11Zam po1· cr1mes. 

:porém, consultando a lei c o direito! par~ce-mc, se convencera d~~ ~inj ustiç:t da accusação e da 
como' já disse, que aquella susp~n~ão ~o1 regu.- verdade do guc eu disse, quando consureios 
lar; óu, pelo menos, que a questao e contro- costumes eleitot·aes. 
versa. 1 t 

· Deixo de historiar dP. novo ·o facto, ·· or ue 
e e e re ;ü:l. o n~~ sentença, por onde a Camara 

__ Allega o nobre deputâdo, : como prova da ~á • Passo ~ e1· a son ença : 
fé~ que .o uccusado não podi~ . desconhecer .o d 1- . « Viro-ilio : Fernandes Si Antunes, __ ·escrivão 
re1to,v1sto como eMe:lhe fo1 apontado pela ca.;. éncàrre~·ado do reg-istro eleitoral desta comarca. 
mara'suspensa, as~ii}l_ Co.mo_ pela. Rela~~o ~ por da ·Parn~hyba, .. da proYincia do. Pia,llhy~ - por 

.. uma decisão' d:> ex:-presldente da provmcla; o riomea~ão : legal; etc. .. .- . . ·~ . .. . .. 
- .:zlOl:l~o~honrado collega ))r .}\GgueL~e. Ga,~~ro, ,e , _ « Certifico "'" em · :vista , <la -petiÇão:---13upra, _, ' ' -' 

i:. - -q~_eo·_~e-S.DiO iúicÜsadO SÓ teve_,ern.YlSta. ex:auto- que~ revendó ÓS ·actos da petição: e~ que ·o · . · . . - .. .. - · 
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- ~: . 

:. '7idadã~ . Euzebio·.· José: d~ Silva req1:1~reu sua 1 ;O _ ~R. pu.~:-TE . DE AzEV;EDO reqúe! que _ _ _ 
:~mclusao ___ no c reg-1stro .. elet toral desta -corr.arca, lhe-seJa -concedida uma· urgenc1a de 5 mmutos 
encontrei o despacho pedido, ·o qual do ter se:: para 'dar a.lgum:1s informa.~ões sobre neg-ocios . 
guinte.: Visto este;; autos etc. Não .·refurmo o- da administração dajustiça~ · 
meü.d~spacl~o.de fls. 6 evcrso_por ser confot·me · Consulbda a Cama.t·a concede aur"'encia 
a dtrc1to. Em 20 de Novembro do anuo ro- - · ' · - ·· · -· · · 0 

- · 

x1mo · p:~ssalo,r{uando~· seg-undo a certidão i.Júé · 
juntou o tecort·eute, pt·oferi o d0spacho, em 
q~e--4-:..c_ fLLildi.!, -não· tin~a -: ainda ~heg-ado a esta Sr. pr;~ sidente,_ recebi de Piracicaba. . e sobre 

• . -~ goc10s- e o uca u um o eg-rilmma; que 
daquellc anno (em que se basea o recorrente), \não ha de sorp-render ;í Camara dps Srs. de
o_ tlual alt~:,ou . G esclnrcc.eu a.lg-umns disposí- ·put:tilos, l)Orque infdizmcnte a Cawara. con~e;e 
çoes da lc1 .)02~. Eu hav1<1. c}?.eg-a.do ha pouc_o i em que estado anorna)o se acha a a.dmlm~
a esta. comar,~a, gravemente doe me de beribon, tr-ação dJ. justiça naquelJe municipio. . 

_: c. vi-m? log-o, u pesar do meu es~a~o de mo~cs- - A sim ple:.; -leitura 'Jo t0l'"gramra~ que recebi, 
- ba, ~bngado ~- despacl;ur as yet:ço:;s para. m- mostr~ a gravidade dos factos rccente:uente 

clusoes .no re0 1stro ele1toral, Lendo, alem d1sso, occorr1dos. 
muitos outros trabalhos, que se accumula.vam . . -
e que não poJiam . por isso mesmo · ser bem D1zem-mo de Botucll.hl em dat~1. de 29 do 
'desenr cnbaà s · in . · , - · p1ez )aseado 
illustração e muita. s:niclc .. N:io havia então na « Piracicaba para Alfandega, apresenta lo 

,- com::u·ca j11iz fonnado a quem pn.~sa.ssr:l o exer-, no di:.!. 1° do J1tlbo ás 10 horas. Conselheit·o 
cicio, e o p:'(l.7.Ó para o regi!<tro elcitor:J.l se Dunrtc de Azevedo. Ausente ao Dr. Prudontc 
J """ ·,' L!tlC CScC !3C IZOSSO, S1 eu o r~-:- e l r;racs . .-amat•a dos Deputados, Cõr~e. Bo
!1 \ettc:>S~) a.o juiz d e\ direito mais Yizinho, rc- tucatú, 29 de Junho de 1~85. J üiz de Direito 
sidente zliás a long-a. distancia. Eis o <f H•) il1c em sua cas:J. despertado c injuriado da rua, ... ·,.,. ~ :~ . 

o ' ~ b .,., 

e es~udar. Toua esta provincia sabe do ;stado p:tngas, que. estiveram na cas:1 do .juiz muni
em c1uo para aqui vim. l"oi nosse estado de _cipal e Ci\J.e, <!_ur_::mt_e .. cercn. de <luasjhoras, .per· 

· - molcst:a; ·que · despa:cheL:1.- peti'Ç:Ió~- clue;·-- poi~ cort·e1·am gr:uidepartc.da.:cidade; passando até 
certid~o, .. fizr!l;D-m o rccoi·rente -juntar as su:ts pelo qna.rtel da policia :em gritos infrenes: 
razões de t•êcurso; Tinlw. euão a f:üsa idéa, co_~:~t:~. j~Jizmun1c!pal acompanhõu . o grupo, e 
tirada~ l';Om dnvida, c1a · leiluri aiit~riormerite. que ;!o meio des te pi1·tiau1 instigaçõe~ para :1-s- · 
feit:v do § 2° n. 2do art. 3° da cit.nda lei • . dr~ saltar a casa do juiz de direito cex.pulsal-o da 

··· ciue o p•gamento :i. fazonJa publicií. de qnalqner c:d:tdo; iniul'ia.s do ju-iz dr~_ d.ireito seg!lidlts de 
-impo;..; tlJ.'!IO valor de 24!)-no n1un icip~-o â:\ ·córt;, , · vh·:ii:i i Ttto ê io ;juii muni"cipal, policia com-
Je -12:.:; nas cida. le::; e do Gs n··<; villas d:\va )lctnmenle inncti :t • ~ · , .;:: · 

u·e1to teme u:no no r:·gi4-ro _clr•itornl, e por. rep·~tirão' ~ scena~ (as<ignado) Christicmo 
isso m:m:lai in ·lu ir ' ·essa indh,irlno (n. ·quem lút! . » · ·· - · 
n:io c ou h·~·· ia . . a q•111m nuncn. tinha Yisto) e Sr. presidente, não me seri n.~cessario in-

• · • ':i en 1 i·:, :10 govemo 
tão n:.s nv•smas condiçi;c~s. Eu t:o1•ia t•cf·Jl';nado p:u·a que nlio desvie a sua alt~nção da. comarca. 
iofatlivelmonte c~S"''" · i<Jsp~tchos, si este .:;. q•Jc (le BulucMli, e imra f[UC iute1·vcnha com sua 
boj::! me ng-gridem, scrvi.n:lo-::c ·do Em~cbio. ac<_.~:ro tutehr. afim df:l qu~ n. administr<"tção da 
houves~em in :crpo·.;to o 1·a :urs ·, CJ'le :1. lei o;;- jusli~~;'l. off.!rcc.~ll- nnr1urlb loca.li:iadc algum!l se
tabcloceu -pnt·:t os c~L~cs om que o juiz co•nm·~t- guranl(n, j :\ não digo · da regular clr!Ci-"ã'J dos 

. Lc~ c::-roa . fs ~illolhantes; mas- ealararu ! N:1o negocios forcuses, mas :.i. vida, à. pessoa do.:; 
rC'lcorrer·ant. porqu~ esse e1·rt;> lhes :l;~i·arlava, ci.d:1diLIJs e da!! autol'itlades. · 
p•·etcndi:un dcllc t:rar trJ,~)os os pro\•ettc?s ro"- · ..:\ nnica notid:1. que tenho,é a que consta do 
siveis llO O~OS<· t'lte c no f I Luro !. . -~ ::\Iu.il:l telcg-ramma. e nos tCI'lllO ; do t~legr~.mma. ; não 
t tirde:-:- qu:u1do cu já niio podia r.ernedia1-o,- farei • . nort1nto comment?..rios, :porque nada 
fizr,•rs.m àcllc um crime e denunch!ram-me pc- pOS$0 :~écresciJtltar :\0 quo nelle fica dito ·. Ma~, 
rante o egrogío tribunal d~\ rebção; c boj~ V. E~ . vê qcv~ attribue-se tal ou qaal .parti-

• aio. ~a explr'Jrlltrl o meS!.!lO terrc-no,-procurando cip::ú;ão ne,;te Íl\CtO ::1.0 capitão Tito Corl·êa. de 
· ver. si o temor ele vf"r o mcn. erro ainda up;·e- - ~'lello, chefe liberal ,~de Bot•ll~ai.ú, o sobretudo 

c:iado p0lo tl'ibunnl superior -me obrÍ;!'!l. a in- ao ,juiz múnicipal, o bachllrel Benjamin Soa
. c!uir no re:;istro eleitot·:tl todos o ;.; pho!':pho- · res de Azevedo. de cnja casa. se diz que _eahir:l 
ros que quiz"rern. Engailam ;;;e!.. ~ Cou1met. - i:' ' · • • • • •• 

terei ·erros iguaes, 011 mcsme mn.ioros,-si a rei to I)_ pt'Qcura o:,pelíl-o 
fraq ne:t L r la rn :nba in telligeucia rne impedi.t catú. · .: 
de acert:~r ; ~_Jnas,__;,por affeic;-~io,~por odw.-ou O gov':lt'no d~vc a esta hora ter iuformayõcs 

-poi" cobardia· • ..;...na Cflld , eut1•n. algum int~·resec circmn~t:1.nciadas · sob:·c o mr;do · porque o ba.:..:
pesso:tL-·~sporo _c u1 D~ul:' r1ue nii:o-comcaetteJ·ci .chnrcl Beiljamiu Soares · d~ A:~.cv edo tem. pro..;. : 
Jl:r~<t· fa.lt<t' no curnpi'Ímouto ilc mn.as <levei-r$ .- · cedido no termo do:! Botucatú; C~ si acc!·es

··· Sui)~.Jrí. os _autoe,. obs·:: J'\':tnrlo~se .o disposto '·· no- c"nt~r :1 cst~s illfo:-maçõos as · qne dljv~ t~r de - :. 
:ü·t.:i;J do ·decrctô n:.:: 821:) de 13 d~_-:~go~to tle Xirjríc~s ~ do 1\Ionhua~s(t c 'de· Queluz na : pro- 

._ :..A8_81 . : ~.~ l~a.rnnhy_ba.. _ 1~fllr:t, , Dez0ml5r!? ... deAS83. viuda de :Minn.s.-hatle-reco_nl~ecer que jã.·existo ·. 
: . c __;,Fi6)1:üio_' dê Sõu:r,~, -.1út1'Lhls·~· .• .. - ··· _. . a· pro\'a do -- U111a sé-r1e·=-de faetos; ··suffici~nte· 

. -- _ T"n hi:rconclu~do (múito bem •. : muito bc'J':·_!) ~_par:1. . inf11ndir no. ~nimó ·d~ ___ Sr. - ministro da. 
. · . .::~-- ~-_: :: __ :~ : - .'· · --- . ~ _,_. __ · ; .. ·. --... ·:_- ·-_- .. _ ~ -~-- - ·· .. : · .... ---· -:. ~ - - . , _ .. . -- -

-~ 
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116 · Sess~o em 2 de Julho de 1885 

Dei · mati·ic: .. za 
. c bâcharel Benj:.uuin 

tinuc a atlmi nistral' 
(AptjÍtJ.dos. 1 . 

A este facto, Sr . . 

. effectuar- nova : 
- matl·icub dos escra.vos. com declaração elo 

l'lOJll i', côr, id:1 :e, cst,•do, naturalidade, iilia.ç.ão, 
a tidiTo ara. o trabalho rofis.-ão e valor coin-

Benjarmn Soares ·de A;Ú~'·edo é -ti sujeito a 
proce~so no t ·•rrno de S .. João Nepomucerro da 

·· proviucia de ?\Iinas, pelo erime d.. ofi'ens-•s 
i as m uma mu 1er rmsera.,·e, e qu·· es ·· 

proce .. so não ·oi ai nd~ concluído i -orqu~ falta 
inq_uirir-;;e um:1. test!~munh: : , soldado dl! polida, 
_que mora ertt Ouro Preto. Este e Olltros factq~, 
.os crtmes de concu!';sào p ·la e:t1!!'tmci:i de cu,tas 
indevid:.1.s, o não .,umpriruent_9 de habeas-corpu.-:· 
e tantos outros parecil quo jã deviam ter aconse
lhado a~ gover·no a wedida da suspensão do ja_iz 
municip:.l rdim de ser res;•onsabili~ad•:. Será 
e"ta. a. - ~r nic:1. medida. Sr. pr•·sidenLe, que oi.J~te_ 

.... . ' 

min Soares d · Azeve..to pratica. em~-Botucatú . . 
Aquelb localidade, já o d;SSCI uma vez.. faz 
exc.:e :ão ao estado de lt\Z, d!· trn.n túllidade 
e segu.r.tnç:a ~civilização que feliztnente rC>in a 

na provinda de S. Paulo. 

o Sn. PnuoExTE DE MoRAES E ouTaos Sns. D:E-
PUTAOOS POlt • AULO:-Apoia.do. 

O Sa. Du.mu DE AZ'EYEDO- Eu me3mo jà. 
tenh•) pejo de denunciar f:tdos de.;;;ta. ordem que 
dão cotao que barbotri,_ado urn .dos pontos mais 

···. · impo,·t:i:lite~ daquella rica provincia. Infeliz
mente. r~ sta é 11 \'er.:la !O, e não t••nho out•·o re
medio senão denn m·ia.r :i Ca.mat·a e ao· l)Odet·es 

-'compet0.ntes factos laes. esp r.:~.ndo da a_l'-'{-iio 
-'dos poderes publicas a necessal'ia rcpt'essão. 

putado-'nos termos Jo § ;)u deste artigo. 

.: I. Ser~ de urn ~"ri no o prazo conc,..dido para 
a inseri ) .ão, devendo este ~"er- annunciado com 
ü~es mezes. pelo menos,·· de antecedencia, por 
meio de editaes. IJOS quaes serâ inserido o nu-
m·~I·o ::;eg-uint·· : · : 

II. -Serão consid0ra.dos libertos os escravos 
que nã:> forem· dados â ma.tdcula no prazo e_m. 
que esta se achat· abr~rta. · 

Ill. ,. A inseri pç~'i:o eôrnente se effectuará :i _ 
vist<~ da relaçao a lJUe se refere o final do 
art. 1:~ do regulamento approyado pelo d.•creto 
n. 48:35 d · 1 ·· de Dc·ze1nbro de 1871; uão so 
po en o a tera1· as ec ar·uções co.nscantes da 
mes<ua rel••ção, quanto ao nome, côr, LlaJe, 
natur·alid~tde e fihação do matriculando. 

• l . . . . , 
poded. ser supprida. por certidão .extra.hida 
dos livros ela matricula especial a qu1~ se re
fere o art. 8 · da. lei n. 20!0 de 28 de Setembro 
de 1871. 

V. A idê:!dc do matriculando computar-se-à 
:i vista d::~. q uc constar d~t · referid~ matricula 
e.;peci:.r.l, devendrr·se coutar d.csde o dia da 

.· apresentaçãQ das rebções ele q_ne tr~t::L o 
art. 13 ,,() ··. supr:lcita.dor·egulam•Hlt•J n. 4835 
de 1 de Dezc!Ul>ro de 18i1, addicion . ndo'-se~ ··· 
lho o periodo r.lecorrido .até ao dia em que o. 
senho1·, ou qtlem. :;uas ve:t~s fizer, a.pr~seuta.r a 
re_l<:l:çiio q l:e, h:.\ . de ser v_ ir de base i nova ma-
ncu a · -PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO. DIA 

VI. Pob matricula de cadn. escra,o paga.rú 
J>RO.JECTo l o sonho r. ou q ttem suas vezes fit.er, o ewolu-

~n:NTO S:ER\'H, 

São lidas. a1JOiatl:~.::; o postas em discu~são 
conjunctamente com o projecto, ns seguintes 

Biilcnr.la.o; 
0 art. 1o sub~titua-se pelo Sl!g'UÍnte: 

Do~ ~'~Xa,qe;w,·itis 

Art. f o. O e,-~cravo dt~ GO annos~ cump'l'idos 
3.UteS OU depOÍS de~ta l~i, adquirO ÍIJS(J f CtO li 
liberdade. ·· -

I. S.·r á. facdt.ativo aos ex...;,sel!hores retribuir 
ou não os f:~<.:n•iços do~ libei'tados em virtude · 

·· dest6 paragrapho, que pr-ef, .. ri,·or.n pe1·man.ecer 
em companhia dell1~s; incumbindo, porém, aos 
e'l.-··enhores mini!:itra r-lhe.,·:lli u1ont '•. vestua t•t o 
e soccorros. no caso e en errnt a u •u luva l
dez, crJm obri.:·a~.ão para os lib<:rtos Je pt•eota~ 
reín os serviços cocni'ativeis •;oru as suas iot·
ças 

li. Ce:"Sa para o ex-srmhm• ~BM encargo, si 
volunt<r.ria.mcnte o líbeno dcíx~Jr 011 tiver dl}i
xado a _sua. e:.sÜ. .r1 eotllpa uhia. · .. 
· HL. :Si o ~~x-srmhor· nito cumprir a obrigação 
!~posta. ne&lc pu r -grupbo, n . 1, '.:om;JUt'~ ao 
JUlZ de urphãos vro~·er a ••litt~ ent~tçãü e trata
mento do enfer•uo ou invalido, cor1•enJo as 

- ~id.eslle;r.a_s: por conta do Està..~o. · · .. ~· · · 

R. ,-, • 

des.a tn:a á~'de!!.pezas d:• matt·icula., e o exce
dente ao fundo de emandpação . 

§ 2. ° Faz parte necessaria da matricula. es
tab·~lecida. no p:mt.gr~l.pho antQcedaute à esti
pulação do valor do cscr<~YO, arb.t.tr·aclo por de
claração do senhor. 

I. Esse \·alor, om cuso nenhq.m, e:xceclerá. o 
limite muximo de: 

' • 

800$, si O QScravo fór menor de 30 annos ; 
70 S, ai tiver de 3u a ·10 annos; 
() 11$, 1í ,i.ver clt~ 40 a 4n annos ; 
400$, si for quinqu:~.geuario. 
I I. O valnr d·~cJa.ra iO pelo l-'roprietario vig·o-

rar para ., s a torr1as p (! o un o c~ t.rnanct-
' (Jaçào 1! quaesqu·er outras, independentem•!nte 
d~ ~rbitl'O.tu<::lltO, salvo o caso uc inv:tlid '.' r. ou 
e~L~ldo valeLudimu·io do e<.;cri:t.vo, '-lue annulle ou 
reduza nota.vol ... ente"·o seu valor. 

Sula .;as ~>essõ1:s, 2 de Jülbndc 1HS5.-Can
dirl r• tlc Olivci1·a. _:; _.L C m·ittêi;·'ó da Roc!Úr; .. -
-13e:e)·,·a Cal)aicaAi.- ·~·.aty;·o lJias.-Joao 
})un tas Filll.o.-Prisco Pm·ai;o. · ~ Be::er1·a 
de J1enc~~s.- Ad1·ia, o f'imentel. - F''l·a1t_;, 
ci . .;coS,;rb:rJ.-Josd ' .tll<ir!ai~no ···• (com "re:Mic.:.. 
çooe:sv_?re o§, •. ) 

--
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Sessão em 2 de_Julho de 1885 
· -

0 S~. _1\.l~l.noel P~rteHa _felici- i yessem de f:zer entre o seu voto contra o pr?
ta::-e _po1 ?ao _lhe haver cabido a palavra na I.JCCto Dantas e a sua boa vontade e sympath1a 
pr1me1ra d~scus~ão deste - pro}·cto, apezar de pelo actual projecto. -
se haver 1_n~cripto, não chegr•u a -vez de oc- l Pol" mais adiantado que seja o projecto do 
cupar. a tnbunii; felicita-se tambem po_r t0r, ; Sr. presidente do conselho; parece elle mais 
nesta Ren-un a · · " - - • • · " - · · 
da. C~mara. e do honrado presidente no conselho~ attitude de muitos representante~, 
depo1s de haverem proferi .o impor-tantes dis- aceitavam o de 15 de J ulhv. . 
C!lrs~s os do~s .istinc;t~s deputadus pelas pro- No projecto elo gl!-bi nete anterior via o orador; 

. . . anetro e o • au o. . nao uma so uçao, mas uma -agt aç<•O ; qu1~stao 

Fehclta-se j)orqu~~. talvez ·mais adiantado do d·~ tanto alcance nã.o deve · ser agitada, mas 
que qualquer dos dous illuatres · deput.dos, ::~._ rcsolvidti., G re~olvida respeitando os princípios 
que se r ,·fet•iu, qualquer poudr,ração q•It! hou-· em.quq :~ssenta a soci·.dade, a garantia do~ 
vesse de fazer a respeito de mate da tão impor- dirP.i tos de propriedade. .. ., . 
tanh, pude•se pa1·ecer um pouco fora das No out1·n projecto ha\'i:~. uma _ o!lensa gra.v~ e 
normas rlo P"rtidó conser\•ador, embora seja directa. ao direito de propriedade. peb. liberta;. 
uma injustiça. feita. a este partido ts11ppol o ção gratuit;• dos escravos maiores de 60 annos; 
meno:> domin do ·das aspirações nobres e ele- no pt·ojecto actual a fórma e diversa, o princi
vadas da. extincção do elemento servíl no nosso pio ao respeito é manifeatado. . : . . . . 
• Felicita·se ainda por ter de succeder na tri

buna ao honr2do presidente do conselho,qun.rido 
S. Ex. dou rova muito sin-ni.ftt~tiva. dores eito 
que vota ao par amento, fazendo a decluração 
hontem ouv1d' com referencia ao apa1·te que, 
na ~e~l'iãO anterio_r, ha~ia s~ Ex. proferido. 

dente a captar a acP.itação de ambas as parcia
lidgde'-, em que se acha dividida a Camara, 

- embora-' haja ·· um pronunciamnn to pouco ··· ma.is ·· 
· sympnthico P"las idéss que este . ('rojecto en
cerr:l., S"I"á. isso motivo p:ora · a rPalizaç~io ele 
uma obra qtV! S. Ex. tanto encarece. e que 
poro• tra fórru:: poderia set· realizada pelo p:.1 r
tido conservador~ 

·· Desdo que o-honrado 
collo a r l' l< :j . 

que não é o pttrtidario. vem ao parlamento e 
rliz : q, são estns as minhas idéas, tenho por fim, 
não apenas lihert:<r escravos. mas rel)rgnniza.r 

.. , P. par:~ 'l 1m lJCÇO O COnCtll'!;O e 
todos os ropresentant,·e da na.çiio >), não r.ra 
J!Oasivel que o orador dei:s:;\SSfl de auxiliar u 
S. gx. n:.. solução de uma qul•st5o tão melin
clrosa (' que ta o to interessa a. o pa.iz. 

QnestüGs l•'sta orJ· m não ;,ódem ser f<!cha
ilas ; pr·Pdsaua ser :•bertas para que torlos ~s 
diacutom com plen libert!arlo. dcspr·endidos de 
qua·quor preconceito partidarin, tendo sóm"nLe 
em vista. o bem publico c o g1·ande interesse 
nncion··l. · 

Diz-se qun,~endo o actua.l proj ec Lo mais adian
tado do q1ae o de 15 de Julho, todos os que com
batiam Pste devern ser ('Onsider<ldOs obr:igados a 
combater - ~,uelle. Entende o orador que póde 

'e prqjecto do acr.ual gabinete ::;er mais adi:-t.n Lado 
d? qtle o o tro. o entret:tot~ •'s.tn~ 111:ris de ~c-

nião do orador, é a capital, é a. idêa da trans-
formação do trabalho. · 

A laudiu :\lei de 28 de Sete:nbro, adminis-
tran o a provwcH\ Je ernambuco sanccionou 
e deu e:,ecução á. lei provincial, que autorizava 
a li?e:tar crescio~o nume~o de crianç::s do sexo -

, ' 
acto do !jabinete pa~s:,do, Ít37. senti1· que a .lei 
de 28 dfl Setembro, em ~eus sabios preceitos, 
tinha resolvido ·a questão, ·tanto - quanto, -na 
époc:1 ~'m r1 ue ella foi ~do ;otada., .era po:osivel. 
Tambem n• esa cir·cular refei"iu-.'-'e :í. autorizada. 
opinião do illu,-tre Sr. Ferreira. Vianna. 

Sustenta. pois, o orador, .que, externando.;.se 
cowo fez, ninguem poder1a' j:i.ruai=- suppor que 
elle tivesa~ -a pretenç:1o de oppor r1·sistcncia 

l11 a t• ·va · 
melhoramento da. ioi de 28 de Setembro. 

P~lo estudo que fez do actual"projecto, pare
cc-lhe 'ine a::: tcndencias do honrado pre,..idente 

. 1 sao para r-s ne acc r o com a 
lei de 2~ de S ·temuro, aperfeiçoando-a. 

Aquell~ lei libertavtt a geraç~1:o futu ra; n~o 
do~curou · dos intcr<~~ses da grande lavoura, cs- -
tabelecendo disposições tendentes ao bom n.pro
vGitamento 1os ingenuos. 

Tamucm firmou o pr;ncipio da indemnização 
p1!ln lihr rtaç:io, qu r polo fundo dP eUJancipa
çllo,_quer peh pcc1tlio ou por outros modo~. 

Tal principio está tnmbem g-na.r·dado no 
actu,., l prnjecto, procura apt·11vei ta. r os brar;os es
cravos p:u·a facilitar· ~ tra:1sformaçiio do tr::tb:l
lho servil em tr•abalho livre. -

As duas idéas harmonizam-sr> , c como que se 
completam, rea.lisando o gt·~nde pensamento do 
S.t•roveita.r o trabalho directo de es•·ravo e o in
d ir ncto do ingenu~ para os estábalecimcntoi 

con~·~rvarloi". ,_ E11t1mde que n~~s tabellas eRtá. n idóa do re-
Ha urna simples c·msicler~ç;1o, que por si só conheci ento ao principio. qnR :1 le de 28 de 

se•·ia bastant·· para conl:iticuir a resPOSta. a mais Setõmbt•o ., ,, ,ntevc-a indemnização pela liber
cahal àq u,~lla cenl:iUra : é que aqu!:!ll,~s, qu" n5o tàçãu.-Si o syst0ma das av::tliações tem sido_ 
acf\itam o pro.jecto do hon1·a. o Sr. presiJ~nte 10 até hoje conside1•ado .esigual, e provavel 
conse~h.,, c IJ · e o rep~>llem até com pa.l;•vras t : mbem quo a tabella. que fixa o preço dos es
off'ensivas. eram os mais ,nthusiastas dn pro- cravros,pr•ssa ser con~idcrada uma comvensação 
jeeto de 15 tfe .lu lho~ b •:-taria só rs-a considc- d1L í:lifferen_ça __ .Le preç!>s• que vae de mria _p:•ra. 
ração para qu~_ ,., espírito dO Orador fiC:I)õSe outra. prOVlllCla • . . :lSSlr!l COmO._ p;~}o Jegttl)e.n, _ 
·ca.Jmn .e· não J'eci~iassH :~ .ju8tiçi d~ s••ns conci-\ a.ctu-.1, :ts l_ibPrtaçõr•s pelo .l'11ndo dP eman<·l
dadãos JlQ "'l'reetaçiO't qu.e, p(lr ventura hou- ·· paç:io, e aegunclo os valoree dtt.doe· pa~ a ttrbi-
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tramento, se consider:1m compensadas de umas 
para outr:1 s localidade;;. - .. 

Desd(! que os senhores d~ escravos não tive~ 
.. ra.m, peh lei de- 28 de Setembro, uni imj)OSlO 

directo ; desde 11ue! com a continuação dos 
, annos, a propriedade escraya. não ~ solrt·eu di-

mmu1çao no seu .va or! :1c1la qu') não deve ser 
repellida a idéa. consagrada. na tabella de de-
preciação. · 

·' -
do projecto-:l libertação dos esct·avos dos esta
belecimentos agl'icolas por. met:lde do se11 valor, 
para a transform~ção do tr:\balho-; pelo que 
tem ouYido, pô ·.ic acreditar ouc a idóa nàu ó 
cxequivcl, e urnâ disposiç:1o • que !!Gl'.à lettra 
mort;).. .. , .. 

Acredita que todos os· lau::~.dore;;! que ·. con
sultarem bem ~>.:!us intere~se;;, como os dos pro
prio;;; credora;;:, hão de preferir que a ag·dcul-
tura fa .J. melh t' ) · - • 

habilitando-se assim a tornar_ as suas vropL"ie
darles mais ntei..:. de re>=ult:dos mttis r•)aes. 

Des~e ·que ::1. rr~alisaç:to dest.a idéa é :\penas 
<::: :.t aa az el!'O propt'le-

tario de escra\·os. o que ha. a recei:l.r ~ 
~ambem muitos rec.~iaram que os proprio-

, • ,.,.. .... trt• 

O projecto em discussão tem com effeito uma 
dis !)Osição irn pondo a ru ulta de 500.) n. i: 000$ a 
_quem_acoúta.r escravos, -· mas não estabelece a -
meswa peualid:-..de pa.ra os qua acolherem os li
bertos obrigados a prestação :de serviços. 

Ex óndv or essa fõrma o seu ensa.m 
sobr-'l taes disposições do pr~jl:'cto, f~z oorador 
votos pr~ra que ::1. idéa seja circumdada de meios 
qoc :1 tornem exequ~vel. . . . " . 

J 

pf\ra com os p:vrtidos, accusando-os de · nada: 
te1·ero feito sobre a que::;t::io, depois da lei de 
28 de S!tcmbro de 18i 1, que S. Ex:. ta~ou de 
revolucionaria. O parti lo conser\•ador_ deixou_ 
o poder em 1878, isto c:·, 7 annos depois da lei~ 
quando ain-la não hwia _ experienci~ b::.stante 
para ~conselhar modificações n elh. Os liberàes 
que lhe succeJcram, podiam aproveitar essa 
experiencia, não 'O<; coo.servadores. 

• · · ·· con~ervador@s-, de-
pois dn. lei de 1871, procura-ram favorocel" 
r. hwoura e clar-l h e meio;; Je reort:·anizar o tra
l)albo, promulgando a lei do 1875 ara ft crea-
ç~~o c c ancos e cre 1 to t•ea , promu gan o 
a üü de garauti::~. de jures aos cnge~hos cen
tr::v.:is. 

-
de iugenuos M governo. recebendo em troc.-1. de especulação, si tivcosc sido re.üisada pelos 
apolices, e negociando corn estas ; cntret:tnto, intuitos dos legisladoro:O:, a solução da questão 
apenas cento c tantos ing-Jnuo:~ têm sido en.tre- scrdl estaria muito ma.i:=; adiantarla. . .. 
gues ao. Esta.do, os outro,;; continu:tm soh o re- Tambem o 01;ador n:"to censura. o partido lilie· 
giruen di\ lei de 28 d-J Setembro, em poder do;:. rl<l por não ter complctndo n. rcf,)rma. O no:.. 
propl"ietario~. ~no s·~ justificou. pois, aqu~lle b1·e presidente do C'Jnselho disse_ que os minis
receio, o 'I uc honrl'l. altatnemente os l1\lb1·es e t01·ios libc1·ues fizr~ram sentir a necessidade 
humanit::q·i-Js sentimentos dos ::~.g-ricultores bra;. da reforma d:'l. lei de 2R de Setembro. rn~s tal 
zileiros. , ' não :~eonte~:eu. A' excGp~.:'io _do ministt>rÍO 

\'e ~tlém dis'!O nesta "idéa consn. mais dir•na )àS~ado -~.- nenhum outro t n. · 

u riquoz:l deste p:li;.:, em cidrtriãoa compnrllct- :•. opinião dn.lavoura, reunindo-o congre;l:!o agri
pnnt,!R de•t•~ riqu r-z;l .. Os snct·!fici .. ff que o p:-o- col:\ na Côrte. 
jecto impõe á gci':h_;ão futiU:l, ser:1o l:u·g-:\mcnte O honr:tdo presideut~ do con~clbo leve, porém, 
cotnpcnsadüs pelo tra.l.dho li\'l'e o pdos scns rni:io na cen..,urn. qno.f·~z :~ o seu .. antecessOI', <tU(', 
eii',Jitos n.or :cs. sem estar hal;ilit t~lo a S'Jh·cr: ~~ tplestão, ag-i-

R~:c•Jt'•h o or:lcio1· '1'H~ o :l.nn .. o passa.Jn o nohre tou-:1. inconv.eliientemente. .· · : 
d~putacio por ~Iinni'l 1 ;cr:H~s. o Sr . Fel i cio dns Em rcb.ç:1o á lei <J,~ 28 de Sotrmhro, disse 
~Rnto~. ;t prr:iposit•) do prog-rnn1rn i~ ltl) ~ :::1binl)te tn.mbem S. Ex. que fot'.l. l1t"11<l im;wndl'nci;l !lo 
li de; .J•1 :d10, dt:-fnnflen lo o pro,i ··cto q:w aprcsen- lr'g-islador d~ então_ libe~tar o.vcnir''• s~~m co-
1.:1\"rt r~rn anbstitniç?i<t :•o :lQ g:1bin ' ''• cnlmcioa g-itn.r de que os ingennos na i1lade .:h 2l nnnos 
a id-!à 0:1.. r: tn Í:O:sii:o de apol i~·Q :. p~1.ra o l'~'sqato de ~erbm cidadãos brazilr_•iros, com (::Lpacidude po
CIICJ':tvoil. idéa qH e está conticl~~. no proje<.:tl) ew litica~ que pcd8ria.m tornar-se -el·~mentos de 
oiscnssão. As con"idernt;ÕC:'i d ~S. E~. o ]~\"a- pertm·baç1io nas fazflndn-,:. No Lrwpo da confec
ram a cogitat· e estul:u· e:0:te :~ssnmpto. e hr~je ção dr.!~Sa l r: i. calcula.v:1- ;:e que nnquelle prazo 
conl~ece que :;t. rlneH;1o é a da r>XCfillibilidade. o elemento servil cst:Ji·ia cxtincto no Bra;.:il. 
Assi:n entendeu t.ambem o - nobre ex-mi n!stro . N:trp;ella epocn. cr:t est:t ;1 opinião geral. 
da· gnerr :, qnando calculou os s:,crificio"i à · · ., .~ J : ti-zcr.1m asse e:tleulo, 
Th.:lsouro na ap] 'lícação dé~~ta. pnrte do pro· · c lt~je oxistem de7.er.~s do mith:J.rês de ingenuos 
jecto. · por fnrç~-1. d.tquella. lei. _ 

Entretanto o ur1 bre presi,Jente do cons-:-lho Manir'cstu.ndo a . .::sim todas as ;;nas symp:ühias 
parec'"! c ·•tar illudido, 11L1ando di;o; que no :::eu pelo pt·ojecto em discuss:lo, aproveita o orarlora 
p;·ojecto· eslão con ~ignados todos os meios p:tl'<l . oc(:a::-iiio para mostrar a~• nobre pt·es!.donte do 
:~ etrectivid:tde do tr:.1halho dos libertos dn:-a.n.te conselho qne S . .R:t. niio interpretou bem~ ns pa
cinco !I n nos .. Nest"1 11art.e o pr,;jec:to é dcfficien- 1:-wrn.s do or:tdor. qUo cncGtou a 2.:~. discussão. 
te. pois n:io g rt.r:tnto aq nellc · tr ~d)::dho. Cnmp:-c Qunn(lo o nobre deputado P'~lo - Rio de .JaneiJ·o 
qn""~.es ~as medidas sej:\m adol;,t;l.dae, niio só paril nôt.a\'":'t a. ~onveniencia, !!Omo tenta.tiV~l .. Qil como 

,,_os l1 ~ertos por os.:.::\ .l o i, como para os ingcnuos cxpal'ioncirt.. de applicar os juros d::~.s 'apolices ao · 
_--: daletd·~ 28 de s~tembro. -- . . - .. :telud fundo de em:a.ucipação; o ho.nrado presi-
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sidc1Úe do conselho regcitou essa idéa in li-
1nine. Não era. entretanto uma tran;;:H,;ão, mas 

. . . ' r. 
cações que tornem o projccto acceitavel por 
ambos os partidos da Camara. · ' 

O or[ldor toma a si o conceito enunciado na 
sessão do anno passado, pelo St·. Ferreira 
Vianna, a respeito da ~ituação política do Sr. 
presidente do conselho. Tem S. Ex. do partido 
conservador todo o respeito, toda a considera
ção. Si lhe faltar o enthusiasmo dos sens cor
religionarios, nem por isso S. E~. se d·~ve 
"ulo-ar en s · - · 
soube collocar-se, def.Jncl,mdo idéas que lhe 
são proprias, que resultam de s~us estudos e 
trabalho. - · 

que 1:•s amargos es eJam re
servadós à S. Ex. ,mas, si apparecerem, serão 
motiv?s para qu~ á coroa do lonros,q~e já cin-

conselho, peb l·ú de 9 de .hneiro, venham jun
tar-se novos louro<:~ pelo e8fot·ço que faz para 
maute:r e~t:L hombr-idade, esta altivez tão digna 
do caract•:r brazileiró. Mantem o orador; a e.;;
perança de que o nobi·c presidente do conselho 
verá transform!ldo em ll)i o selt projcct!), com 
as modificações quo as circumstancias do paiz 
aconselham. 

O Sr. 1\lontan<lon : - Sr. pl'e;;i-. . ' ··-. . -, ~ 

projecto do elemento servil. th•o d•3 con~idarar 
madu t•arucntc a posição ft UI'\ do via assutui r COtllO 
um · · "p -

do anno paaaado. 
N:Io tenho receio. prrsbndo o men fl'anco 

n.poio no prujel~lo actual~ elo recf'bor om í:tco 
qu:1lquot• ~wcusa~tlo <lo incohot•cnch ou contt·;~
dicção. 

Considero os dons projoctos dolJ:J i :oco do tlous 
pontos do vb•ta- abolic;üo o org-aniuu;ão: 
um mais n.bolicionistn. o menos orga.nizauot·. o 
outro abolicionista o m:ds or;;ani;m,lor. 

O projecto de 15 de Julho attendia. ronis ao 
elemento abolicionist:L tlo quo ao elemento or
ganizadot· do trabalho. O projccto de 12 de 
M:~.io, attendendo, ::;~agun !o n. minha ft·aca opi
nião, com mais vantagem ao elemento abolido
uísta, fal-o acompanhat· passo a passo o ele
mento organizador. 

, . ~ 

tarios do projecto de 15 de Julho, com maior 
força . de razão devo apoiar o projecto de 12 de 
Maio que lhe succedou. . 

Não me limitarei tão sómente a considera
ções get·ues àccrca do projecto em discussão: 
tambem descerei a f:tc tos, descerei á par te Yer
dadeiramenLe pt·a.Lica. 

Pa.rece~me que o methodo seguifiO ~a dis
- cussão desta mat~ria ·não tem · sido o lU:lts !ldc

CJ.U:lt!.o para podGr orientar o nossQ voto sobre 

dos fa.ctos, experiencia que tão somente póde 
set· obtida poi' aq uellcs que têm palmilhado o 
pai:.: e o têm acompanhado em todas as Buas 
p nscs e em o a~ as suas mam esta~~oes. • a 
razão por que, Sr. presidente,não sou daquelles 
que consideram ter sido um tempo completa-

t ' • • . ~ ::- . • • • • . . 
porque, durante e:;;se tempo,o paiz c::>ntinuav-a a 
manif~;:tar-se n~ jmprensa o nos ~neetings ; oa 
lav.r~dores immediatamente interessados na so., 
lu~ão der problema apresentavam os seus proje..:: 
ctos ;- havb tempop:.ra colherem-se factos, e 
para seu estudo reflectido, e tanto assim, St·. 
pt·esiclcnte,que a queda do gt\binete 6 de Junho, 
sulhtituido pelo ga.binet(~ G de Maio, não sig-ni
ficou a morte do projecto. Esta queda nãosigni-:
ficou um veredicto da. na ·.ão contra a essen-, 
cHl do projoclo. Significou a r::jei<;ão do projecto 
co1U0 e::tclusiva.mente revo~ul:Íonario para uns 
e como p_ouco organiz_?-dor p3:r:.t out1·os. Signi-

, . . 
abolisse e org:mizass~·. do modo que a opiniilo 
gcr·:tl do pr·azo n;<o sig-nific:<~ outr:~. cous:t senão 
-uboliçüo o ot·gani1.ação. 

Pm· consegttinte, a <lueda. do gabinete 6 
do .1 unho foi amparaua p ~::lo actual gabinete, 
pot·q u:mto. aceitando os m~"smos elementos do 
projecto 15 Je .J ull10, não fez mais do que a.p
pluudit• a opinião Jo paiz; re.:;peitando a opi
nião da p:1.rtc idealista e ao mesmo tempo 
acompanhando-a pm·i l'lcts su, com o que queria 
n. parl'1 re3lista do paiz representada pelos la
vradores. 

.Assirn. Sr. presidente , considero o pro
jecto 12 de :Maio como uma modificnção ou, 
antes, ·ampliação do projecto anterior. fazendo 
acompau~ar catla uma das suas disiló~ições 

aquellas que ~e' dizem puratnente abolicio
nistas, das respecti1•as disposições organiz::t
dOl'as, afim de que a transição, que tanto se 
deseja tlo trabalho servil p:1.ra o Lrnbalho livre, 
não ~~ désse saltando um a.bysrr1o, no qual o 
paiz teria de perder-se. 

O Sa. FY.Lrcro DOS SANTO '> :-Convertendo a 
agitaçã~~em soluçãO'. · 

O Sn'. -1\IoxTA~Dox :-Sr. - prcsidcntf.!,.!lcom
pa.n.ho, eomo philosopho, como mor.üistft. o 
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como- chri~t:ro, a idé:~. abolicionista. em todos 
os seu,.; pontos ; - nem siquer poderia profel'!r 
uma palavra ole a.ccu,.ação pelos seus pretendl
dos e~ces;:os, po,·que ao povo per~e:úce :l mani~ 
fe·~tação da idéa, o ~~u desenvolVlmento e ;J.te 

, mesmo os maiores ·~xcessos. Si a solu ão da 
quest~o pern:anccesse tão sómente na_agit:J.~ão 
e::der10r e nao houvesse a repreS•.!ntaçati naciO
nal para r~ceber delb. o choque. então, s •"nh'?-

' l nião abolicioni .::ta. 
O corpolegislativo não delibera pol' si, se

não pela \'Ontade tla. nação. 
Ora, a. vontade manifesr;~da. pela nC~ção po

der-se-á considerar um (~onjuncto. um ac •rvo 
de opiniões. Ao cor~o leg_bsla.ti v o, rep1·es ·n
ta:tdo o transumto destas opíniõ~:.; , cabe 
congregai-as , nniformizal-as , dar-lhes "um_ 
corpo, não um corpo ph·l~sophico, não um 

densam em paginas de muitos livros, 
po i em Ler a.pptica.ção em nosso paiz. 

E' verdade (ltte muittts das no;;~as 
çoes I) GlS ~ao !81 as por e os e proces o ; uJaS o 

t•esultado é qu•1 a ~=:ua applicação encontra no 
paiz uma verdadeira resistenc~a . . (Apoiados.) 

vidllo, producto ,lo de;;envolvimento de sua acti
vídade e influenciado p~la noçã:o do bem ; e 
n~st~ caso <!lla não perdera de vist:L o senti-
mento de .:justiça~ -- -- -

Fót·a. diss() ó o vago, é o indeterminado, é o 
asar e a loucura da multiJ.ão, lan ndo a odoa 
a quem não pensa. como e1l::l. e endeosando Ot!l 
disla.tes de seus fautores. _ 

E·, eois_. ?m erro o querer fazer applica~~o 
' . 

a·• meio. O~a. o nos~o meio é a. soeieJs.de que 
não pól~ P-XÍStir sem hierarquia, e onde Odes
envolvimentO d t liberdade necessita de sua 
restri .:ção em su:1s d1fl'erenças classes . 

Não id tanta oa maior Jitfer •nça de um in
di~ente para o rico, do que ha tlo escravo pal"a 
o aenhor ~ 

Neste caso,senhores, não tenh~mos exel"cito, 
porqu0 no exercito a li!Jerdatle é mais que re-

.. . - . . .. {.\ ... 

da lei do I'ecJ·utamento e da reforma judicíal·ia; corollario!'õ, e e -te principio que r ·i na entre oa 
esta. sob1·etudo, que considerou a liberda.Je em mai.; adiantados, traz como consequencia ~ dl3-
um ponto tão elevado, a liber·dade na po~se de stl·uição da sociedade. 
si mesmo, dando em resultado a imuunida le do E• de receia1·, Sr. pre:.idente. para a.quelles 
crime em toda n. part"". (Jtpoiado.-::) que refie<:tem sobre a marcha dos nossos acon-

D.esde que queremos fa:r.or applit::1.ção no ele- tecimeütos politicos,que esta tcndencia possa ir 
monto seryil do rnerhodo .ieductivü, procurando a~éJn daquillo que se tem em vieta. Devemos, 
$imif.ict em outros p::lizes, b ·bendo opiniõG;; d•J por conseguinte, attentar madtlramente para 
abolicionist?.s celebres. qu,•r da Ft•ança .. quer todas as consequencias d ·ss1~ principio, para 
da Inn-laterra, oderemos fazer uma lei bumani- de ce1·to modo fazer sua a Iica ão obviando os 
taria e mor:d, libertando todos os escravos ; !:nconveni''ntes. Terminando a.qtti as reflexões 
mas, si os pl·incipios são ~>ternos. a I'Ua. appli- . soo1·e a parte idealist:~ da reforma, descerei à 
cação Yal'ia, segundo as condiçõe:'.l de tempu e 1 mat~ria Je quo me occupo. . . 

o • 
Por certo que o nosso codigo criminal ~eria 

uma \'•Jrdacl cira. utopia. na ida.:le mó ii<', e isto 
quer dize1·, que embora. certos priacipios se:am 
em todas as enocas os mesmos, nü sua applic:l.
ção, d•!Yemos olhar pal".a a.s con.lições c cil'cum
stancin.·~ dclrygar. de sociedade. ~obre que o.Jei 
tom de nctu:1r. -

Viria muiio :t pello, Sr. presiclonlc, explic:lr 
cómo cut1mdo :L applica.ção da liberdade quo se 
quer d:tr aos üscra.viz:\.dos. 

Pnr;~. mirn, a libeJ•dadc' man:festa a sua pt·in
cipal formula com a !•OSse de "i mt>smo, c n~o 
pode. pois, conceber-se sem a pt•opt•i•·dade. 

A lib"lrdade é s ··mpre relativa. e desde que 
se argument·' com elh a f:lVOr dos no~sos ir

- mãos q:1e jnem no c:tpti·•eiro, para haver co--. . . .. -. ... . . 
deviamcJs tambem dal" expan"ão a mnitas cla<~
ses que se ach~t.m mais ou menos privadas ou 
tolh-id:1 s em SLta liberdade . 

Todos gozam da liberd 1de sou tanto ou 
quanto. Esta libe rdade, qu·~ interessa a-o livre 
ar:,itriopelo qual toJo o homem ó responsavel 
perante Deus, t :w to possu<'i n escravo ~o mo o ho
mem lin·~; mas uliberd<lde exlel'Oa ,a libeJ•dadc 
d e manifestação,ha de ser sempl'e cohibida,por
que o goso da liberdade manifestada deve em 
Lb.ese estar na razão directa. do esforço do indi-

correr parallela1nente com a relbrma financeira; 
quer-se fazer acredibr que a extincção deste 
ebmento Sl!r:i acomJ:.I nhada ímmediata.ment~ 
de a.ug-mcnto de J'ÍrlU"Za publica. 

O nobre deputado por S. Paulo, fallando po1' 
occasiito da primeira discuss:io deste projecto, 
npresen trm-nos quadros estatistieos re f·~rentes 
ás datas posteriores a 18~1. :\ 1850 e a 1871. 
,:poc 's S:lliontes peln repressão, suppre;:são o 
emancipn.çãodo clemonto escr:L\'O~ e fez sobre;;a
hir a ei,···utustnncilt do augmcnto do noss~ ri
queza respoctivarnen te. 

A data de 1831 concedia com :i extincção do 
ti"afica ... 

O Sa. J. Pmnoo:-A e::s:tineção em 1831 
foi a penas nominal. -: 

- O Sr:.. MoNTANDON ••• ou, pot· outt•a, com a 
dirninuiç:to do trafico; :t de 1850 com a cessação 
compl1!ta elo mesmo, e a dG 18i1 com a. lei de 
emancipação que ainda hoje vigora. 

Ora, Sr. pr~sideute, até 1831, e poderemos 
meamo dize1·, seg,mdo o npart~ do nobre de
p•:tado por Minas, a té 1851, continuoa o tl"a
fico. 

. O augmento progressivo da. producção não 
113 podei á explicar pelo fucto da . lei 'que fez 
ceasar o trafico, · ma.spela. snperabundancia de 
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braços em viata 1le seu baixo pL'OÇO: na lavour•t, 
de rll.aneira qurr assim era ld.'luito n<Ltut·al que 
a producção continuasse em augmento, rnesmo 
ata 1831 ; tanto mais q u:J.nto existia un~a fon
te que subatitli.itt o trafico Cl':lct·avo, e e1;r~ o ven
tre sujeito. 

:is neces-

~ . ' . 
das e de nossa produc1;ão, . pot·q ue, sem con- o quo . vemos, senhor•:.s ? O producto dcs~as fa
siderar o de;;envoh•imont·> da. viação fel'l·.:a no ~end: s relativn.mento ao café cifra-se tão s•)
paiz, t:ollocanJu os meios de transpot·t·~ ao al- menti') na pro.iucção do~ c:tfez:.:es qu·~ encon
cancs dos pro:luctot·es, devemos le\·n.r em con- t1·aram, scrn qui) se not1 alli a pb.nt::l)ãO de 
t:L que havia o mesmo num~ro de bt·aços, suf>- novos, prevendo-se com ~ s<J~urança 'iuc estas 
pril}do-se as falLas pelo trafico intor1n·ovin- fazendas occupadas })01' coloncs em um fu
cial ; de maneira qne nessa época. afH uitm turo proxirno, ficarão completamente extindas, 
pm•a. as zona11 do Rjo de .Janeiro e de Santos cmq uanto ao produ c to Ci:1fé ; e estes me:::mos 
milhares de braço::; vindo~ de outros ponLús do colonos sio a11uelles qu') se inclinam e:s:clu

aiz. Na é >Oca Nn c ue nos ach:;mos Sr·. ;re- siya.mente a cultur~ dos ccl'eaes como cb-

de 50 •)f0 • est:1 pct·fe1tamcnte verlfi· ·ndo qu~ prec1sa:·;amo~ 
do quadruplo do tt·nbalho de um colono para. 

O Sa. Jo::to PE:-<IDO :- ~\poiado. 

Sr. presilen te, p:~ra jnstificar o meu 3.ssOL'to, 
me servi1·ei da s ·~guint) equação. A nossa 
renda publica faz equação com a inuu:.:tria :~ gri
cola ; a in,lustria agt·icola faz equação com ~1. 
zona. cafáeira, com C":rc:t de 5.000.000 de sac
cas de café, e :t zona cafóeira faz equação com 
cerca de 300.0rlO esc!·avos. Que a renda pu
blica está om equaçãocom a industri n. ag-ricola 
prova-se, porque o que nos adven1 pel~ indus
tl'ia extrà.ctiva é uasi nulla 
pela industria pastoril nem siquer é a centesi
ma parte do que devia. sct·. Não t')mos ouLr.lS 
inJust~i::\s. E a ind,Jstria .agrícola fa~ equnçüo 

, p rq ue a m us L'l:\ 
saccarina aind,.t cstà na sua ínf:mcia, c a in
dustria de cet·;~aes está tão atrazada que os i !rt
portamo;;; dos paizes e~tr:mgciros . Por isso o 
artigo café é o que faz ''qUn.<(iio com a. inJust1·ia 
agrícola, 01·n. rep(~sent:m ·Jo :1. pr·Õducç:1o do 
café quant ;a superio1· a iUO.OOO:OUO~. o qüc 
devemos esp0rar pwa compensar a importaçiio, 
est:mdo ella na razão dir·ecta. d:J. cxp~lrtaçâ•.l drJ 
no.Qso café, c o noo:so cafó em urna equnç1o 
com 800.000 0scravos '1 l\Ias dir:io : 300.UOU 
es ~~r::wos serão s ub$tituidos por :30!'!.000 liber
tos, ou, por outra, pelo numero Gtltlivalento de 
colonos. 

Senhores. si s~ trata.;;se da industi'Ía de ce
r ,··2'3s, da industria s.'lccarcira. 'h indnstria pas
toril, eu dit.ia qnc os :iOO.OOO libertos; com l}n-
sartam os :, : e."cravo.-. ou diria qu0 um 
nume:-o equivalente de colonos eorupcnsaria 
300. 000 e!!c r a vos. 

MaE~attr.nd,3ndo-se ás condições da n.gricul
tura càf~~ei rn, todos nquelles qu~ rna.noj •m es ta 
.culturn. 9:<bern t) u 11 ess '1 tralJulho J'recisn. de 
br::tÇ!) aífeito a D clima, de braço habituado e 
ad:1.pta.Jo á cultura. c:dens iva, acostnmado: ao 
nos:;o !iÓl•) ardente, ao no,so clim:~ int·~ rtt·o;)ical, 
acostnm::1do a venc•~1· deusas · maLtas .· c. alóm 
disso, pt·eso a um trabalho de .10 a 12 horas·. 

v. u.- H.i 

l\fe::;mo conf._,rindo o tt·abalhc do colono jn.
vanr~z corno do no~:;o escr·avo, vê-se quo o lra
bt.lho javanez r npr·esenta muito m~no5 de me
tad'ôl do tt·abalho do nos~o actual trabalhador. 

Conferindo tambem o jornal que representa 
o esc1:avo na lavoUL·a,com o jornal que represen
ta o colono line. r·econheeemos que o tt·abalho 
cscr-a v o. co~n putado o peso.de setl vabr e o n~
ce:;sal'io p:u·a o sen vcstuario e alimenta<,~ão, it'à 
' . ) :..:- .; •' • ' .l o 
trab~tlho do colono Ó na média de 1~.500 pot· dia, 
isto é: ce1·ca de 5~1:'; por mcz. 

... ... , " 
o caso do sua su'bstitniç:1o p:•lo livre, qual será o 
t·esultndo '? E• que a dcsper.a com a substimiçlío 
Yi:-:i por ta l fórrua sob:·ecarregar a producçiro do 
café, que, ainda mesmo que este obtenha em 
annns succcssi\'O> g'!'an,ie :•lta, o seu preço 
ntlnC~\ podet·á compensa.1· os p:·ej •izos do la
vt·adot·. A consequencia lmme.linw. serà o aban
dono dos cafenaes " a retirach de;;b n. ·ss L pro
ducção dos mot·cados cstrangeit·o.; ; e por con 
~cguintc a nossa r~c~nda.,sob a unica garun tiJ. úa 
dos cJreaes, batatas, feijão, milho e aL'l"Ot. 

(riso), Yl)remos que a renda publica decrescera: 
como se deu n~ Jamaica. 

(:ll:oiado.~ e n ·i'o rrpoir.trl:; . .;:,) . 
O SR. SoARE:> : - Tenho f i) em que os bra

zileiros se o~tre•)"ar:1o ::i. cultur a. do café. 

O Sn.. 1\io::-;rA:-<no:-;·: - Na .la:naica, onde 
e:s::istia o elemento escravo. havia am augmento 
progr·;·ssivo na producç;1o do c:~ fó: de 18:34, em 
que so C·Jmeçoa a tra tnr da emancipação, a 
qnal terminou em. 1838. n efo'se P'J riodo de quatro 
annoa: a mesma producção m:tnle\·e-se sem 
~ug-men to. com peq:..cna.s OS(:ibções; Ill:lS, dt;::da 
o t ê l'HlO da e~ct·avidão em '1~:3~, po lem.;.,se ler 
as est:1ti ,ti:.~as, a p1·oducção do café t ·~m ido 
sempre dtJcrcscendo, de maneira que em 20 
annos cheg-ou à quarta parte. 
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-· Por isso~ "enhores. é que devemos s.ttender 
a que é m11ito fucil di;r.r•r: «Sub!'titui o ti·abalho 
eact·avo pr~lo tra.balhrl liVI'' ,)) Todos nó~ que
l'emos esta substituiçã•), to:!os nó• reconll"1-
cernos, pos~o di;r.er assim, o direito do escravo 
á sua liberdade; r.oas não devemos ta.mb.~m dar 
uma 1 -er a e sem prove1 o, an es 
pai·a os qu~ vão della gozar, sem 
males. 

n. ro:tiori fade, e assim tambem não se poderi 
pas~a.r do at:tual regitnen para um novo com a 
rapidez qne se deseja, sem profundas pertur
uações. 

CümO in. dizendo. é n!'c~ssa.rio, tratando rla. 
sub,titniçilo dess"S 300.000 braços, pouco ma i.;; 
ou men·•:.:. ver como nlla. s~ ha J.e f:J.ZM l'! o 
ciue ma~s serei. s~:bstitu.:do, si (,!o c~cr.wo Ui; só
m~nte Otl ni\o. 

Sr. ,wesi.:entc n~ro S"!;'á o e:;c;·avo tãõ sôme'ltc 
o ~ubstitllic!o; ó preci.;;o q:lC seja. sub'stit :ida a 
gr~1nd13 bxoura pela p~q.uen ·1. r"tpoiatlos.) 

O Sn. AXTO~!O DE S:QUIWtA:- ~esta H.rt~. 
muito ;1poudo. 

O SR. FEr.!CIO uos S .\:-.Tos .-E.as:.t é <\ conse
uencia natur.tl. 

O Sn. Mo~TA::-mo~::_s;. a ~scravi<lão fôr sub
stitt:ida com a rapidez que quel"em aquelles 
fjue e~i!?:~m prazo lirnita.do. i:sto. significará 
sem dnvida. a bancat•ota do paiz; porque. 
senhores, não é com um tr<lÇO de penn;l, nã'' é 
entre quat1·o paredes quo de\•cmos diz:> r: 
«Substitua-se a grande l:wo•l~tt pela p~qu.ê!n:l.'>'> 
Scl:'à con!"eqnenda. nece•S3.1'Ía a liquidação, si 
não de~idirmos com muita refle~n:o o pt·u-
dencia. . -

Por i~so, Sr. presidente, precisamos na di.;;
cus~ão deste p~ojecto tnr em attcnçiio r.omo, 
de q a. e modo e pot· CjllO 111clos rkvemos fazer-a .. - . .. 

!) 

pt·egados na b vou r.•. do café. 
Sr. presirlcnte, o projedo cousagt·a o dcpre

ciam•~nto do va.lor do escravo em ~erta 01·dem, 
de modo que, pela conta arithmetica feit:'l. soui'I~ 
n. me ':1, deve estar extincta á escra.vidi'ío no 
Braúl, com esta si.n1plQs Jisposição, no prazo 
d~ il_j :1nnolil. 

Não sou d •qnellr~s que asseg-ut•nm eüo prazo. 
porque. em dispo~içõcs legislativas, sobt·etudo 
d 1. ordom desta de qtto tr11t:lmos. entra. em 
gt'alld" parte o imprevi-:to, c pelo ' actual pl'O
jectt') o impr~visto nunca será par"" · s~ e'tcn
det· o prazo além de 16 annns, mas antes p:tra 
que este prazo sr•j:1. reduzido t·. lvrJz :i metade. 

Os Sn.s. FELrcro nos SANTos E .T. PE:xmo:
Apoiado. 

O SR. !\IoNTANDON :-Será, porém, e·~ta dis
posiçãl) por si SG S•1fficiente para ;·es,,lver esta 
que;; tão ·~ Pó le I''" .-oh~l-a pelo lado "bolicion: s · 
ta. pelo lado dos principio~. p r·lo lado da mora l 
e da li!Jcrdacle, mas nã-, a resolve pelo lado da 
industria, p9lo lado ·economico . 

Ainda mais : o projecto, <'stabelecendo esse 
depreciatncnto, c portanto, sendo, na lingua
g~m adaptada, revolucionario neste ponto, q11a.l 
ÍOl o In?lO. de que serviu-se para que .'le désse· 
a substttu1ção lenta~ não sô do elemento ser-

vil. porqu'! esta é pa.tt'lnte do projecto, m&s 
tambe•n da grand~ lavoura? 

p,Jrém, dr~ta. substituição d·L g"l"a.nde' lavoura 
nem podia cogita. r o proje•:.to, porque é uma 
da.; suas m. çües (apniados) ; si, entrP.tan to, 
esta é a part·~ do p!'oj cto que podemos consi-
erar revo ucionarta, ninguem po e a. eon es ar 

queseria: uma f;llU d!} coheren~ia não ter apa
nha'io o .~o.njuncto da q~~stão, não só :hf).~l'Íea 

mesmo tempo o 
que é a parte 
( .-1poiaclos.) 

imposto addicion:ll de 5 °/0 , 

organiz~:~.dora tlo projecto. 

O Sr.. J. P.Exroo : - Que vem no 
de 15 de Julh.o muito bem sustentada .. 

projecto 

O SR. 1\'Io:-.TANDOX :-~em se podem coasi
det·at• '3st··s 5 of.:, como uma aggravação do r~:=;
tado -financeiro, porque n~sta y ueslãiJ consi
det·o estes 5 o{o antes como uma g:u-antia das 
nossas manç~;s. 

E dernais, qu-;l o fim prineipalá que é desti
nado este 1mpo,;to ? E" ao pagamento dos juros . . . - . 

redor d.) si elementos pat'a a tr~msfot·maçã.o já. 
tlo trabn.lho. jil da grande lavou1·a, de m:tneira 
que, nos annos que seguirem tererl:os ven-: 
cido o grande perigo, a pen('Sa. viagem, a 
gralldc u·a'\"cs ~ia. o chegaremos ao pnrto de 
s:dvamento hw.mdo em. lembrança niio o soifl·i
me nto, tUas :~penas uma pa. .. sag .. m d itlicultos:-t . 
Pol" isso considot·o como pa1·fe essencial do 
pNjecto os addicionacs do 5 "/0 • Si tivc.:ssc da 
votar c mtra. elles, cu votllria contra t•)~o o 
pt·ojccto o ató pela. l'.JYogução d:L lei de 28 do 
Setembro . 

Isto mo~tra a. convicçü•J profunda que lanho 
da nec,·ssidadr3 desses n.d·.licionaes. 
· Não tratarei da tabclb, sob retu:lo -pelos at·

gu~nent·!~ . co:u que tem sido combatida. Os 
. o 

que átteno!em mais :tos interess·•s da. lavoura 
ach :m·a. uifficit' nte . Não considc~·o a. t:tlB l
l::l. como a ta.~açáo do pr ·ço venal do escra
vo : á tubella é o marco, é a bali"'a que ha de 
regula 1· prolJriamente a libertação dos escr.,;~•os. 
Todos nós que apoi:J.mos o projecto n.Io conside
ramos o escravo como valor venal, mas sim
plesmente como ins trumento do tr•1balho. 

DP- •de que a. •:xperiencia de Lodos os dias nos 
mostra que· em regra ger.1l,as alforrias que se 
tem <.lado pelo funqo de emàncipação têm cQn-
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servado uma média inforior ao ro:1ximo da !;eu:; re;;p~ ~~tivos senhl)res. E d1~ma.is ;~ dispo· 
tabella.por·.,ue no- r1 ueixa.r·e•uos dclle? .-: d·~ma.i..;, ' siçã•> do projP.(:to não o.; obriga propr·íamcnte 
s~j~- ma i.; alta o • · ma~is b.•ixa a ta.uella, é nece~- I a. serviços incr>mp;Ltiveis com .. s f._>rç11s, e não 
sarw ltma. tabella, e prefim esra a urua ma1s · d vemos tcru~r que c,s s;mbm· ·s que11·arn s•1gar, 
baixa .ou rnais alta, p·or.,ue por um hdo atttmde ató á ultíC1la. gotta, o sangue desses infeliz~s. -
ao r in i io n c li i ·. c - • . 

r, i i i~ a ruissao os 1 u os; a nao ser 
dia .,1dmittir!a eu niio votaria. pelos ad·iicio
naes,porque então os abu"os ~on.;;tantes qlle se 
hão de dar em muita" zona>:.-como se têrn dado 

. na ~xecução da. lei de 28 de SetPmbro, obs~r
vando O fundo de Cill3.0L"Í pação, logo nos s:ws 
prirneirosanno~. com lP.são do-;; direitos dos es
cravos, mal di::;tribuidos; anniquillariam o 
effeit.o bencfico da lt:li E" por isso q ne eu con
sidero a tabelln verdadeiramente como • :m 

do qual não se poderá passar·, e além disso como 
um ohstaculo aos abusos. 

Por outt·:1 lado Sr. resid·~nte. não osso dei-
- ·-xardl"l mencionar a. q•Jestão relativa, .ent~ aos 

sexagenarios. Em~ndus ha resta.be:ecendo a 
dispo:;;iç:ío do ~rojecto 15 ~e .Julho. ~ão deixei 

' ~ 

bre deputado p~i- S. Paulo, a quem acanhad,t
mente substituo n~>sta tt·ibuna. Presto a minha 
adhr:são. considerando o :•ctual projP.cto como 
complemento da. lei de 28 de Setembro de 1871, 
e esla razão me faz pr~ferit· a disposiçãoa re:;
paho dos sexagenarios do p!'oj~cto actual 
áqnella. que é mencionada. no pt·qjec_to de 15 ele 
Juiho, e dou a razão. 

O systema da lei de 28 de St:>tembro 1Jasca-se . . . . 
c. (Ao ,. lA. .. , ' ' , 

csbbelect; a. obrigac:.ão de prc.;;tação de servi'Ços 
atn á idade de 21 annos. a titulo ctc indemni
za ·<'Lo d· s des >nzaa de J"C:.L :ã 

Ora~ cousidcran-Jo o aclu:.tl pr·ojodo co·mo 
complemento, o considero como um dfJs pnlos 
elo ~ystema :·o f o polo assenta.ndo sobr·e os nas
cit,:rol'l c o 2·' <:Obre os ~exa!.!en~-~.r·ios. Si a lei 
de 28 cl-- S Lembr•l :::ujeito~ • o.;; ing-" nuns ::i. pr e
stação de sct·viç·ls, o a.ct. 1al pr-,:e·: to. sujr•i tan lo 
o~ S"X:tQ"ena•· i n:-~ em certa;,; cnndições a -erviços 
compariv,•is com suas forças. pnr um dimin :to 
prazo. n1io f.-tz mni3 d" qn .-, c·.op:ar ?lHtlatis ?n,,,_ 
tat~.di.o: a .t!iS;JOSiçfio ela lei ele 28 cl SPt mhro. 
Alem rii.;;to. hii. liHHt r·a dio d · fncto p ·a. qt.t:-11 
pr· ·fir·o a di~posição do a ·tnal pro ice to a CSI.'' 
respeito Aquelles qnc r.onhecem pr,'l.;je:mr• tnn 
ar.; faz~'ndas ,·êtn •. ,ue os sexa.g-enario", o ~ PScr:.~
vos mais vt>lhos, ~ão os experim-:nta lo:S da~ fa.
zr>ndas ••• 

n . ... AHA!VA Pl'<;.•a cne . 
São os !.mias dos outros. 

O SR 7\-foNTA.Noo~:-... !'i!o ns qnc diri!.!·em os 
mais D0\'0'-l, são os qnc reun~m o~ outros .. m 
torno dA si, s:io os qu-J m ' is "habituados estio 
áquclla zona ... 

O SR . SoAREs :-Os patri;;.rcbas. 
0 SÚ . M t•NTANnON:- • • -. são os patri l'Ch::ts 

como mnitob~m . diz o nobr'' deputn.o:o ; e são 
nquetos qllf:'. salvo rli : nin.uti~sim:;s oxcep:;õês. 
go~am ua ~rstimtt~ ~ympl.\tln~ e ecrto rel:'~tto oos 

O Sn. •. S.nAIVA (p;·t.:sidentt: do C01~:)el!to):
E' preciso que h:-.ja. lr~i. 

O Sn MoxnNoox:- As~irn a disposição rc
volu ionaria do projecto, era rela\~ão aos sexa
genal"ios; a !ha-se amortecid·:1 pelo eff.úto de 
outras disposi~õ-es. 

O Sn., S.m.uvA (pi·esidente do cr.m:;ellw):
Ncst~ parte defendeu, pe<feitam~nt~ o project:J; 

O Sn. MoxT.AXDON:-Então vou concluir o 
meu discurso. 

te ao f~tut·o das nossas rend::ts, seg 1:ndo o que 
se q11ena e segundo o qu~ se quer; mas a hora. 
está dada, e com a exposiço.iio que tP.nho feito, 
com as idéas gera.Qs qug tenho exposto, tfou por 
concluído o quA tinha a. dizP.r com applicação 
:is nossas l'<mdas fu Luras. · 

(Jfuito vem: muito bcil/. O o;·a(/.rH 1J {âi·; 
citw{_o). · 

A discussio fica adiada lJelt hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

(Eleoa a 8:'50:000i$ o c;·edito tle 300:000$ 
Cfl11 ccrild o pela Lei n. S228 de 3 de Setemi;;-o 
de 188</ parn. constJ"HCÇ(tO de 1.~m lo:;~treto.) 

O St~. Bez~rra de ~:fenezc~: 
-~iio vonho fa1.et' um r!isenrso a ~~"t<t. hora 
venho ~Oll\'Ct'sar com o nob ·e ministl'O do im
perio. 

i'Iais do que qu:1lqucr outN membr1 desta 
C:lsa. o:r tcnh • o de\' r ri·; apoiar o gore t·no no 

I i'ontn fJ'l (: .. st:l em 1lisc11Siío . 
A propos ta, como V. l~x . sahc, S1·. pr·esi.rl·ntc, 

r~ ntnnclc com um serviço d:~: ma ior· irnport:J.ncia 
para a ca p t .1 do bqprh . e ct) US•~guinte 
nv·nte pa.J•a. todo o p 'iz. P'Jt' , , u~ . uma vez i m-
pot·t:ldO o. mal ou q u~l que( r_:•olest~ ·r epi cruica 

._.. • (. .. , ltc t ~ · 

lnternssa ndo o nroj"cto em discu8s:i.o tão vi
va.m~nte :l populáção d·: cõr·to r• ~ de todo o 
Imperio, não 11odia. en, mais do quo . qu::llqul!r 
outro deputado. deixar do dar-lho num voto. 

S:>i, Sr. presidente ,ue ha. opin!iio contraria 
à efficacia dessas mcdid :S pr •w•nLÍ\' lJ S contra 
:: s enidemias e md sú1s cont ,g·iosns, V. Ex. 
!'l~ oc' 11uo a respl'i to <!esta. qn~'sti.o hn. duas es
cobs qn" se cot~brw~m . a escola qu~ eu cl!a
tn q·oi-commercHü, c a. qniJ eu ch:un .:ret_. 
hy gif!ni ~~,.,_. _ . __ . 
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A primeira, p~.ra que não se embarncem as 1· administraç:ão não póie dei:mr de ser por_ isso 
relações de pn.iz a paiz, para q a e não !'e para- censurada. 
lys~ o commercio, qne -, é a. fonte de grand(?S Um particubr, quando tem de fazor uma 
vantagens e de riqueza.< para os particulare-. e obrl!. de grande ou de pequl":!no custo, faz o sen 
pr..r:-. a,-, naçõe;:;, su;;;tenta. o principio de que não _orçamento correspondente ao pla.Ro· dcss:t. obra. 
ha. conta.g·io.- São os anticontogronist:-..s -e para saber ~i as sua;; forças com Jorta.m ou não 
qurtn o 1~1a. • a;;; me L as sao comp e amen e a construcção que r,ro.]ecta. •' uma necessi
inefficazes 1)ara. evital-o, porque tem-se visto dade conhecer-se previamente os onus que se 
que, a d~f;peito dellas, a.s epidcmins passam de vão toma.r. 

· · _" ~te caso, pois, sem alter3:~ão do plano 11ri-
A sciencia n1edíca, porém, baseada no~ prin- mith•o, é oln·io que não houve um grande cui

cipios •1uc t~m vel'ificado experimentalm0nte, dado, não houve talvez a perícia · neces')aria, 
eusccnta, certamente com muito mais funda- de modo c1ue ho_je o govemo encontra-se na 
mento, a dontrina opposta, isto é a. contag-iosi- necessidade de vir pedit" ao pat·lamento mais do 
dadc das molestias e a grande efficacia que ha. que aquillo com qne contava:fazer a obra~ Esta 
no emprego dos meios preventivos, principal- é uma falta. que não pó(b ser a.dmittida sem 
meate deste qne trata o p<'qjecto. reparo, trat:mndo-se de St)t•vi~o publico, espe-

Não venho, Sr. presidente, dísc11tir ac1ui uma cialmentc de serviço publico tão caro quanto 
ques~:<io desta. orde111. porque não é este o nos tem cnstâdo este. Si, ao cont'~'al"io, houve 
lon-ar )r o )rio )ara tacs discussões : 1\"Si <>-nal uma 1 n · 
sómente :'l. dh•erg-:.ncia de opiniões que ha a melhore;; accomrnodações, V. Ex. comprehende 
c;;te respeito, e della. tirarei um só conceito, qu~ ainda não se salva a re!ponsabiJidad0 de 
qu!! ó o que mais imp?rta ao leg-i~la:lor que quem iniciou este sorvi<:o, por.-lue devera tel-o 

·,! l o como na rea 1( a c ev1a ser etto, e 
não de modo írupet·feito, a dar logn.r ·mais tarde 
a uma. emenda., :et?c!ue ou renovação com-

Antes de ir a.din.nte no desr.nvolvimento 
dQs t.as idcas, t"nho do fazer um reiJr..ro qu~ não 
entende certamente com o nobre ministro n 
quem lenho n. honra de didgir-me, mas sim 
aos aens antcccssore!!. 

O reparo quo t~nho do fa.zer ó que a Caruarn. 
,iá Yotou tHU credito fiSpccbl para as despezas 
do lazarolo da llhn. Gr;tndc, c que, portnnto.nlio 
é corr•3cto, :-tàmi nistt·at i \·a meu te cousir.~orando a. 
questão, vir·-se hoje pedi r m:-1is trescnto.: contns 
e ta.nto . .:\ moJ i·l:t é, Sr. pr;•,;idcnto, :\ 111eu \·c r. 
do urnr, nocoss icb.de pal pavel, •.Jlh3 11os obr iga a 
do.r-lh;~ o• no:;so;; votos; mas ;~so nã··· 1wiva o 
rep1·escnl:l.nte d t n :-çiio do camprimento do 
dey(~r e:li:tmnh:mdo-a. ::fim de que não se v:i 
assi.m dcsma~~cl~~n:lo a a.d~inistt•aç:io, conside-

nenbu Jl :l \·a.li:t . 
Ou o pt·r • .jacto primiti\·o, com o r espectivo or

~:unento não foi confecc~ionado, como u~vera 
ser, ou houvo :1lteração no plano primitiva
ment·.~ adopt:ulo, !'! quer em um~ quer em outro 
cMo, c::u nã1 pO'SO deixar . ~ c f,\zer um t·eparo, 
pi:u·a que si r va d :; embaraço a procedimento~ 
igual no fu t uro. · 

· . Si o flroj éc'tQ,de obras é seu t;espectivo or
Ço.mont? ri:1o-=foi íc:to éomo de\·1r:t ser; tt. nossa 

Por conseg-uinte, como representante da m.
ção, não posso deixar do fllzet· este ligeiro re
paro, que é l igeiro n:i. intenção, mas que d•.)ve 
8er muito considerado pelo governo, p01·quo 
eu des'ljo não ter occ<tsião de repetil·o, em re
b.ção a ouh·o qualqner assumpto d')sta ordem. 

Sr. pre~idente , o ~erviço de que se trata 
pt·encle-se a uma ordem de ou t1·o;; da maior 
importa.ncia para a capital do I rnperio e para 
o )aiz e c uc entreLanto si formo bGm 
tudar o modo por <JUe são desempenhados, ha
vemos de reconhecer que ba neste paiz, nesta. 
sociedade um descuido, uma facilidade que não 

· · ·~ i ra .ao. 
Isto é mal inveterado, vem de muito longe, 

e por elle respondem todos os governos que te-
mos Lido de longa data. até hoje. 

Para V. Ex. ver que não estou·.-1eclamando, 
bast."l. citar um exemplo: o <la no~sa .Junta Central 
de Hygienc Publica. g• incrivcl que a Junta. 
Central de Hygiene Publica da cnpitnl do Im
perio seja o1·ganiza<la do motlo por que é, e rc- . 
mune1·ada. do modo quo V. Ex·. sabe. 

0 ~~~ . .1\'JEIR.\ Dr: VASCONCELLOS (m i nist l'O tlo 
itilp criu) : -Apoiado. 

O SR. B1::z ~:R!u DE 1\!E='F.ZES :-Um homem 
dedicado :i sciencia e que della tom de faz er 
excrcicio co~tante p:tra o desera.penho de alt=ls 
funcções, como sej ::1.m :.1s J:t 1·es )ODS:l.bilidade 
a sau e e uma Cl < •( e ; um hotnem qoe tem 

de despender, pól e-;.:o dizer, continuamente 
grande cabedal de saber, recebe por e~;se set·
vi~~o uma remunera~.ão, que tenho vergonh~~ de 
declarar no seio do parlamento : 600.) por 
anno! 

- . 

O SR. Vu NNA VAz :-Nas provincias oiuspe
ctor d.~ saude publica tem 400$000 ! 

O Sn .. BEzRRnA DE lHENEZEs:-Qu~ serviço 
poderi::~. o Estado ·esperar de nómeris pO!; ellê 
tGtribu.idos tão mcsr1uinhãm~nto~ si na alma de 
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todos esses funccionarios. não crepitasse ai"- ' Entretanto ainda noto uma circumstancia 
1lente o fogo do enthusiasmo scientifico e pa~ qu~. n~o posso deix;,.r de :ls;:;ign_alar, porque 
tdotico? . :lt•; hoJe, eu que procuro sempre a. razão das · 

O Sn. Joio PÉNmo:-Apoiado. cousas, não pude atinat· com a que detet·minou 
O SR B · l\I ,~., .. · v E o facto que vou exp_or. • EZlmRA DE l ENE:t.ES.:-.Luas, . ~X. 

famílias e supprindo suas neces,idades: vão n lelro. 
distt·ab~r em outros mi!õtet·es a actividade, que, Eu nüo quero comp1rat• o medico com outra 
por multo que elles a empregassem nos ser. classf:l de homens de Jettt•as e sciencias, quero 
viços a seu cargo, ainda serí:l. pouca. E qHcm comparai-o com o engenheiro, porque é nest" 
soffre 1 E' necess~1ri:J.mente oO serviço publico ponto q U'.) se funda o facto que trago ao conhe
(apoiado:;), e esse serviç9 de tanta magnitudP., cimento da Cama.ra. São dous homens que se 
como seja 0 que trata dasaud3 , da vida tia po- dedicam quasi que às mesmas sciencias, ás 
pulação de uma. cidad.3 tão importante como scicncias naturaes, positivas, que não são de 
esta. (Apoiados.) convenção, e devem ter o mesmo valor. 

· Accusou~se, e aind,t ha oucos di.as li, a O Sn.. Jo:\o PEN!DO : -Pelo menos . 
. ]I!Dta e ygtene de mandar eCJlbargat· ge_ner·os 0 SR. BEZERRA DE MENEZEs: _Devem-se 
Importados om e;;tado de deterioração c de l0var considerar os seus trabalhos em jgualclade de 
:n~r.ito tempo no exa~e, ~ausando gL"ave.;; pro- condições, desde ue o medico e o eno-enheiro 

um facto d:·st:ls, desJe que seja verificada a sun 
verdade. Eu não o conheço, senão pelo que li 
no Jo;·;utl, e 1tão costumo ar;eitar tudo o que s.; 
diz e, menos ainda, com ns circumstancias com 
que sa cliz, porque. como V. Ex. s:1be, muitas 
vezes o ftv!to é verdadeiro. mas hn. uma. circum
stancia que o jn;;tific:t plenamente. N:ro conhe
cendo, pois~ este facto, não di..~o nem posso di
zer p:1.lavru. de defesa. ou rle ac:cusação a. tal 
respeito; o que digo ó que, si elle o verd,tdeiro, 
s1 nao em uma cucumst:tncta a cnuan c c ,JUS· 
tificati vn. derivnda de si, tem esta circumstan
ci:t gera_l, q_ur) c~-~prehendo o principip tc:>do, 

. ' ,, 
lut:t <le tempo por parto dos membros da jnnta 
de hygiene p::mt dcdic:1rem-se aos serviços d:t 
mesma junta. 

Aqui na casa existi) ha. annos um projecto 
de reforma da junta. do hygicnc, que faz largas 
concessões aos homens dn. scienci~\ : n. qt1cm se 
eonfia um ~or·viço que corre por ~quella t•epar
ti~ão, paga-se, parece, r1ue :1:600$ a cada 
UIU. 

O Sn. J. P1~:-:rno:- Nno é muito. 
O Sn. Bl~:I.En.rt,\ DE 2\IENI~ZJ~s : - i\!a.<i Ja é 

algunta cousa, é mais que 600$, que é ri-
dículo. -

A eou!'>a.. pot·óm, parP-CRIJ,, creio 0u, tiio exa
gerada, quo a libet·alidadc não foi bem aceita 
pelo cor·po legi~lath·o; tanto que o parecer ela

r· (o< epois r e ous ou .r.~s annos <e ca u o 
nesta casa. ainda não foi <hL·io para. ordem do 
dia, como si se tratasse de uma maLeria de 
in tcres~;e privado, sem nenhuma rehç:i.o com o 
interesse:publico. E ahi está este projecto sem 
a minimn. attenção tia pn.rtc <lo corpo legis
Ltivo! 

Aqui a rr~sponsabilida,Je é ncsaa, nlli n res-: 
poasabilidad'ª. tem sido dos governos. Não po
d~mos poi~ nenhum de nó' atirar~nos a pedra~· 
devemos ~ccusar-nos mutu:~omonte , por est:t 
fàUn.. 

. ' 
sidente da Junta de Hygiene Publica da Córte, 
com 1: 200sOOO ! 

Ahro o ·orçamento da Agricnltura o vejo, 
em .q ualq ucr estradiulw de ferro de 4:~. ou 5a. 
·ordem, que um qualquct· engenheiro· percebe · 
7: 000.~, t> : OOO.j c 10:0008 de or,lenado. 

o Sn. PADUA FLEURY:- A dilf.~rença e qúe 
um é empregado publico, c o outro tem a sua 
industria livro. 

SR. EZEI'lltA DE F.NEZES:- 1 crença 
é que, em um caso, remunera~.~e conveniente
mente um. cmpr0gado publico para. que eile 

-
serviço, quo não é 1?0ttco ; e no outro, a.q uelle 
em que dcve~se exigir muito m:l.is tempo e acti
vidado do empreg-ado publico, colloc1-se este 
na condi~ão de ficar com seu tempo livre, como 
meio de cur:u- dus nece.ssülades indeclinavei:; 
da vidn.. 

Não sei o qu~ seja mais com'eniente ft socie
dad0-si o descnvolvim!~nto das emprezas, das 
ind ustrias, do pt·o_;;res.:.o material, propriamente; 
si o cuidado que esta ~ociedade deve ter em 
manter a s:•ude e a oxistencb de seus membros. 
(Apniados .) Por mim. d isp~nso as 1·iquezas, 
des,to que me garantam a sa.ndo. 

Preferire~ sempr(1 viver pobre e morr·er rico, 
c portanto al:redito que o nobre deputado 
não_ tom z•a:.:ão no aparte que me deu. Não 
S · }- 0 , • r.J 

merecimento do Sr. Barão do L:wradio e mui.: 
tos outros medicos distinctos que occupam em
preg-os publicas, deixando-se-lhes a clinica li· 
vro • . Eu q uizer~ qtH~ os medicos. que. se em
pregam no sorvtço d:l saudc pubhca twessem 
um ordenado correspondente. 1)clo menos, ao 
dos engenhráros , e suffici0ntc para ~arantir 
as su:Hs necessidades. E si isto não é assim, . 
é porque, corRo di!lsc · no· principio;· o ·servi-ço 
da saud~ publica niio 6 con&iderado cousa de 
grttndo impórtaneià. 
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o s~. V,\.I.LAD"\RES :-Or-denados ~omo v- Ex. 
quer absor\•erão as 'renda"' d,J Estado 

O Szt. BezERRA DE_ i\hxEzEs :-Nãl' se fl..s
sust:t o nobre ,fr"putado com o quadro d•} em
prcg:~dos ch estr1tcia. d" fi~r,,o, quf:l hontom vein , . . 

E note-se bem, não 0stou comba.t ~ndo os 
Ycncimentos d ate;: engenheiros; acho que são 
mnito m~recido~. 

O Sn. VALL.\.DARES :-Mas qnêm diz a V. E:s:. 
qne esse qu:ldro aão mn a.::susta.? 

0 SR. ANDRADE FIGUE!RA :-A mim as
susta muito. 

O Sa. BEZE':lRA DE MENEZES :-Mas quantos 
conto::: d; l'é's gastnrà o E-.tado par·a ter ne~ta 
cc.:.pital um serviço de hyg-i~ne conv~>nien!a
ment" monta11o 1 Certam,•n te não .vai Q'asta.r 
nem n. n~>cima parte rlo que gasta siruple!:lmente 
com o cnsteto c.a estra a e erro edro I ; 
já. não fa.llo n·-\s oua•as. · 
. O ~erviço d.e hya-i~ne 1mblic~ da capital niio 

0 ~n.. l\'IEI!U. DE VASCO~CELLOS (ministro do 
imperio) :-Está desorgan1zr.do. 

n. EZEr.RA DE E::-.:EZ'ES :-.:.·ao 05 a 
desor,t:"nnizado ~ sinto não poder conc,)rdar com 
o nobre ministro neste ponto . Não está desor· 
galli1.ac!o porque nunca teveorgani~.açno. 

O Sn. !lh:mA DE VASCO:'i'CZLLOS (min :s t;·o do 
im1,,:)·io) : -Aceilo a cnrrecçilo. · 

O Sn. BEZERRA DE 7\1~:xE7.Es :-E' uma vel' · 
gonba p~ra a no;:sa terra,que ~e d~z p:üz ci\·ili
s"d.o, olh:1.r para. o qne :"e tem .feito n<>sta. ma-

resp .. iro é muito conhe~id·1.: q\12:.'0 qne r~ 
ndmi 11 istraçlio 1)1lblic:L s<>ja simpl<=!smente ·3.{lmi
ni~t:-ação lll:lnicip:•l, e que o g-ovei'Uo não s ·ja 
st>niio o m:m t~necloz· da o r.! em estab -lecida no 
pa1z. 

A !l.dmit i~ ;i :-

n0 estado do p;·ogrr•sso hlllnfl.lio, é competencia 
exclusiva da.s municipa.lithde.s. (.Apoia~los.) E' 
n. unica. administi'ação que a.dmi.tto. 

a m 1i · 1o s· a mi nis.1· e o g.werno 
central não sej:t s·mão o mantenedot• da. o!'dem 
esm.bel·•cida. O governo não pôde s0.r admi
nistz·ativo. 

O govPrn') é 0xecutivo; administrativas são 
as m .nicipalitl~des. . ... 

lnfelizm·•nte as nossas municipalidRdes, por
que ainda não estamos adiantados em cou;;:a 
nenhnma, plrt1cipam dessa deficiencia em toda 
a parte. o na 'córte talv_ez mais do que em qual-

se!?uindo nós no syst{> ma que te: nos adoptado e 
que van:;os contimt;mdo a. adepta.r, mUJto sem 
embaraço, a ess13 re::pe ito . Vejo as nossas 
mumc1p·: 1 a es su Juga- as, se1u 1 er aLe o 
acção, sem autonomia .•. 

O Sa. JosÉ MARIAN:s"O: ~E sem :•cnd~1.s. 

· O Sn BEZ'ZRRA DE 7\IE:>:EzE-;:- .•. s'lm meios 
de s~:bsistir senão in n omi11e. Isto s~ t'0.\'l'h 
tod os O!l dias m:1is, allegando-s0 qne ell:ts 
abus:lm; do m:u10.Ír.:l rtuc, do dh a di;1, 110s 

vamos afast~ndo mais do typa que deyr;ru. ser 
s.dopt~clo p~.r:1. a. aclmin is tr:1ção deste vast0 p·ci~ . 

' . 
os paizes civili.~ados do mundo. Sobre isto cipal, o govemo retira-lhe un1:1. attribuição. 
V. E:o::. me permittirá qne eu falle aqtli com a Nn fim. o que ac~mt-:cc ~ E' n. extinc~ão cl • mu
auuudrtnci-t que me é lícita. visto q 111! não tenho I nici :>ali.dadc. D<lhi. o ue ven1'~ A centt·;tliz :~ção 

•?:? emnn as. nos:::o sel'\TIÇO a~ rmrn~tr'; ttt.,.·o f! :tb:J.f::vi•) t'n. umcam~'ntc do governo, p -r:\ o pl~l:l 
mal dirigido em to·1os os ramos ; po1·ém. ainda que não 1)ódr, v ;:sto e a~~po\·oado como o nosso, 
Dflnhum toco :t ao est.:1d0 a qu2 r·hegou O S'~ r'r'Í ÇO prO'-C'gilir ,:;ob lltn sysl·' lU'! d::::::ta ordem~ (~ ::tbfl.
de s ·•nd':l pnblic • ~esta ci..!ade. f :tbr até p ~ 1·a os pobres ministr os (des~rllpc,_ 

ll1P. o nobre mini~tro do irnp r:. rio), q ·e n.ã·) tê:n 
f •) t•ç·' s .,hy!'dc s c:tpll z"s rc ia.r (•:.prdi.-·nte a 
ta ntos neg-ncios iln;,ort :nti simos qnc oh:-r.nn 
a su :t pastn .. 

O Sn.. VrAXXA 'thz .-:-E riJ todo o p·1iz. póle 
d: z.-,r . 

O ~n B.r::zEnRA DE M~:xEp:s :-DcsdG qn~ 
n1e refiro :i CÕl'te~ di~o to lo o paiz 

V. Ex. sa.he 1.1ue esle systema de centraliza
ção '!llP, temos ab•f.., tod s o;; s':l'\'iç se es
pecildm·~nle o ser\·iço d~> sau I" publica. Ch.mw 
par;L isto a atten\~1:o do nobre mini::::tro. 

O Sn. . A FDlUDE FrGUEBA dà um ~p ~1 t· te. 

O Sr~. Bl'~1. ERR.\ DE ME::-.EzEs : ,- Dig-o 
ao D••bre d•·1Jilt:uln qnc o seu a· arte não pl" l -.. . - . 
oihar D1•m m .. s~o para 'aqtti. ob ',r·:~ do ~orno r.s t.:'t 
?e um 7·we:Ji -•nre que Ih n V•'m d • n:n ~:t • telot·io 
mven·~n,.el do lodos os hlos do ·Imper·o. 

O Sn. VALL.\DAttEe : - O v ·dnd liro é dei
~ar ca~a um c•tirlar de •ua ~atldG . 

O Sn. . Jos~ 1\Lu~u.!'::-.o : - E de s~us ne
gocias. 

O Sn.. ;lh:nn.n.;\ DE i\-f EXEzlts : - Ess~ é o 
me ': principi .. e digo- c ·Hla. um- em rt'
la.ção á~ l(realLJa'Jt'!!. A minh~ ; OiiiuHt(l . t~- ·~ 

Isto não póde cnntinu:tr, Sr. pr~f.:id ~1lt·' · 
Crnio qn1~ não h~ m •ior r.orr~<ctivo p:1ra. es,;;os 
abu;:os ilo qne a pl"'n~ lib(\rcian - ~. Est.:-,s sii.o !1.~ 
rmnh::~." idna R pré~ad •S h :•. muito t0wpo Q•10.l'O 
q 11e :! S mnnir·ip,tlid-·d•-'s Sr:l ergam d' abati
rll·~nta r.m qu 'l têtú c ro.hido, 0 pn.rn. is· o nffo 
v~j0 :o(lnão um J'(IIUCdio: 6 :J.c ba r com o sys
t•·m·l. ele miuorirla<l~~ a que ell:"ts tem s1do con
!' tr· .-nf!'i rl ·' s. 

e- se~ .H~s a 1 f.lrc a ~ r. azerem o qne en
. tenrleren1 ; ~lla~ qu · se entenrhtm coru •·S leg-i
ti m<>s intere.,sa i o~, i~Lo e, com o povo que as 
elege . 

Desd~ r1'1e .o povo r-~conhecar qtte ' 'S munici
p:• lidad~>s são "ntida d. s a u ton· •Iuica~ . dG que 
depcrHl!•m immedia tan.eote s •r;s intere"ses, 
t:,r:i cni ia-lo na. escolha :aquede .; que devem 
ser \•orea·fol"es ; 0 ~ 1 u;mdo se eugana1·. 11 .a 011 

outra \'1"!7.. t " J':Í a in·l::t o cni ,:vlo d ·! af:,star os 
q•.1e. olêg-· -~ r~ c não cqr•·e~ponrldr:: rit M• ·v,sL~s do: 
mtlnicipio. 
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No est::viü t.tctua.l, St·. presidente, .. o que de-. 
vemos espera1· ? 

O Su. ANim.AnE FwuEm.A.:-0 diluvio. 

O Sn.. BE~ERilA. DE 'ívlENI!:ZEs:-Qila.si que 
po~s.1 l'epetir a palavra do nobre deput.ado-o 

l UVlO. 

As muni.eipalidn.tles não 
Na questão m-.\s local. o . . . 

hoj ~; adopta.do. 

têrn autonomia.. 
f..li~iste :·io do lmpe-

O Sn.. J\Nnru.DE FrGuEmA:-E' quem manda 
varrer as runs. 

0 SR. BEZERRA DJ~ MENEZES:-l\Ianda. a.tá 
vanor as ruas da cidade, <:o mo diz o nobre de
putado. 

O Sn. Jo~B .l\t\1\l.\NNo:-As J·endas da. muni
ci p lidacl.e são cobra.d:ts pelo g-overno get•a.l , 

rend~s. que, ero todas as partes. são considera.d:ts 
mumclpae.::. para. puderem te!' to.rnbem a re
sponsabilidade. O povo deve conhfl(~er que u sua 
eau:w .. ra_ te:n 110deres. to:~tn meios pal"a re:üh:w 
benefic10s, afim de tambem escolher con:. cri
teria nc u·~llcs a uem confia o;; seus interesses 
m:tis immeJi:ttoA. Do modo po.- que estamos 
~qje, como ha .pouco descrevi, o que menos 
mteressa :\O eleitor é n, escolha do vereador - .. 
d; lmperio sobre a base q u~ tolos ~:ceit;mos. 

O Sa. ANDRADE Fwmnn.A : - Não precisa 
reforma neuhurnu.; é .-estituir ás caruu.ras os 
seas r·ecursos. -

- -O SH. BEz.rem:,\ DE MENEZ€S :- Perdoe·me 
v. Ex. ; não e sômentB isto. . 

V. E:\:. comprehende que o eleitor, sabendo 
que o seu int·•re;;se vai s1~ 1· sutisfeilo. nüo pelo 
ministr;,; do Im erío mas )r.•lo vereador ha de 

deputado pelo Rio de Jan~>iro,qu· • me h~nr·t tor to 10 ~ cuid;ldo em. ~ecolher um veread~r 
com os seus aparte~ apre.<:nitou em 1872 . 'lue ~he ue tantas ga~nnt1a". quantas Jhe dá. ~OJC 

' : . o mmlStt•o do l:np~rw. A~stm as catlJUras 1rão 

tr.1m para o Th·>souro como renda 
importancia de 7.500:000 ~00::1. · 

• ;•A FrG • m. :- r 
po ~ hoje, deve subit• a 10.0!)0:00ü8U00. 

O Sn .. Br:zEntu n~ ~IE:KRZEs:- Ho}l deYe su
bir a iU . 000·000$000, diz o nob!.'e def>utado. 

A cidade de Buenus-Ayrrs, :Sr. pt·esi lente, 
quo: p. l!stc:; como a outt·os 1·espeitos nos dá 
lições do progr·~sso, lispõe de 10 000:000$000 
c~e re~ch ; 3: cidade elo Rio de .Janeiro, que 
e mUito malOl' do quo :tquelh em extensão, 
dispõe a pnn:~s de L 700: 000$ ou 1.8LlO:OOOSOOO. 

., -. · o • - ... _ • •., • ·• • • 

algum que s~tisfaça o pub!Ü:o (apoiados): 
c o publico, convenei-.\o de que a eamara. não 
tere poder par;~ Í<\zet· cousa alguma, com~i-
era-a como cousa e somenos 1mpor ancta, e 

na nccasião da eleiç:to, d•i o voto '~ quem pri-
meiro o solicita. . 

O S<t ANon.ADl!l Fwu.r.I:~A:- O imposto mu
nicipal COntinúa fa pel'teDC (:)!' á renda. geral_ 

( /Ict OU~ í·os apm·tes. ) 

O Sn. DEzE:tUU.' DB l\IESEZES:- O ~ystr'tna 
acttw..l, Sr. presid() nte, não pólr1 convi1· a nin
gu,·m. N•!stas queRtões. não pód · hav~r libe
rae;; nem conservadores. A autvnõm:a. das mu
nit:i palidades d·wemos considnrar um ter r e no 
neutro, par:J. que possa mos livrai-a.:; da tutela 
csrPagadora el'n que se acham actualmente. 

O Sit . FELICIO nos SANTOS : - Os cariocas não 
querem esse lil.>er·Hlismo. . 

. . 
dita que os mineiros é que qnerem~ 

O Sn. F.eLJCro Dos SANT·)s: - Não digo Que 
f:lz •~m bem; maiS o descredito em que tem ca.hldo 
a municipalidade faz com que elles não quei
ram. 

O Sn. BEzERRA. DE MENRzzs :- Sr. presi
dente. V. Ex. vê que. neste ponto, toJos nós, 
libernes e con,et'V<~dores. estamos de nccnrrlo, 
todos pens:tnlOS qn0 as cttmar:ls municipaes em 
u.osso p~i1. à.~vem. ter autonomia, . devem t~r n.s 

o • 
propr ia, con · ci9.1nci::t. 

Os Estados-Unidos nos dão um exemplo do 
m d ü c ii a mil rr s se fórm L uma 
socie.lade digna de inveja, t1uauto à. orn·ani:r.a
ção ~e serviços p·.tblicos e à. pro:;p~ridadr.,

0 

g-eral. 
Deu-se alli toda a lib::rdaJe ás municivali

dades ; elltts abusar·am, cJaudic:warn, erraram, 
e, por efflito rlesses mesmos erros e de actos 
t' ; ~ p:·ovados, a propria popul>ção v-iu-se na ne
ce::;,;idade de pr·ocurar ::lm si o t·ecurso para mo-
ra.liza·las munic1 pai idades, e a.cb.ou-o. . 

Hoje a administra.çãr; local está, nos Estados 
Uni ios: melhor o;·ganizada do q~te em qualquer 
outt·:<~. parte, o pa1z cresce, avu ta e mo o ex
tl'aot'dinat·ío. graças exclusivamente á atlmi· 
Dlstr·açii•J local. - . 

' . 
do nosso tempo o de um paiz vizinho. 

Ji que estou neste tet·t·eno tão afastado da
quelle que pr·erenàh occupar nesta tl'Íbun&, o 
nobre ministro '•ermittirri. r1ue eu peça a sua 
i ntct·f~J·~ncia ne.;ta import'lnte que~t~o. o que 
Jh~ dará summa. gloria . . 

Foi [1.qui apt·esentado um projecto de t•oforma 
rnunicipal, em ~1ue ::;e trata de riscat· o nome do 
St·. 1nin1st1'0 do Imperio da lei org:-.nica dns ca
maras ruunicipaes. 

O Sn. . . JosE MARIANNO :- Depois da allolição 
da esc ravidão. 

O Su. BEZERRA DE M E~EzEs : - Sabe o 
nohr~ mintstro que é uma con.iição comple
mentar desta t·c· forma dar :is cam:.nas muni

t n 1ia m:1s muda 
como lembrou o nobre de j ula Jo pelo Rio de Ja
!ll-1iro, os recursos. os meios que pela lei lhes 
competem e de que _ e -tão d~spoj~tdas. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Attt'ibuições 
têm ellas que nunca e:xcrc•:ram. 

O Su.. BEZERRA DE MENEZES : -Essas attri~ 
b uições que lhes ~ão dadas pela lei de ide Ou~ 
tubro de 1828 ·só existem nesse papel velho. 

O Sa. A~WR.A.DE FIGU~IIlA=: - Pela. falta de 
meios. 
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O Sa. BEERnzA DE MENElES :-A n:Jva. lei. 
.. composta de avisos e portaria;;; do ministro do 
· Irnperio, já ó cousu. muito dilfcrente; as ca
maras municipaes hoje para cousa. ner1huina 
se regem peb.de 1 de Otltubro. (Apaí·tes.) ·. 

'- · na a m i.~ i r .' a ;t 

o paiz do que a sua admini~tt·ação e não com
prehendo administr~t~.ão mais proficu;:~. e conve
niente do que esta ele que nos dão o modelo os 
• s os i os • m ica- n. minis ra \a.O 

municipaL 
D'ah.i, V. Ex. compn~hcn•Je, vem a ne

cessidade de olharmos todos para o el~mento 
municipal. 

Para a minha escoll é a arca santa das li
berdades publicas e é a ga.ra.ntia da prosp•:Jri
dade moral e material de uma n:lcionalida.de. 
Ora, Sr. president·~. estabelecida a questão 
neste terren?• V. Ex: .. comprehende ~uan~o me 

"' nhecido -, se nomeou uma commissão de ho-
mens eminentes pa.ra, aproveitando os diver
sos trabalhos que têm sido apresentados a este 
respeito, apresentarem um resumo que ser
visse de base para o projecto d~ organização da 
municipalidade no Imperio. A com111iss:Io des
dobrou-se, de modo que cada um de seus mem
bros formulou o seu llarecer sepnrado : não 
houve uma opinião uniforme, ao menos entre 
dous 

O SR. ANDRADE FrGuEmA :-Foi um!:!. vanta
gem parJ. a lei; eontiuuou a subsistir. 

'". . ... . -
um projecto, quo um dos mGmbi·os do commis
são. o Sr. c:)nselheit·o Atfonso Cel;:o, distin
guiu na compar~çií.o com os outro~, como 
um dos que mais satisfaziam, pot· ser mais 
pratico. E' um p1·ojecto que eu tinha :tprcsen
tado ha nnnos nesta casa. Nem a conveniencia 
ou necessidade de materia dest::t ot·dem. lh:m :1. 

illdica~ão de cidadão tão rccommenda.vel, como 
o Sr. conselheiro AJt'ons~; Celso, a. quem o go
verno tinha incumbido do trabalho de estudar 
esh materia, serviram. de motivo para que e;.;te 
ou todos os pro.iectos apresentados ~ttó hoje vies
sem aqui. para. que a commis;;ão da Camara 
dissesse alg11ma cousa, afim de termos matet·ia 
psra a discussão c resolvermos a q U(·stii(• en1 
qualqul}r sentido. Ahi e~tâ. parado, não :-:c cuida 

• .,..,· # :'), 

ri01· interesse para o paiz. Isto não pôde cont:-
nuar, repetirei á saciedad.-:!. , , 

Os apartes, Sr. presiJen te, afastaram-me, 
como V. Es:. viu, para muito loug~ do fio que 
eu levava nas considerações que fazia.. 

. . 
lhe observe que a hora está 

O Sn.. B~zlmRA DE l\hx~z1~s;- D0s_de que 
. o " ' 

pouca.s co:1.;;id·~raçõos que ain·h tenho~ fazer. 
ató porquo, como di~se a V. Ex., isto não é 
um di.;;ctm:o, ó uma convet·sa com o nobre mi
nistro do Impcrio. 

Tt·~~tanto da questão de l1ygiene, eu tinha, 
S1·. p1·esidente, Je f;tzer ao nobre miDistro do 
Impcrio algumas ligeiras consider~çõ::s relati
vamente a uu.a medida. tomnda por um de seus 
ant~cessorcs, o nobre n1~nistr.:l do Imperio do 

tal'ias, que tinham, a certo<: respeitos, as mes
mas t\ttribuições ~mais a.mpbs a.in.la do que a 
propria. .Junta de Hygiene. Dividinrlo a cidado 
em dous di~trictos, fez a distribuição dos mem
bros dessa corporação em duas ordens. 

Sr. presidente. as· vantagens desta medida 
:fizeram-se immediatamente sentir. 

O SR. MEIRA DF. VAsco~CELLOS (i;zini$tí·o do 
bnperio): ~Apoiado. 

O SR. BEZERRA DE 'MENEZES :-J:.\ é tarde e 
:não tJosso du.r a est:t materia o necessario desen
vol vi~en;to, porl111e isto me levaria muito lt)ng-:; 

( !" I 11 U que11 C I 3. a uo._ SQ 1' 

a cidade do Rio de Janeiro antes de:O:ta. cre~~.ão, 
c1ue deve garantir :10 conselheiro Maciel ore
conhec:mento da Côrte, ~om o que !:e ope:-ou 
por etfeito dclla., reconhecerá quanto a m0dida 
do o;x-ruini~tro do lmp~rio foi de v:Lntag-em 
pa1·a a s:.\ud·~ puhlicu. do Rio de Janeiro. 
(Apoiados.) 

O Sn. I\IErnA DP! VAsco~CELLOS (mini~t1·o do 
Impel·io):-Não ha du\•lda nenhuma. 

O Sn. BET.l-:RRA DE MEXEZES :-Urgido pela 
nece~sid:.tdc orçamentar-ia, o nobre rui.nistro 
actual teve de reduzir o numero desses func· 
cionario~. que não eram t.llvez suffici entes pm·;~ 
a m:.q;nit•1de do trabalb.o q11e lhes_ incumbia; 
creio que não ~o11ve m:tis do que-.esLa ~azão 

.., . ' 
dental. mente que islo se deu, a esta.tistica demotl~ 

O nobre ministro se vê, por causa da deficicn- F:trou a elev<lÇão do tberUJometro d~l. febre 
cia da Je~islnção vigenté, ~a contigencia de: amarella, como era natur;tl. 
estar todos os dias 3.\l tOl'iz~ndo a C:.una.:-~ ~!u- O serviço é enormissi:no, como V. Ex. pód~ 
nicipal para faze< um eontracto, auto;·iz~ndo a Yêr do rela.torio qLtinzenaL dos presidentes d:t~ 
Camara. Muuici?al p:lra ch::ma.l"llmam::tlluens~ - ~l ·Jasceommissües. E' trabalho. não direi pa1·a 

ou um au,:iliar, autorizando a C:n11ara M1mici- :30 medicos, mas pa1·a 11umero maio1· do que o 
pn.l par:t c.ousa.s destfl. ordem, ciue, não !;Ó:nente 1 que actualmnnte exi·:te ; cr1m certeza é, pos:'io 
aviltan-1 o poder municipal,como onet·am,J·oubnm I affirmn a.:: V. Ex. ; e conv0m cuidar de.;;te 
ao nol)re ministro o tempo, que elle mui.to me:- ponto hoje qu~ se v:ü tratar do orçamento do 
lhor empregaria em questões de alto, de supe- lmperio. 
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V. Ex. tomo sentido no quê lhe vou tlizer : 
a e.-~tatistic,1. a.hi e.sti de olho abet"to para mos
trat> qualquer differença que haj t e que será 
atlribuida a V. E :c., si fõr coa traria :i sa.ulc 
da capi_tal. E' urna questão mt:~liudrosis;;ima, 
para os seus fóro:-; é preCÍi;O tel-a uiuitv ern 
cons1 eraçao. 

Eu, comquanto se,j<\ o menos competente pa
ra. tt·at:n" de assumpto~ de;;ta ordem (muitos 

. -
niente, do contrario ver-se-á o miaistro na 
necessidade de nomear ::1qui um medico par.1 a 
·unta ue é dcsidioso mas ue tem a )rotec-
ç~o de um amigo io.fluent). ( .-1poiwlos.) 

E isto não se d:>rá si o serviço ti .e.r a sua 
séde na capital da provio.cb., onde tod"s são 
conhecidos. (Apoiado.~.) 

Descentralize V. Ex. o serviço do hygicno 
como é conveniont~ e convenientissimo; orga

. nize V.Ex. em cada parocllia. de primeira odem 
um!!. commissão com um presidente e dous au
xilb.l'cs; nas freguezias suburbanas com um 
pr::>sidente c um au:ciliar; _e nas ·de fóra com 

t....c ' .-:- ' •. • • • 
ministw do Imperio, cons titue a vet·dadeira 
Junta de Hygicne (apoi~tclos), obrigando os pre-

. · · ·a, ~ ~ · ln-ar 
eonveniente, uma ou duas vezes por semana, 
conferenciar sobre o serviço de saude da cidade, 
ou sobre qualquer assumpto em que o governo 
precise de informação, pois que ajunta e con
sulti\·a. 

Julgo que a cousa podia ser muito mais per
feita o muito mais economica, fazendo com que 
a Junta de Hygiene seja constituiàa pelos pro
pt•ios presidentes das commissões parochiaes. 

O serviço assim fica. mais dissiminado. Uma 
junta em cada parochia attende melho~ ás res
pectivas nece.-;s!dadcs. Em todo o caso . . Julgo es
sencial que se acabe com esta centralização em 
mataria de saude publica. Si o governo enten
der que isto ó materia de s~rviço get·!ll. apre
~ente organizações para cada provin,~ia, mas 
destacadas da Cõrte, de modo que cada circum-
-scripção ten a a sua JUnta. e outro mo o. a
vemos de ter o que hoje t emo."; nem se podem 
evitar os males que naturalmente decorrem 
de semelhante systema, como, por exemplo, 
eu, que sou presidente da j unt3., Iiom~ar para. 
delegado do Piauhy ou de outra provinci~ um 
homem que nilo conheço, mas que mo ore
commendado por um amigo e que vai para l:i. 
tratar de política em vez de saude publica. 
Isto jâ. se 11ão dá havenlo em c~1da província 
uma Junta, ou si se der é por abuso que não se 

v.u.-17 

põde evitat• nom por um system::t nem pot" 
outro. 

Não continúo, nem faço pat·oração .. . 
Quanto ao facto já apontado pelo nobi."e de

putado por Pemambuco, de se vir p-edir 
um credito qufl.si duplo daquellC> em que foi 
a o ra orça a ue ntttv::~.mente, 1re1s o ane 
ell:! é de natureza. a que o corpo legisla
tivo recommende ao goi·erno que tome sua!'; 

.... i ' .• 

vezes. 
S(li que o nobre mini.~tro, qUe entrou agora 

pat·a a. ad:uinistração, não tem rcsponsa.bilidado 
neste acto, tambem não me refh·o a ·nenhum 
ministro,porque elles não podem ser responsa
veis pot· isto ; mas o que é v~rdu.de é qui} o 
facto não pôde continn~•r, 

O SR. MEnu DE VAsCONCELLOS (ministro do 
Imperio) :-A censura de V. Ex. pccca peb. 

A discussão fica adia.d~l pela hora.. 
a.ma.nhã a se-

Votação dos seguintes pareceres das com
missões de inq uerí to: 

N. :J - o, recon ecen o e puta o pe o 
5o distt·icto da província dr) Pernambuco o Dr. 
Joaquim Aurelio Nabuco de Arau,jo. 

N. 151~iSS5, reconhecendo deputado pelo 5° 
districto da proyincia d::~. Parahyba, o Dr. Fran-
cisco de Paula c Silva Primo. · 

N. 152-1885, reconhecendo deputado pelo 
3° districto _ da província de Minas Get·aes, o 
conselheiroAffonso Augusto Moreira Penoa. 

Continuação da 2::~. discussão do projecto u. iA 
de 188o, so re a extmcção gra ua o e emento 
servil. 

A' s .1 hm·as da tarde : 

Continua.\.ão da 2a. discussão elo projecto n. 1G 
de 1885,sobre o credito ao Ministerio do Imperio 
para construcção de um lazat·eto. 

z:s. discuss:.to do projecto n. 18 de 1885, sÕbre 
o credito ao Minist•.!t·io da Justiço. para dcspezas 
secretas da p:1licia e outras. 

Levanta-se a s essão ás 4 horas da tarde. 

SESSÃO E:ll 3 DE JULHO DE 1885 

P rcsidencict do Sr. F'ranltli1~ Doricl 

smutARIO.- Lci~ura c approtar.ão lla act:1. tlc 2.- Ex- ... 
•·~:nu::o;n:.- Pa•·ocercs.- O Sr. V:~oldeL:no pcdo num UI'· 

;') ... . . . :- - . 
meu to.- O Sr. Ahucid:~. Oli\'cira fa7. u:n podido {L !no$ a . 
-0 Sr . . Martim F ra.ucisco occupa-sc com os ncgoctos du 
llotucatú.-0 Sr. Súnros rf)spontlc ao Sr. José ~Jarianno. 
-o Sr. Dulhvos Jardim jusliliea um pt·ojceto.- Onu&M 
no uu .. - ApprO\":l!:~O do pareceres das commi~sücs ~o 
inrp1criLo . Hccoullocun.cuLo de deput:ulos_:-Çontwua\aO 
da 2·• discussão do prr•JCclo u. 1 A de i i:CS''· D1~eurso_:; dos 
Srs. Dollino Cintra o Joaquim N'abuco.-ConLIIIU:I.Ç:&O tln. 
2" discussão do projccto n. lG do :1885. Discurso do 
Sr. minis~l'o do impol'io . 

A's H horas da manhã, feita. a chamada, 
acham~sa presentes ·os Sra.:· Fra_nklin - D~ria, 
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Affonso Celso Junior, Costa. Rodrig!les, Aug~sto! v~ncia, afim.d~ ~estabelecer-se.- A' commis
Fleury, Bulhões, Mascarenhas, D1as Ca.•neli"O, sao de constttu1çao e poderes. 
Rodrigues Juni_or. Ratisbona, V~Idetaro, Ben_ro Requerimento da Camara Muni<:ipal da villa 
R;amos, ~uvencw Alves, He~rtqu~ Ma~~ues, de Avez,provincia do .RioGrande do Norte, soli
SllYa Ma1~, Bezerr~ Cav;lcantl: Jose7.~1ananrn?, citando a decreraç:Io do credito neeess:~.rio para-

- ' • . . ' _ _ _ ' . : que -possa. s·~r eva a :1 e ·e1 o a a ertura e um 
lldefot;lSO de ~~l'aUJO,_ .1o.ao Dantn.s Ftlho. J~se can:d que ligu~ a lagôa Guarayra ao mar .-A's 
Pompeo, Almetda Ohveu·;~,, Morena Br~1.nda.o, comrnissões de obras publicas e orç~.meuto. 
Aristides S inob, .Martim FranL:Í ~co Si h• a 
Mafr.t~ Fr;•àertco Borgrs, Campo;; Salles, Sigis
mundo, Schutel, l\laciel e Lourenço de Albu
querque. PARECER 

N. i57 -1.885 Compar~~cem. depois da chamada o:> Srs.: 
L~itiío da Cllnha, França. Carvalho, Cunha p,·ctençao do! ~L<lonio Fcn~anàcs dos Sctntos_ 
Leitão, C<'IAello Br;\nco, lt:tqui, Coelho de ~1- sobt·c au.gmcnco de 'Ue1tcimtm.tos -
meid:1, Barros Cobr~t, Lacet·dn. \V•·rneck, va.z 
de Mello, Barão do Guahv. Rib1~iro de !llenezes, 
Barão de "\nadta:, Alft:edo Chaves. Olyrn pio 
C:trn os, Cruz Gouvêa Padua F'lenr ', Coelho 
de Rezend->, Salgado. Antonio Prado, Pru
dente de Morae~, Alves de Araujo, Delfi.uo 
Cintra, Prisco Pa.rsizo, Adriano Pimentel. - . . .. 
neiro da Cunha, Valladares e Carlos Pei:coto. 

I) SR. PRESIDENTE dechl.ra aberta a sessão. 

omp::trccem, epo1s e a )er a a s0ssao, os 
Srs. : .Alvaro C3.minha, :Ma'iwel Portella, 
Cost:1. Per•~ira , Dua1·te de Az·~vedo • Cas
trioto, LeanJ.ro Maciel , Gaspar de Drum
mond, Gom"s de Castro, Roclrigo Silva. Eu-

. frasio Co1·reia. 1\In.c-Dowell, Araujo Pinho; 
Cruz, Uly . .,.ses Vianna., Joaquim Pedro, Diana, 
Candido de ·oliveira, Fernando:'; de Oliveü·a,. 
Sinimbti Junior, Antonio de Siqueira, Satyt·o 
Dia.s,H~nriques,Francisco SoJré,Coe!ho e Cam-

' :::- " . "' , . 
Fin-L,eira, Zama., Francisco Helisario, Bezena 
de 

0

l\Ieneze;:., Dantas Góes. Accioli Franco, Fe
licio dos S~ntos Ar:w·o - . .J ni r Moreira 
de Bnrros. 

Faltam, com causa. p~rticipada, os Srs.: Al
cofor3.do .Junior. Antonio Bezerra, Antonio Car
los, Bezamat, Chaga~, Demetrio Bezerra, Gon
çalves Ferreira, Joaquim Ta.va1·es e Leopoldo 
Cunha. 

F:1ltam, sem causa pa.rtici.pad·1, os Srs.: .Al
Ya.ro Botdho, Antonio Pinto, Bernardo d11 
MenJonça Snbt·inho, Corrêa do Araujo, Dicgo 
de Vasconcellos, Ribeiro da Luz . e Rodrigues 
Alves. 

E' licla e approvada a acta da. sossão de hon
tem. 

O S"t . to S:n:cnE'IA.RIO dá conta do seguinte 

Officios: 

Do Sen:1do, de 2 <le Julho, communica.ndo 
conatar-lhe terem sido sancciona.dos o decre
to da Assembléa Geral, que fixa as forças de 
terra. para o exercicio de 1885-iSSG, e a t·eso
lução que pt·oroga po1· guatro me:r.es as leis de 
orçamento ns. :322H e 3230 de 3 de Setembro 
de 1884.- lnteirada.. 

Do Sr. Gaspar de Drummond,de 3 deste mez\ 
pedindo licença para retirar-se para a sua pro~ 

A commissão de -pensões e ordenados e~a
minou o requ-·r~mento.em q~e o se~retario da 
~ ... ~ ' 

terio. 
Saladas commissões em 3 do Julho d·; 1885.

llú.e{onso de A.1·aujo~- Jocco P(mido.- Au-
,_gustoFleury . -

E• remettido à mesa, lido e yai a imprimir, 
para entrar na ordetu dos trabalhos;, o seguinte 

l'R.O . .TECTO 

N. 24.- 1885 

Credito $U.l?plementm· de 32: 422;;,.'342 ao M i
ni.~terio de Estl.:angei-r~s para ajttda. de 

A commissito de orçamento, examinando a 
proposta do poder executivo, n.presento.da em 
i7 de Junho ultimo velo Ministro e Sect•etario 
de Estado dos Negocias Estrangeiros, verificou 
no. verb·1. -Ajudas de cus lo- um ele fiei( de 
32:422:::;342, resultante de promoções no corpo 
diplom;tico : é pot· isso de parecer que seja a 
mesma proposta converti .!a em projecto de bi 
pel~ fól·ma sr~guinto : 

Accrescente-se no logar competente : 

A AsseUlbléa. Geral decret:L : 
Art. 1.u (Como na proposta.) 

Art. 2 . 0 (Como nu proposta.) 

Sala. d::..s eom1ni~sões, 3 de Julho de 1885. -
ottrenço (c .r uque·rquc.- . c e tquewa. 

- A . Ca1'i1eiro da Roclw. - 1ll. Alves de 
Araujo. - .:1.. A. de Padua F lettry. -
Ulysses Vianna .. - A. J. Hc·m-iq_ucs. 

Proposta 

Augu:;tos e dignissimos senhores represen
tantes ela nação. 

A lei n. 32:30 de 3 de Setembro de i884 
destinou para :1s despez!I.S do § 4Y~ Ajudas de 
custo -·do Ministerio dos Negoeios Estrangci-
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ros, no exercici.o de 1884 - 1885, a quunth 
de .....• ~ • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 45: ooo~-ooo 

Tendo, porém, o Governo Impe-
rial feito promoções no Corpo 
Di~lomatieo, motivada.~ pot• fa.l-

• 
truordinarios e Ministros Pleni-
potenciat•ios, a despe:.::a elevou-

dando-se, por conseguinte, um 
deficit de.................... 32:422~42 

Havendo, portanto, necessidade de occorrer 
às des~·ezns accrescidns, venho, de ordem de 
Sua rll:· gestade o lmperadot·, subrnetter a 
vossa approvação a~seguinte 

Proposta 

Art. i. o Fica concedido ao Min.h;terio dos 
Negocias Estrangeiros o credito supplementar 
de :)2:422$:342, ao cambio de 27 dinheiros es-
er mos por m1 rc1s, para ser app 1ca o as 

despezas do§ 4"- Ajud~\s de custo- do art. 4° 
dn. lei de orçamento do exercicio de 1884-1885. 

. 
em contt·ario. 

Pala.cio do Rio de Janeiro, i7 de Junho de 
1885.-Viscondc de Pamnag1.!à. 

Demonw·açüo das despo:;as do § 1°-.:ljuda.s 
de custo- (la lei dv o,·çamento do ê;):eJ·cicio 
de 1884-i88ti. 

Ajudas de custo do enviado cxtra
traordinario e ministro leni )O-

tenciario conse eiro Leonel 
Martiniano de Alencar, de re-. 
n;oção. para a ~epublica Argen-

' - " ... ........ .. . 
Idem. do conselheiro João Duarte 

da. Ponte Ribeiro, pela promoção 
a enviado extraordinario n mi-
nistro pll'nipotenciari.o na Re-
publica Oriental do Uruguay, 3 
quartnis. . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . 1.4:296$876 

Idem dn Julio Henrique de Mello 
e Alvim, pela promoção :l. en
viado cxtraordinru·io e ministro 
plenipntenciario na. Austria-
Hungris., 2 quar·teis.. . ... . .. 9:531.$250 

Idem de Henrique 1le B:rrros Ca
yalcante de Lacerda, pela pro
moção :l. enc~trregado de nego-
cios no P eru, 2 ctua.rteis...... . 5:000$000 

Idern de Luiz Ferretra. de Abreu, 
• a. 

class·~ a leg.tção na Bolivia, 2 
quarteis .. . ...... . ...•..• . •.• 

Idem do Dt· • .João de Souza Reis, 
para a su3. viag·em a Venezuela, 

. onde foi e::s:ercer o seu emprego 
de addi lo de P classe, 2 quar-
teis . . ......... . .... • . • · · • · · . 

Idem d11 .José Bonifacio Bueno de 
An\lracl:l., pela nomeação de ad
dido á legação na Republic:J. 
Argentina., 2 quarteis .• . .••.. 

1:500$000 

1:500$000 

1:500$000 

Idem de H~nrique .Mamede Lins 
d~ Almeida, para despezas de 
vbgem 5. Austria-Hungria, on
de passou a exercer o seu em
prego de s:cretari?, i quartel. 

mo~o para Lisbo;, :!. o ua~tP.l. .. 
Idem de ~\.Ifredo ScrgiÔ Teixeira 

dP. Macedo ela )romo ão a 
min:stro residente na Bolivia, 
3 quarteis . .•...•. . ... . ...... 

Idem do Barão de Itaj ubá, pela - .. -... . 

1:000$000 

1:500;5000 

5:000.)000 

4:765$629 

1.1:250$000 

· em H·~spn.nha. 1 quartel....... 3:515$625 
Idem d:t viuva do secretario Luiz 

Augusto de P!l.dua. Fleury, par:1. 
regre3~ar ao Imperio.......... 562$963 

Idem de Napoleão de Siqueir;\ La
mâix, S(~cretario de legação em 
disponibilidade. para despeza.s 
de viagem a Europa, onde se 
acha em commissão do governo 
• • ') • C) • 

Idem de Pedro Candido Affonso de 
Carvalho, 1)ela promoção a se-
cretario da le~ação no Para-

Total . . • • • . . . . . • . . 77 :422~342 

Credito da lei. • • . • . 45: 000$000 

De ficit. . • . . . . • . . . . 32:422$342 
Sec~ão de cont!!.bilidade em i7 de Junho de · 

1885.- O director interino, Lui= Caetano da 
Silva. 

E' presente á mesa, lido e vai a imprimir 
pa1•a entrar na ordem dos trabalhos o seguinte 

PB.OJECTO N. 23-1885 

Casamento cí-cil 

As .commissõ_cs :euni_das de justiça civil e 

o -projecto do gov ·rno, que lhes foi remettido, 
par:~. decretação do casamento civil. 

Foi empenho das commissões reunidas o jul
gamento imparcial do projecto, apreciado 
como applicação do~ princípios de nos~a. com· 
munhão politica. a suas condições sociologicas, 
desligando-se tanto do theologismo como de 
todos os idealismos, seus rivaes. 

Assim se'impunha. o n.ssumpto, singularmtmte 
delicado, entre todos os que podem dar base a 
leis, porquanto entende com sentimentos e 
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. crenças de especial melindre, ~ e~cita as pre
tonções da;'; escola!'l, rpc encontram na l)Osse 
(lelle todo o destino ulterior das respectvas 
theor'Ül.s sobra a economia ::o:::ial. 

Suspeitam as commissões que a innovaçiio 
propost::~. supportará. n. cr:tica das doutrinas iu-
to et·ac. es os que proc amam as mst1tu1ções 
humnn~s snl>ordina.Jas, por plano divino, ao 
seu ct·edo raligioso, e dos sens ndversarios, que 

. .. - . 
... ' o t. 

de simples expedi.ente c ingcnua decretação a 
reforma de cost\.lmes ou a subversão ra.di·cal de 
situações qne muitas gerações c o accumulo de 
acontecimentos têm consolidado. 

1\:Ia,:; o legisb.dor ~ qu0 não pertence :i milicia 
privilegiada dos ini:erpctrcs e exe~ut.ores dos de
:'5ignios divino;:, nom ilegião dos que só com a 
sua fé, ·como o a.postolo, sabem correr sobre o 
mar, a sa.lYo,-não póde usurp~u· a comp~tcnci::. 
dos rimeiros )::tt•a. editar 1)l'Occitos divinos n m 
esrJuccor e m•:no;.presar, como os ultimos. ::~.;,: 
contingenci:1:> htunan:ts, sob pena de despt·r~s
ti.gin.r os idencs, por iMvita vels insucce5sos, e 

Peh actn·1l regimen nupcial,"ó tem Y<l.lm· ju
rídico o casatlle n to religiosamente celebrado. 

l\las, ·todo.::; os ritos tolerados no Imperio são 
ig-ualmonte competent•Js p:u·:t sagt·ar o matri
monio de sens cr<;nte;;. 

E o Eo::tado entregou ao arbitrio exdu~ivo do 
cclebrnnte o eff.~ctu:tm!'!nto - do casamento, por-
qtun o na.o re;:t~rvourecut:;:::s contra os a usos 
da<1ue1lc quando rocu:.a celebrai-o. 

<lo meio social om oue tetn fnnccionado con.1 
resultados conlristaclore.~. é insnst~nta.vel. 

O s3u ideal é o typo religioso do matrimonio ; 
mas não h:w(lrà thoologo que o lonve nr. en
ca!"n:tção que lhl) àã o systema de nossa lcgi~
la~ão. 

A ncccssitladc de Deus na constituição da fa
mili:• é a su1. th r>s':!, a sua crençn. intaler:JDtl). 

~Jas é o Deus unico e rerdn.doiro, como o re
conhece a religiiio official ·~ N;!o: o Deus de 
qualquer seita é admissiYel e de invoca~.ão obri
g"Rloria ; todas religiões são vercládoiras ~ todos 
os ~cus pastores tem missiio p~.ra diviniz~lt' o 
cas:-Lmonto dos seus sectarios. 

E' um regi men de incredulidades, c1uo ni
\·clla c g-lor-ifica tod11.S as religiões e todas as 
!"U rst· .- . m vcn"r r a f' • 

mana. po!'qÚanto lhe impõe a obrigação de actos 
religiosos ou a privação d~ inestima.veis di
reitos. 

E póde o Estado crcar este dilcmma para o 
cidarlão '? 

E' um abuso de soberania prescrever de
veres desnecessarios e e;:;tranhos á mii;são d'l 
sociedade política, c longe vão os tempos em 
que era. preceito c hont·a. dos soberanos ~er bra
ço secular da fd, sendo a pt·opaga.ção religiosa 
m~is alta c principal funcção do governo. Sem 

com petencia para exerce l-a, as vezes que o Es
tado usurpou-a foi pnr:1. suecitar c allamidades 
qu~ a ! ornar:~.m dctestl!d::t, exilando a. liberdade 
c riquczn.dos cidadãos, o progt·esso e a paz 
da sociedade (lu~ ó de sua missão garantir. 

A coa c iio à rat1cas reli "'Í05:as ·::~.mais õ tlio 
o lOsa e tyrannica, como precisamente na 
celcbra.çã'Jdo cas~-.mcnto, porquanto comprime o 
perturba a conscienci:l. no rnomento em 'lu e deve 
' . . . . . . 

' destinos em compromis~os de tod:~ a existencia. 
E esta coac;1io é impost:l. em fót·mubs c1uc 

sig-nificam r1 ue o Estado, preconísando os mys
terics de Lodas n.s religiões, não crê em umt"~., 
fazendo entrdanto dop'mder de solerunid~des 
som Y(l.lor moral a realização do direito mais 
aff,~cti..-o c mais cara·.:tcristicamen.te hu-
mano! . 

Esta al)sur&\ t.yrannia foi ::.ssim !l.prccíada 
)Or um notavel · u.t"is onsulto Lr·r i ·'r · Ou -
brantar u. liberdado de conscion~ia. em nome 
da religi:iÓ que professam os autores da vio
l~ucia. era usanç~a antiga, ma~ v_iolentur a con-

Si não pódc o Estado s;cr m{s::;ionario da fé, 
c missionar·io do todas as religiões~ M m8nos 
poderâ fazer dellas um :1pparelho parn. dominar 
p::dxões e confiar prestigio d~ s•1as amoa.ças e 
e:;;per::mças, a. sujeição do in~liYi.duo aos deve
res c1ue contrahe pelo casamento '1 Era conce
pção p::tg:i, pretcnciosa e sem effeitos, a cL ue 
entrega·,':!. à influencia de poderes terl'ivois e 
á atlracção d:1s beatitudc~ àe outra vida, de
veres e destinos c ue pcrdnram por impulsão 
espon anea o cor<<çao 1uma.no, ou pc a voca
ção natural a. estima sodal Cjl1C não falta aos 
la~·cs kmquillos, fieis aos sentimentos de sua 

o • 
Tinha opportunidadc tal applicaç::io religiosa 

como meio de compellir ao dovor civil, em
qaanto pareceu,aos sJb:wanos absolutos só cui
dadosos em firmar o seu dominio~r1uc era impc,s
sivel m:1nter o casamento como base do Estado, 
conformado coro os elementos indispcnsavcis 
para sua perpetuidade, ,Jircito.s da. prole, e lus
tt·c do-; costumes, sem o car~cter rcligio~o em 
su~ formação. 

l\Ias depois que :1. secular.isação do casamento 
penetrou em to.!as as legislaçõ ~s cultas, e seus 
restlltados confirmaram as p1·eyisües dos p'3nsa
dores, que rcpelli:~.m como int:til attentado á 
conscicnci:l, o matrimonio religioso, perse
verar nesse regimem é um ~::~.prí .;ho que 
descopceitua. o pai.z, que o prejudica, q, ue o 

I 

gresso, _e avêsso a.~s direitos primordiae5 do 
cidadão. 

.Aindll. mais : o nosso regimc11 é não só into
leravel por instituir o casa_mento como premjo : 
de fervor religioso; e só permittil-o em cada 
seita rctigio;:a, rovivendo cs costume~ c pre
C!'litos de tribus selvagens, como ainda. porque, 
nem ne.•s:1s condições, o garante a Ílinguem. 

De n:odo que o direito de fundar uma fa.mi
lia, é precisamente aqucllc, c __ talv.!!z o uníco, 
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dos direitos · n:ttu1·aes, que está inteiramenta 
desprotogido. sem amp:~.ro, em nosso or"'a-. . 1 r o msmo soew. . . . 

~· um direito' de execução e· fl'Uição toda for
trilta, dependente de ::.g-entei; e funcclonados 
sobre cu'os abusos não tem o Estado re-
para or.1. 

- ' l i.Jo ,. olé. ' 
tornaz· ourigntorios 'actos do outro_;; cultos. .E'~ 
u:u falsen.mento dos principias de nosso re
girnen politico cleh:ar ~em garantia; um di
reito, que irrorupe do mais intimo do homem. 
E' uma infr.1c;;iio constitucion<'Ll manifes<a, 
l~ri,•:\r ?-Il?- cidadão de qualquer direito por mo:.. 
tlvo r.;hgroso. 

E' incrível que se entreg-ue a todas as cas
t<'l.S religiosas a attribniçtío de formar ou im-

eJil· o ri ul ( . . . . 
radi::ções :;obre todas as robÇ.ües da ordem 
civil c ,;:obre os costumes naciouaes; que se 
co~fic [~ todos os pre:juizos e superstições a pro-
. , .·". •" ~. , p ssoque cs e se pat·a. yza, 
com J nJliTerença e absten1:ão completa, perante 
aqucll~, s~:1do ?- ~n~c.l. enticla~le quo s~ declara 
~ •I') • 1 H. Q '- • ... ,.. 

vitalmente! 
Todos estes v.icios do sy.st:;mn. actual, que a.-: 

comruissõcs po.:lcm apenas indicar, sem desen
volveJ· outr::s critic:~s :.i. sua iniquidade, vexa
mos o in~o:l\'enicncias, têm tido os resuitados 
de muito facil provisão. 

O clero catholico, imbuido, em ger~l, do pre
conceito de que não chwe contas de cxac;:ão de 
dc\·ot·cs o funcçõc~ :i sociedade civil, tem abt'!
sado das orerogativas c ne lhe dcn o Esfa,lo 
pa1·:1. ce1e m:w casamentos, 1m pedindo-os. 

E os tem recusado por motivos cxlra-.jul·idi
cos, como o dr) pertencer o nubeut·:l ~i. associa-- . . 

' o"' ' motiYos especio~os o arbitrados. de momento, 
e ate po1· so1·dide:r. -usm·,wia do celebr~mte. 

E quando não é dccisin\mente fechado o al
tm· nupcia.l, quaHtos cntravt?~- delong~s, dcs
peza~, não c~cit:uu a fugir dellQ 1 

Si o casamento é um direito precario para os 
catholic.;s, c:i vão, fot·tuito para os a.catholicos, 
porque lhes falta o ministro a. quem o Estado · 
incnmbe dil. exccu~~ão. Raro existe no imporia, 
especialmente com as cond.içüe.;; cb. lei. 

D':q ui t"m resultndo uma. cspecic nova de 
rnatrirnonios, im~ginada c praticada pelos ci
dadü.Js, para ~uppri1· ag imprG'."i lcuc:ias e ty
ranni:J.s das leis: os matrimonios celebrados 
peb. forma dos contractos vulga::-cs perante os 
tabelliães. · 

desagt•adaveis e de pessimo effeito para o 
- p::tiz. 

Tendo sido denunciados varias vezes, acre
ditando o governo que taes contractos eram 
meios artiliciosos de illudir a falta de lei espe
cial sobre casamentos s:culares, ordenou o 
processo dos esct'ivãcs que os admitt1ram. 

N:1. Europa, a impressão dessa declara~ão 
nos prejudicou · ao ponte;· de inspir:xr ao go
verno a idéa de dissipai-a, para cujo fim man
dou· dar publicas explicações, na.quella parte 
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mais civilisada do mundo, . sobre a. oc0ur
rencia. 

::\ia:'> é evidente que tac>s explicaçõos, . si po
diam imprimit· ao acto do governo fei<,~ões de 
legaliJade, certamente não resguard:!1·am o 
) ·. . . 

uma alt·::rnativa Jc,;;cspeJ·adora e igne>miniosa, 
entre não ter famili.i Oll fot·mal-a pela submissão 
hypocrüa da consciencia :i3 formulils de um 
cu to e ao aroltrlO o um sacet· o c ; e~nca a 
todos os cultos pr:'la sagração oillcial 11ellcs, 
arnalgamado.:; cn1 homenagem a.o sy·;tema. pn.gão 

• •' • """' ,... 1 I .. ,', - -
sq,ncção do3 devet·e:;; inclividuaes e sociMs. 

A familia, a religião, o Estarlo, não rec3bem 
do rcgim m actual do casam~nto um:1. idé·1 de 
estim:1. c vencração,porq•1~nto assalta e i~ritaas 
condições e elementos n.o.turacs de.:;s:\S voca({õ.;s 
do homem. 

E' neccssario su1)stituil-o po.- outro que, lWe
sta.ndo homenag-em ás convcnienchs nacion::tes, 
acate sinceramente o fervor rdigioso como 
cmann ão do. c::ms:.:i,rncb, re~t~ure n. familia 
como a onca1·nação de um 1relt•), restitumdo o 
Estado,liYre de superstiçõe,-, ao seu digno des
tino de_ soberano .do~ de-veres sociaes e supremo 
0(. .. _.. . ... . 

E' urgente que as iniqLlidades da legislação 
sejam e;-tincbs,, c gue nã_o nos. ~me$quinbe
mos mats, com ll'rCl)arai•ms pt··~Jtuzos para. a 
povoação de nos3o tet·ritorio, aprescnbnd,J-nos 
:1os povos culto;;, como um paiz ig-uot·ant~ do 
que vale a familia., que condomna ao C:)llb:l.to 
ou ao concubinato. pm• prejuiz9s religio!'los •. ~s 
q uc não podem se fazer hypocl'l tas para leglll
mar a pt·ole, ou não encontram um sacerdote 
do sua seitn. que lhes consagre as all'eições do 
corac.~ão . 

Um regimen, que encamin)1a forç:'ldame~tc 
:is uniões illegiümns, não ó dtgno dos put·ls
simos costume:-> e do ex.cmpl::l.r culto do lar que 
ó um dos nobilis:::imos característicos na
cionacs. 

O pt·ojecto em estudo institue o casamento 
civil obrigatorio, corn uma ex.ccpção parn. os 
que p1·ofessam a religi~o. official, que podem 
preferir o cusamento .rehg1oso .. 

E' a innovnção caplta.l do proJecto. 
O Est:ldo reivindica o direito de prcscrc-rer 

fórmulas suas para o matrimonio, ·c se desem
penha do dever de gara.ntil' o exercicio dos di
reitos individuaes, assegurando,- agora~ o de 
fundar uma familia . sob sua exclusiva. auto
ridade. 
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vação perpetua das gerações; este di~eito cc-ea
dor da vida. humana. que em todas HS tribus. 
cast<lS, Est;~.dos. civWsados on rusticos, solícita 
formulas exteriores que n;)bilitem a sua reali
sação e. xp:~nsão, e lhe dêm conformação dis
tincta _<i e toJos os outros direi tos e f :tetos :;;o
ciaes; esta aspir:1ção ineductivel, emfim, de 
funàar uma familia ven:·rada e dignifL~ada 
pelas leis. é o fermento e o fóco de· toda 

()"i - • • .. (r- • 

o ·- ., 
fiando por accentuar o direito e interesse do 
Estado de formalisar o casamento, obedecendo a 
seus pecr11iarc:; intuitos, entretanto ~ .!optem a. 
excepç.!o do projecto, autorizando os ca.tholicos 
a preferirem o cas;lmento relig-ioso ao secul-tr. 

Parece, porém, ás commissões, que a lo
gica deve ceder ante compromissos de situa
ções e deveres livt·emente assumidos pelo Es
t3.do. 

Alliado á i"'re'a catholica. ue vive elos 
se•r:; s~cramentos e p:1ra elles, e um dos quae.s é 
o do matrimonio, e uma infidelidade á. essa. al
lbnça declarar, virtualm~ute, illegitimo~ e r~~ 

.'j~ 

sacram-"'nta.l, negando-lhe etfeitos ch·is. 
Em regimen de igreja officia.l, não podem os 

seus precdtos ser paralysados, nem seus resul
tados neces::;arios, recusados pelo Estado. 

A solução unica, em taes hypothescs em CJ.. ue 
o Estado a Igreja. não po<iem ceder de pre
tenções e'mergontes de suas qualidades organi
cas, condicionaes ue ·vida, é a liberda le do ci-
dadão q 11e de,·e proferir. · 

A sua const:iencia escolhe entre Estado e reli· 
gião offi.cial. Ha um dever, porém, dequellt>, 
imprescriptível: é o de não con;:;entit· que 
ex:ist:\ sem garantia um direito individual. l<:sse 
dever está atrendido, desde 'lue o Estado oife
rece o c<~samento civil á todas os que não 
podem tel-o, por qualquer causa, pelos ritos da . ·- .. · o • 

Accresce qu':: o casamento catholico acha-se 
no amago de nossos costumes ; desarraigai-o só 
por soberana disposição de lei, 6 um tentamen 
esteril e a penas provocador- de s.pa.ixonàda.s 
reacyões que ~df,.ontariam a mesma lei~pc rtur
bariam as familias, eomo o tem sentido todo;; os 
povos, na subita inversão do casamento reli· 
gioso, em civil obrigatorio. 
•· _ E, se uma. das ex:igencias actuaes é evitar 
que as intoler-<Incias . legs.es prop"reionem 
occasião de formar .familia illcgJtima, como, 

o • 
ft·z innovações, aceitando os que, em geral, são 
respeitados. . 

A 's com missões pareceu que é de eq uiclade 
legitimar o::: casamentos até e~ta datn. effectua· 
dos, perante os tabel11ães e escrivães, pela 
fõrma de simples cqntractos civis. 

A- boa fé de taes uniõe.~ é significada pelo 
simples facto de procurarero os nubentes a pro
tecção do Estado e suas formulas, embor~1. inef-

r r 
São uniões que têm mantido com severa :fi.de.: 

lidade os deveres do cas:unento legitimo, e que 
foràm inspiradas· pelo exemplo de anteriores 

. . 
casamen o.;;;, ce e r:1 os qua o s 
vigorava a lei de :3 de Novembro de 1827. 

Neste sentido apresentarão -as com missões re-
unidas uma emenda ás rlis-posições io projecto. 

Convencidas as c.ommissões de que a propos~a 
do governo contém 1)rovidr~ncias justas, urgen
tes, que re-param grandes males causados pelo 
actual Ngimen nupcial, e que a reforma é 
tenaz o inst~ntn.mente exigido. pela opinião e 
pelos intéresses do pniz, .~ão de parecer que a. 
m"sma propo~ta seja convertida em projecto 
de lei pela fórma seguinte : 

Accrescente,se no logar competente: 
A a.esembléá geral decreta : 
ArL. :1. o (Como na proposta). 
Art~ 2.o Supprima-se.:•· 

. -
2o c 3. o 

Art. 6. o Passa a ser 2. o 

o 

O § 1G do art. 6. 0 Snpprima-se n numeração. 
Os §§ 2° G 3• passam a sal' fo e ::?.0 

Os arts. 7°, So e 9° passam a 13._er §§ 3°, 
4° e 5.0 

' O art. 10. Supprima-se a num"eração e passa 
a ser o 2' membro do § S.o ·. 

Os arts. 1.1. 12, 1:3, i4 e 15 passam a ser 
§§ 6°, 7o, 8<>, 9° e 10.0 

O art. :16° passa. a. ser art. 3. () .. 
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O art. 17 .õ Supprima-se. 
O art. 1.8'• pa.ssa a. ser. 4.o 
Os arts. -19, 28, 21, 2:2, 2:3, 24, 2.5 e 

26
8 
pass~m a ser §§ io, 2~, 3o, 4o, ;so, 6'., 7o 

e .o - -
O art.' 27 assll. a ser 5.'' 
O art. 28. Supprima-se. 
O art. 29 passa a ser (j,o. 
~);; arts. 30, 31 e 32passa.m a sei' §§ fo, 20 

O art ~ 33 passa. a sel' 7. o 

O art. 34 passa a ser 8.o 

Sala das commissões. 28 de Junho de 188'5. 
-F. ?tlaciel.-Sigi:mttmdo Gortç(t{'l;es.
Almcida 0/.i·l)eíra.- Olympio Campos, ven
cido, com voto em separa :o.-Danta.~ Góes, 
com restricções, emc1uanto ao .. enunciado. 

PROPOSTA. 

Augustos c dignissimos Srs. representantes 
da nação. 

De ordem de Sua Marrestade o Im eraclor 
yen o s:.: bm~ttcr a 'Vossa cons1 eraçilo o se
guint~~ projecto relativo ao casamento civil : 

Art. 1.0 Produzira todos os effeitos civis 
que ecorr1am o ma r1momo contra 1 o na 
fórma do Concilio de Trento o casamento que, 
de act•órdo com as disp.:>sições da. presente lei 
fôr celebrado por meio _de . escriptura publica: 
lavrada por officia.l do registro civil· e assi rrnada 
pelos contrahentes e duas testemunbs.s

0 

pelo 
menos, ambas V:J.rõcs. 

O casamento assim celebrado será indisso
lnvel, sal"Vo o caso de nullidade . 

Art. _2. o Podem contrabir casamento todas - . 
< 

das causas de incapacidade ou impedimento e 
a q_ue se refere o artigo seguinte. 

Á t . 3.') Não ó ermittido o casamento 

§ Lo Na mesma occasião deverão apre
sentar: 

Certidão de idade dos nu9e_ntes; 

Documento que prove o consentimento pa- ' 
'terno, quando algum dos nubentes fõr menor, 
o o u or e a au orizaçao o juiz, Sl or 
orphão; _ .. -
~ . Ce~tidão de obito, quando algum dos nubentes . 

§ 2. 0 Si os nubentes forem domiciliados em 
outro logar, far-se-ha igual declaração, acom
panhada dos mesmos docamentos, no domicilio 
de eada. uni delle;;, designando-se o logar onde 
terã de celebrar-se Õ c:1sam0nto. 

§ 3. 0 Quando o.lgumou ambos os nubentes 
houverem sido domiciliados fóra do Imperio, ou 
da província onde prelendem casar, dever:i ser 
Bxhibida justificação ,judicial que prove não 
uistir eutre elles im edimento mfl.trimonial. 

Art. 7." O official do registro far<.i publicar 
a ded;1ração de que trata o artigo antecedente 
nos jornaes de n:nior cirç_ulação, o~, não os . , 
pessoas que souberem de algum impedimento 
a. vir,•m dechra.l-o no prazo de 15 dias. . 

r " ' . .1. <ldo o razo s ·'m u h:1"a 
app:uecido qua.lqtie1· denuncia, e não tendo o 
official noticia da e:d->tencia de impedimento, 
poder-se-ha proceder logo a celebração do 
contrato. . 
Paragr~pho unico. Quando a declaração 

ho11ver sido publicada em mais de um logar, o 
official que ti ver de celebrar o casamento exi
girá preyiamente certidões pelas quaes se 
prove que em nenhum delles constou a exis
tencia de i mpedimento. 

r • _. ' J. s enuncias e impe i o 
verito ser fej tas por escJ•ipto, datadas e u.ssigna
d.~s, e ter as ürm~s reconhecidas por tabel-

1. 0 Aos impuberes ; Art. 10. Si até ao momento de assignar-se o 
2.o Aos loucos; contt·ato apparecer alguma. denancia de impe-
3." Aos parente~ por consa.nguinidadê ou dimento feit..'1. com as condições especificadas no 

affinidade em linha rcctn, ou em linha colla- artigo antecedente. o officbl suspendera a rea
teral até ao 2·• grau, contado conforme o direito lização dCJ ca.!:amento e levara o facto ao conhc
civil ; cimento do juh de direito, que, procedendo ás 

4." Entre o conjuge coudémnado por adul- diligencias convenientes para es,·larecimeÍlto 
terio c o seu cumplicu; da verdade, autorizar:i. ou não a celebração do 

5.1) Entre pessoas das qua"s uma houver contrato. 
a.ttentado contra. a vida do conjug~ da outra; Art. U. Para a celebração do casj_mcnto os 

Ü. 0 A' s pessoas li'g:1das por qualquer vinculo contrabentes comparecerão na repa1·ti.ção do 
matrimonial, ruligiosu ou ch•il, não dissolvido. offi··íal compete o t", e ahi, presentes as teste-

Art. 4. 0 Ao casamento dos menores não munbas, confirm~Lrilo a sua declaração de que
emancipados precedet·a o consentimento. por rerem unir-se em matrimonio, depois da qual 
escripto, Jos pais ou tatores. Sendo o nubente .se lavrara o contrato, que em acto successivo 
orphão, além do consentimento do tutor, é in· será assigha.do. ·· 

· · - · · r hã Art. 12. Em caso· de molestia. ou uando o 
Art. 5. o Para o CllS:l.mento do prodigo exi- requisitar~m os contt·ahentes, poder-se- lace

ge-sc igualuiC!nte a autorização do juiz, que a lebrar o casamento (~ fi casa de algum delles ou 
não pod'3r::Í. conce ler sem audi~>ncia do C1Jrador. outra que fór designada, sendo neces~a1·io nesta 

Art. 6." Os que pretenderem contrahir ca· bypothese a presença de quatro testemunhas 
sarnento farão constar a sua intenção ao o:ffici:il pelo menos. todas varões. . 
competente por meio de éledaração escripta, Art. 1:3 .. Achando-se algumdos contrahentes 
por ttmbos assignada, e que conteni: _ aú'sente dó município onde se tenha. de ce1e:-

. L" Os nomes, idades, profissão e resid!!ncia bra.r o casamento, podet·á fa:r.er-se representar 
dos nubentes; · ' · ·· ·· . 

1 

por procurador que exhiba procuração em fól:'-
. __ · ~.0 Qs.nomes, profissão e re~idcnc.~a _de seu~ ma. legal, com poderes esp~ciaes pa~ aR~ignar 

pa1s. -.. . o contrato. - ·· . ·· · c. .. _. - --
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Art. 1-1. Podem ser téstcmunhas do con
, trato ·matrimonial os p1rentcs de qualquel.' 

linha e gt·au. 
Art. 1::5. A<; ililigcúicias pat'~l a verificaÇão 

da cxi;.;t0ncia d: impedimento só terão valor 
~· ·- . . 

media.nte decl:l.J'aç.ão assigna.-d..<t pelns, partes c 
por 9-uas tBst~munhag, v!l.rões, em presença do 
offic1al competente. Esta declaração será .igual
mente averb~tda no contrato. 

At·t. 20. Em caso dJ nuliida.de do casamento . . -
dentro deste 
no\·al-a"'. 

Art. iG. O 

re- p<"ole, n:tn h~'.lendo accórdo entre os conjugas, 
serão decididas pelo juizo de orphão~, com re
cu r.;o para a relação . 

.: t' • :..1. casaruen o c e I'az1 e1r0 em p:nz 
estt·ang~iro só seri Yâli lo si· fôr celebrado pe
rant~ o consul brazileiro e de conformid::tcle 
com as disposições desta lei. 

ser fi.ehnente observados todos os . . Art. 23. E' nullo todo pacto de casamento, 
clctermina.çLí2s dos arts. so, qualquer que seja a sa:\ forma e denomi

nação . . 

tro, qu~) assi.stiri á ceremonb, occupando o 
log:w conreniente que lhe for destindo, cer
tificará a celebração do cn.samento por meio do 
um ermo que ser a ass1.gn~\ o po o s:1cer o } 
c~lebra.nt:l o c1uatt·o t':!stomurihas. 

Art . 17. O cas:1.mento reputar-se-ha feito sob 
a clausuh da. communhão de b~ns. sempre que 
outro regimen não frô estabelecido por escri
ptúr;L publica, lavrada :mlerlormente e n. quo 
se farâ referencia no contrato matrimonial. 

Art. 18. Pôde ser annulhdo, mcdia!lte acção 
julicial, intentada · por algum dos conjuges, 
o casament~ em quo houver sido pretel."ida a . . . -
presente lei: 

Art. 19. A acção ele nullidade sara pro
esta er:1.nte o 'uiz de direito da comarca 

onde o cass.mento se Liver realizado, e d!l. de
cisão, além ªe recurso voluntario, haverá re
curso ex o /fiei o para a relaçi!o do districto. 

Art. 20. O casam e o. to nullo que bOU\'Or ·sido 
contrahido em boa fé, . produziri eífeitos civis 
em relação :i prole e ao conjugc do boa fé. 

~Art. ~1. O divorc]o, <!_Ue c~nsiste _!13. seP.ara
ça.o de toro e de hahüaçao, so podera reallzar
se nos casos seguia.tes : 

1.-> Adulterio da. mulher ; 
2. 0 Adultorio do mal" ido com concubina teúda 

c mant"!úia; ou acompanhado de escandalo pu
blico, ou de .abandono da mulher; 

3. o Condemna.ção de algum dos cvnjuges 
pass:1da. em julgado, á pena perpetua. ; ' 

4. '' Sevicias. 

conjuge innocente. 
i\.rt. 23. Pronunciado o dh·orcio por seu

tença que tenha passado em julgado. proceder
se-ha. á partilha dos bens do casal na fórma de 
direito. 

Art. 24. A sentença de div~rcio, pa.ssad~ em 
julgado. será. remettida ea:-olficio ao compe
tente official do registro para ser a\'erba.da no 

' contrato de casamento. 
Art. 2-?. Cess!L o divorcio por mutno consenso 

das parte~. A ce:;sação do divorcio se verificará 

Art. 29. Incorr<3 nas penas de polygamia 
toJa pcsso:.t que contrahit· novo casamento 8eru 
estm·legalmente dis;;olvido o anterior. 

•') . . 
' por um a tre3 anncs to-lo aque1le que em nome 

da r:~ligião, seja. qual foi.' esta, assim como seja 
11al fór o carMlnt· em ue intervier ou fôi' cha~ 

mad' a praticar qualquer acto ou ceremonia 
relativa a ca.sam:mto, o fizer sem que se lhe 
apre_sentc documento que p:ove ~ existencia da 

' ' . 
se observem as condit;ões prescript:is no :1.rt. 16. 

As testemunhas do acto ou cercmonia incor-
rorão ~m igual pena. . 

Art. 3L O officialdo registro que intervier 
em algum ·acto concernente a casamento com 
preterição .das disposições da presente lei, in
correrá na pena de um a tres annos de prisão 
com trabalho. 

Serão pa.ssiveis de igual pena as pessoas que 

Art. 32·. A denuncia falsa de impedimento, 
pt·ovando-se ter sido dada de má fé, sujeita o 
denunciante ás penas de dous a quatro annos 

e pr1sao. 
Incorrera no dobro de~tas penas o que apre

sentar denuncia falsa no·acto da celebração do 
cas:1mento. 

Art. 3:L O juizo civil é competente para co
nhecer e julgar das causas de divorcio e de nul
lidade do casamento., ainda que á celebração do 
contmto tenha seguido qualquer acto ou cel"e
·monia de caract~r religioso. 

Art. :34. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. · 

Paço, 5 de Maio de 1884.- F1·attcisco An
tunes :AI aciel. 

Em 7 de <Maio o projecto é remettido ás com
missões d~ justi~.a . civil e negocies ecclesias-
•ticos. ·· · -

e r 

- Requerimento 

Rf)queiro que pelo Ministerio da. Guerra 
me sejam fornecidas as seguintes informações: 
i. a. Quaos os offi.eia.es empregados no archivo 

militar com a designação de suas patentes e 
dos corpos a que perténeem. 
. f 2 ... Ha. quuLto tempo ost:i. alli empregado 
c.tda. um dosscts otlieiaca. , · 
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3. 0 Qual o regulameuto. pelo qual se rege 
aquella repartição~ . 

4~a. Si _ha allimais o_fficiaes doque ex1g~m 
as. ~ecesst:iades do servtço e os regulamentos 
m1ntares. . 

5.a. Qu:1.c~ os offi.ciaes arregimenta~losde pa· 
. .e super:or, que es ao exerceo o commts-

sões e a: natureza_ftéstâs. - .· -
Rio de Janeiro: 3 de Julho de 1885.-Josd . .. . . 

O Sr. "'Taldetaro obtendo a pa
lavra _p~r<l negocio,.~~~gente re 1uet• que o 
Sr. prestdente consulte a. Camn.ra. se lhe con
cede ~uge~cia d~ mei" hora para na seg-nn
da-feu·a, Sl por tJcaso não for amanhã discutido 
o requerimento do St•. Dr. Alfredo Chaves ~6-
·bre materia concernente <i saude publlca,tratar 
deste assumpto. 

. 9 nobre·. deputado pede iÓfot·mações n. . res:-: .. 
petto do assumpto, e eu não teria duYida em 
yotar pot·~ qualquer requerimento que apresen--:' 
tasse nest·3 sentido. - - ·· ·- -

A provid:'n7cia que pede ao governo, em re
lação ao juiz municipal, ha de me peràoat· o -
meu 1 ustrc a.rntgo que 1e tga, c evt tmte
mcnte precipitada. 

Pois S. Ex._ pede _info~mações, o qne de-:-
... .. . . 

- -u , · ~ · , · · · 1 • ·r · 
absol\'ido pela Helação de S . Paulo, de accusa-

0 Sr. Almeida Oiiveira! obtan- çües impor tantes. 
o o • :- , 

part~cendo-lhe de t~da a convcniencia qu·e se dê 
andamento no. pro.Jecto que pende de delibe
ra .ão da Camara sobre loca fio de servi ·.os 
pe:tc no Sr. presidente se digne de ver si a 
commissão á qual foi enviado e,se pr~jccto , o 
anno passad9, acha-se ou não complet::~, e no 
caso de não o esto.r, S. Ex. sirva~se de com
,pletal-a, para qne dê s·eu parecer ·quanto antes, 
afim de que estn. materia entra em discussão. 

O Sn. Pn:É·srnENTE :.:...... O pedido do nobre de-
pu~ado será: satisfeito. · · : . : 

O Sr ~ MartiDJ. Francisco : -
r. pres1 en e, na sessao e ontem o no re 

deputado pelo 5° districto da provincia. . de 
S. Paulo apresentou um telegramma que lhe . . . ... 

' .. v 
de Botucatu. Este teleg-ramma é assig-nado 
pelo bacharel Cht·istino Ritt. 

Tenho o maior cscrupulo em censurar 
qualquer pessoa e especialmente aquelbs que 
não têm a~sento nast~ recinto; limitar-me-ei, 
pois, a dizer que o bachareL Christino Ritt, 
tendo sido pt·omotor publico da comarcn. de 
Botucatú, -em virtude de informações forne
cidas· ao governo da província. pelo actual jniz 
-de direito, a quem o meu distincto collega 
tanto elogia, foi domittido pela presidencia de 
S. Paulo por' ~>onvir ao st>rviç~ publico. Re
senlido deste facto, toma elle parte exaget·ada 
em todas as lutas que se qão em Botucatú. 
· E', , por conseguinte, de umn. parcialitlade 

. 
differcntes. 

O SR. 111AnTDr 
, , J , 

mas onde, si as questões tivessem de s01· deci
didas por alg-uma tendencia poli ti c a, o nobre 
dcput,1do palo 5" districto teri<t mais juizes da 
sua 'opiniã'.l politica do que cu. tenho da. minha, 
acab::1. de manifestar-se em favor da conducta 
do juiz municipal. 

O Sn.. DuARTE: DE AzEvEoo:-Não é exacto. 

O SR. ~L\.RTI~I FRANCisco.:- Tenho a. cópia 
da sentença ue o absolveu, e estou prom to 
a mostrai-a :>.o nobre deputa o. 

O Sa. Dcr.\RTE DE AzEvEoo:-Mas o objecto 
do · recesso era um crime de injurias contra o 
JUIZ e treüo, na a m .. us. · 

O SR. l\LmTDI FRANCisco:- Em todo caso, o 
j uiz municipal foi absolvido do unico crime 
do que o accusaram. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO:- Não h a. tal. 
Não foi prênunciado; a pronuncia foi revogada. 

O Sit. l\hnTt:\I Fiu:xcisco:- Aind•t melhor. 
Como S. Ex. diz, au:s:ilia11do-me. o tribnnal nem - ~-
achou matel'ia para a pronunéia, o que assás 
demonstra a futilidade da. accusação. 

Nesta sentença, n .I\.ela~1io l imitou-se a acon
selhar ao juiz municipal toua a modtiração nas 
suas relações officiaes com o juiz de direito. 
Isto ó e:s:,-..cto; mas a Relação reconheceu que 
não ha.via. m:~teriu. para :qJronuncia • 

.evid,mLe, e a só leitura.do tele.grammade_mons-
., R DU.I.lt1'E fiE AZE\' EDO: - Havia as in-

man~ista,eapaz de fazer praticar aos hcro?s de jurias.' 
suas historias os :a.ctos -.os menos criveis. :• O SR. M.mTI:\I FnA::s-crsco :- V. Ex. ha de 

Pelo telegramma, vê-se que s~ pretende ter _perdoar-_mc. · Si ho.uvesso. ~u~ra 1:1a.ter;a ~e 
- reun~do uma grande multi~ão de madrugada, acc~s?-çao, sc:n. duVIda os l.mmtgos 1mplacave;s 

começando, em sua pa.sseiata. por ir á casa do~ d1 JUIZ mumc1pal ·tel-o-tam levado aos tn-
juiz municipal, que naturàlmente a essa hora bunaes. . . -
devia estar notavelcoente sornnolento, c depois O nobre deputndo tem todos os recursos nesta 
à casa. do . juiz de-_ direito ag-gre~il-o, , pertur- ' q?-e:;~ão. Tem a.!D~gos it~po:tantes na Relação .do 
bando-lho o somno. A talhor<l as demonstra- lnstncto,tom o .Jutz do dtretto qt:e não entret em 
~es popu~arcs são pouco provaveis. a<!tualme~te relações . commigo, e · nem eu as 

V. II.-18 -
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tenbo com elle ;~)em o proprio vice~pre;;id.ente 
da provincia,qncó meu amigo politico e parti
cuhr c que ó amigo particular do nobre de
put:l'do, a quem . considera. e estima. que é um 
homem moJcr.:td!ss.imo, uma das primeiras ín
:fl.Uencia;; da. provincia. e niio receia em caso 
a gum arcar com a YOD.tar e e qua quer lll
íluencia locaL 

A;;sim vejo, em rebção ao tdc>gramma, que o 
.. ·" ' ... , . 

' bro-lhe que, si o juiz de llireito estivesse nas 
condi~õe5 em que · o descreve o bacharel Ri tt, 
com ccrtez t teria. offi.chdo :>.S. Ex. a respeito 
do facto, nU:o se Leria conservado calado, teri::t 
offi.ciado immediatamente ao presidente da pro
vinda e já constariam as providencbs que es-
tivessem d 1das. · 

Em todo o caso, não ha=in.conveniente algum 
em que tlill requerimento que S. Ex. apresente 
se·a a '!rovado ~~ Vc~nh~•m as inf<Jrma .Õ3S . 

Lemko ' t~mb ··m :1. S. Ex. que o c:~pit:io 
Tito Cort·êa de Mello, que esb quasi sempre 
na sua f:1.zenda e p"rovavdmente não estava na 

: L~· , .;.. ;:I 

proloquio, ·como Pib.tos no Credo. Como, a ser 
veridica a reuniJo, ~lguem se lembrou de tlar
lhe um vivn. o bacharel Rit · l 
attribuir :io capitão Tito a autoria da.quclle 
facto, sem raz:io alguma. 

Senho::-cs, felizmente a povoação de Botu
catú é uma poyoação importn.nte da província; 
e uma povoação calma, co·m excepção de um 
ou outro individuo: 03 membros dos partidos 
se cortejam, se fallam e se communicam. 
Ha apenas uns tres ou quatro indivíduos q_ue 
se entregam á. e::;:ageração e pret•.mdem per
turbar o socceg) publico. 

o...;l' • • pres: eu e, essas pequenas utas r.es
a pparecerão ; esse grande facto r -a estrada de 
íerro-Je cuj:t construcção está tratando ener-
·rr-· • • 

• • • 
nhando as suas linhas para Botocatu, ba de 
acabar com todas essas pequenas lutas, ha de 
desenvoh·er ainda mais a S'Jmente da civilisa
ção, que tão energicamente brota nessa terra 
abençoo.da pela natureza, acabando com estes 
conilictos, Ltue tem muito mais de particular do 
que de pol:tico. · 

O Srt. DuArtTE DF. AzEVEDO : - Queira Deus 
que a~sim seja ~ ~oje. aqu~lla localidade ost:.\ 
barbar1zada, ·está fora aa le1. 

O Sr.. ?\fArtTm FnA:"ClSCO : -V. Ex. nmi. 
naturalm~ntl), c1uand:l obtiver as informações 
que solicita, que aquillo que attribue o seu 
corre:;pon.dente á luta política não pa;;:;sa de uma 
reunião musical, que dos salões sahiu á rua 
um pouco e:s:citad:1. 

O Srt. DüARTE DE àzEYEDO :-V. Ex. está 
explicando os factos sem os conhecer. 

0 Srt. MARTJ:\I FRANCISCO :-Eu apenas pre· 
cisava de dizer estas palavras para mostrar que 
as inform5çõe~; que recebeu o meu illustrudo 
amigo são notavelmente, quando menos, exa
geradas. 

• ~ui o mais breve~ possivel, não desejando pre
Jildicar os meus outro;; collegas que se achsru 
com a palavra. (J:.fuitô beni.)' 

. O Sr. Soares:- Sr. presidente, -. 
sinto que não . . se a.che ·presente o nobre depu
tado p~lo ;2°.districto de Pernambuco, o q ual,na 
sessão de ante-hontem, pt•eci~·ouo nome do me
nor que foi admittido no Asy lo dos Meninos 
Desvalidos, e uc o informante de S. Ex. asse-
v era ter uma umã que havia sido dotada com 
qu~nti:1. superior a ::!0:000$, accrescentando o 
noDre · ~e.p~~ado que ess~ m~nor é sob.rinl1o de 

dispõe de fortuna. 
Vou e~ihibir perante a Camara os documentos 

que provam evidentemente que a creança que foi 
admittiJa no .A.sy lo dos M·-.ninos Desvalidos é 
inteit·ame!lte pobre, tão pobre que sua mãí foi 
sepultada em cova raza no cemiterio de S. João 
B:rptista.. 

Comprehcnde-sc, Sr. presidente. a facilidade 
com que o nobre depLüado pelo 2° distri. to de 
Pernambuco aceitou a informa ~ã ' i tr -
zel-a a este recinto. 

Peço licença.---E.~!~ rapidamente referir-.me 
aos documentos:··· 

mo peticionaria requereu ao su.bdelegado de 
S. Christovão r1ue mandasse o in~pector do res
pectivo quarteirão informat· si omenot• era ou 
não seuaggregado . . Attestou o iiispecto~- João 
Jc.sé da Silva, em 9 d~ Abril de 1883, que o 
menor em e:s:actamente aggrcgado de" Neves; 
e com isto concordou o subdelegado. 
· Vem juntos a estes documentos : a certidão 

de baptismo do menor; na ft•eguezia de Santa 
Anna desta côrte, a certidão de obito de seu 
a ecx o pa1, passb. a pe o Vlgarw o etro

polis, em 2:3 de NoYembro de 1t:l'i2. 
" A certidão da Sant:l Cas:t ele Misericordia .. , . 
1874-18i5, n;. qual se prova .que ~t mãe do 
men.or foi enterrau::~. em sepultura raza. n. 932, 
no cemiterio de S. João B~1.ptista; 

Requerimento de Neves ~:o vigario da fee
gu.czia. de S. Christovão, pedindo .. que attes
tasse si o menúr era ou não seu aggregado, e 
si e1·a ou não pobre. O vigario de S. Christo
vão, cujo car.:cter ·todos nó:; V(!nemmos e rca
peitamos, attestou, em 12 de ~\.bril !!e -188:3, que 
o menor é pobre ; 

Petição de Neves ao juiz de orphãos d:;~. ia. 
vm·a. da côrte, r·~querendo que o m'.lnino fosse 
admittido ao asylo, e que mandasse pelo respe
cüvo escrivão certificar si tinha havido inven
tario de seu pai, e si,'no cofre dos o:-ph:Tos,havia 
sido recolhida algum~ quantia.. ~a cet•tid~o, 

ao cofre dos ot·phãos, nem tão pouco se fizer_a 
inventario por aquolla vara; · -

Outra petição igtH\r a. esta ao Sr. cons':!lheiro 
juiz da 2a vara de orphãos, ·então o Sr. conse
lheiro Tito d{~ Mattos ... A certidão é do mesmo· . 
teor: declara que nem . foi recolhido di.u.hei~o 
ao cofre dos Ol"phãos, nem por aquelle cartor1o 
houve inventario. 

Por estes documentos, Sr. presidente~ pa)· 
reee que fic:l evidentementemente provado que 
não só as· autoridades foram zelosas no cumpri.:.' ·· 

~. ·. 
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mento do S3U de''er, como que, por ,parte da .. N. 3.-Attcsto ser verdade o que allega e 
administração do Asylo. se cumpriu religiosa- ·supplicante na _petição retro. Inspecção do 
mente, .. tanLo quanto possiveL é7 o respectivo; 5° quarteirãv da freguezia de S. Christovão, em 
regulamento. ··. 4 de Abril de 188:3.-0 inspector, Joao Josi da 

O SR.· FRA!\Ç.\: CARVALHO:~ Apoiado. Silva. 

O SR. · So.-üu::s : -O nobre deputado, prv
nunciando hontem o nome 'do menino, soe
correu-se do facto de ser elle sobrinho de . . . . 
bem declino11,? Sr. commendador Queiroga~ 

Que import:l"que 11ma creança qualquer tenha 
nrn tio l"ico, riquissimo mesmo~ Só em . umt\ 
familia muito pequena, que se . componha de 
duas ou tres pessoas, é que se podem encon
trar pareutes sómente ricos. 

Assim, terminando, Sr. presidente, torno a 
appellar p:1r.1 o grande coração do nobre de
putado, pe:lindo-lhe ue se·á mais cauteloso 
em aceüar m armações espidas de provas. 

O SR. FRA~ÇA C.\.ltYALHó:-Apoia<lo. 

conhecimento ão nol.Jre de[Jutado selllelhante 
noticia, permittn-me que lhe diga, foi de~-
leal... · ·· 

O SR. FRANÇA CARVALHo:- Apoiado. 

O SR. SoARES : - .•. com elb quiz com
prometter não só o nobre deputado, como func
cionat;ics zelosos; e n:inda levar ~ deshon:ra 
e a devassa ao seio de familias, cuja pobreza 
devemos respeitar. Pois, qual seria o chefa 
de família, que, tendo dado um. dote somente 
pam alfaias, como informaram ao nobre de-
putado, a uma menina irmii: deste menor, man-.. . . \ 

DOCU:IfENTOS 

N. 1..-Illm. Sr. Director do Asylo de ?\Ie
ninos Desvalidos.-0 abaixo assigMdo vem 
pedir a V. S. psra ser admittido neste estabe
lecimento o menor Luiz ' Gon~alves Moreira, 
orphão dJ pai e mãi, · pobt·e e sem protecção, 
como provam os doccmentos jontos. E. R. :M. · 
Rio de Ja.n-íliro. i4 de Abril de 1883.-Hem·i
gue de C as t,·o N e"'es. 

N. 2.-Illm.~Sr. s11bdelegado da freguezia de 
S. Christovão . ...:..Hend ue de Castro Neves, mo-
radar no o quartetrão esta regu,ez1a, prec1sa 
que V. S. se.sirva manJarattes~ar, p~lo inspe
ctor respecttv.:>, em como o menorLutz Gonçal
ves Moreira, orphão de pae e mãe e aggt·egado 
do suppli.cante, é pobre e esta no caso de ser 
l'ecõlhido ao Asylo do~ Meninos Desvalidos, 
mantido peL> governo imperial.-~. R. :i.\1.
Rio de Janeiro, 4 de Abril de 1883.- Hem·ique 

· ·de Castro Neves. 
Atteste. 'Sub:ielegacia. de S. Christovão, 4 de 

- Abrilde .i883 • .-:B. :Pyr1·ko~ : -

-Cel'tifico que á fls. H elo Livro i4 ele as
sentam~ntos de obitos das pesso~s que se en
terram rio ccmiterio de S. João Baptista consta 
que Philomena. Maria Eugenia Gonçalv~s, na
turaLda Bahia, d~ idade de :38 annos, estado 
de casada com Eduardo Eug~nio Gonçalves Mo
reira, moradora a rua de S. Clemente n. 11 
falleccu de metrorrha.gia e foi sepultada na se-

- :"'·) . : --

el"cetro , p 1 ~ s cs a reguezta se a.c a 
lanç:1do o assento do teor sl}guinte : 

Aos vinte e oi Lo dias do mez de Junho de 
i872, nesta matriz. de Sant'Anna, a meu pe
dido, o reverendo vigario l\Ianoel Florentino 
Cas;;iano de Campos, baptisou solemnem'=nte e 
paz os Santos Oleos, ao innoccnte Luiz, nas
cido a mez e· !lleio, filho legitimo de Eduardo 

:Eugenio Gonçalves Moreira e de D. Philomena 
de C:lstro Gonçalves :i\Ioreir(l.. Foi protectora. 

ossa en ora a onceiçao e pa rm o mz 
Simões da Fonseca. E pat•a. constar mandei 
fazer este assento que assi~nei."'-0 vigari?, 

7 • I • ,. ~ • f 

contem o assento, ao qual me reporto in fi.d~ 
pctí·ochi. Freguezia de Sant'Anna, 24 de No
vembro de 1882.-0 coacljutor, Joaquim Fm
ncisco de Paula c Sil"'"· 

N. 6. -Certidão de obi to. ·-Certifico que re
vendo o :3o livro dos assentos de obito desta 
freguczia de S. Pedt·o de Alcanlara da cidade 
ue P etropolis, nelle á ils. S s-:J acha lançado o 
assento do teol" seguinte: 

Aos 15 dias do . mez de Junho de 1870 fa.l
leceu em · conseq 11enc:ia de gastro-hepato-ente
rite, com ,16 annos de idade, o fluminense 
Eduardo Eugenio Gonçalves Moreira., viuvo ; 
foi por mim no seguinte dia solemnemente en
commendado n:t ott.pella do cemiterio antes do 
corpo ser levad~ :i sepultura e sepult3:do na 

. \..- ~ 

ter'no.-0 padre Tlteodm·o Esclt, pro-parocho. 
E nada mais se continha no dito ass•mto fiel
mente por mim tr:mscripto_. Ha in flde pa-
1·oc/Li. Potropolis, aos :30 de· Mar'ço de :1883. -
0 vigario, padre Theodoro Esch. 

N. 7.-lllm. e Revm. Sr. vigario da fregue
zia ele S. Chri,;tovão. 

O abaixo assignado, freguez· desta parochia. · · 
e morador :i. rua do Fonseca Telles n . . 1, precisa. 
que vossa. Reym. a.ttesteju'ntoa. este;si o: menor 

. .... .. 
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Luiz Gonçah·cs !\!orei ri, orphã.o d~ pai e mãi c 
·,-=c aggrcgado do :snpplicante. é pobi"~ e estã no 

·,caso de ser admittido a gol:tr dos beneficios 
"prestados pelo Asylo dos- Meninos Desvalidos, 
mantido pelo govm·n:oimperia.l.-E. R. l\1. 

..,H. ' 
a.ggr::g;ldo :i casa do supplicante, o Sr ;- H\m-
riques de Castro Neves. __ ' 

Matriz de S. Cbristovfo, 12 de Ab1·il de 
1883.-0 vig-ario, Ltti:; iLttonio EscClbm·. · 

N. 8.-lllm. e Exm. Sr. desembargado!' juiz 
da. i:t. vara d-1 o:phãos d:J.côt·te.- Henrique de 
Castro NeYe3, desejando prestar um ben~ficio 
ao menor Luiz Gonçalves !\lareira., filho legi
timo de Eduardo Eu rrenio Gon ·alves 1\Iot·eira. c 
Philowena Maria Eugenia Gonçalves, n.mb)s 
fallecidos, requnrcu um Jogar parn. o orohão 
no A::.y lo dos Meninos Desvali~o:::; c COJ?O 

U,. • , ( I 

de outr<Js documentos, e:xige attestado cl0ste 
jui1:o, pa1·a saber :-:i orphiio é ou não desti-

. d · · da fortuna · o su ) licanti! 
-vem pedir a V. Ex. S::l digne ordennr qu·~ os 
escrivã·:s deste juizo attestem. si, por f;tlleci
mento dos pais do -referido menor', houve in
ventarto: ou si consb haver alguma verba 
testamcntal'ia em S0-UÍ;1.VOr.-Peloqu~! pele a 
V. E:c deferimento.~ E. R. M.- Rio de Ja
neii·Ó, 13' de Abr-il de ·1883.- Ilenriaue dl! 
Castro Neves. • 

Certifique._:_ Rio, 13 de Abril de 1883.~ 
ç: ~- j • - . 

··_Antonio Rod~igue.:::dosSa.ntosFr.:r.nça é Leite, 
major hoaor·arnrio do exercito. cavall r:.: iro d:1. 
im eri::J. ordem da Rosa c e.~crivito vitalicio do 
primeiro officio de escri\;ão da 1:1. ,·:· ra de or-· 
phãos, nesb côrte e sen mnaicipio, ctc.
Certifico não ter sidu di:::ti·iuuido para este car
torio os inYrntarios do:; finados Eduat·do Eu
g enio Go:tc,.~:1h·es l\:Io1·eira e su~1. mulher Philo
mena :Maria Eugenia. Gonç:tlres, bem com') elo 
livro do entradas do coft·e da orphãos, deste 
.juizo não con:;;ta ter entrado qlla nti;t :.1lgunia 
pertencente ao menor Luiz Gonçah·es 1\lor:::ira.. 
filho darluellc:.; finn.rlos. U râel'ido ó Yer.lflde 
e dou fó . -Rio d<~ .Janei:·o, 1·1 d e Abt·:l de i8K~. 
-E eu, Antonio 1\odl'i g-ues' dos Santo;; Franca 
e Leite. o subscreú c assigno.-:li1tonio R~
driquas ({.o s S a ntos Fnmça e Leite . . . . 

N. 0.- Illm. e E:s:m. Sr. conselheiro jltiz 
da za '\"ar:\ de orphãos da cõrt~. 

houve in,·enbrio oa s~ ex:istG alguma verba 
t'!:;tamenta.rià. em beneficio do -mesmo.- Pelo 
quep· d·~ aY. Ex.. defel'irncnto~ _;E. R.l\L~ 

-Rio de .hneir-a,--1:) d Y -Abl'il de 1883:~ Hen;.. 
1·igue déCasi1·o Neues. 

t: ~ •' 

de Alml de'188J.- Di·. Tito del.lialtos . 

.Archias d'J E:nirito S:tnto de· Menezes, . ba-- . .. . . . . . . .. . - . ~. . ,... . . . 
p~b A·.::adéinia cl'~ Olinda, coronel dà-gtwrd:L n~
cíonal c s~rvcntuario vitali<'.:o do se!::·undó ofli
CÍ·) d~ escrivão de orphitos da 2a. vartt' nesta ci
dade .!o 1\i·) .Je Janeit·o e seu termo por- Sua 
l\lagestade o llll:perador a quem .. Deus Guarde 
110r muitos annos etc. etc~: .: 

Certifico quorcvendo o livro -de entradas do 
. cofre do-: o::"phãos dest'.! cartorio il meu ca::"g"O, 
D!~li.e nri_o consta que se tenha l'i~ colbido di- :: 

.. ".'- o '"' 
Luiz Gonçdves l\Ioreira filho legitimo dos fa
lecidos Eduardo Eugenil) Gonçalves Morei r:~. e 
Phil mena i\lariri. Eu..,.enia Gon .alves: O refe-
rido é verdade e dos ditos lin·o.::: me repo1·to. 
Rio de .bU:eii'O, 1:3 de Abril de 1SS3,- !l'l·chias 
_do EspiYito Santo de ]I[ cnc~c.->. · -

O Sr .. X:.eo:I>O'ido <le l3u1lhõe~:
St·. pr.'sideate, pedi a ~1ala.vra para. submetler 
ú considCI';I ção desta augusta -C:imara um pro
ject() d~reforma deiS _ca1~as econ?micas. 

Re::onh·'~O que a occa.sião não é a. mais 
opportuna. p_ar:t agitnt• e tiisctltir neste recinto 
um problema. desta oruem... .. 

O Sn. SoAnEs :-P:tra. esse ::1ssumpto a occa- . 
sião é sempre opporluna. ,, 

·o Sr~. Lf.:op.)r,oo ·DE Buinõ;~s -... problema. 
que exige a.ccurada at_ten~.ão e detido exame do 
parla.mento;: . ... . 

• R (! l Vl a e u amara entre -m-. · · 
com o pr~jecro rolativo ao estado servil, :L sua 
attr:nç:io e,;tt\ lod:t YOlt::ub. ])ara a magna ques
tiio da transforma::ITo do tr:<balho, o ou de modo 
a.l,; aru quero concort·cr para prejudicar a dis
cus~ão deste a."surnptf> ; pelo contrario, faço 

,n.rdentes \'OLo:; par:t qt:c '!~la discussão. prosign 
'calma c brilh:mtl) como tem corrido até agora, 
e produza. o re:.ultado qne dove produzir. isto é, 
a '"Ídoriu. definith·a da idé~ a bolicionista. 

:\opinião exige quo c;;tu. Camara dê solução 
s~tisfactoria á questã~ qu·'! convulsiona c vexa 
o pa!z hu.longos a.nnos, e esta solução não 116do 
ser outrlL senão a dn emancipação ger~ü e im
mediat:t dos escravos; 

Tratando::-se, porém, de mr~lhorar a _sorte 
-desses- desgraçados que a. cobiç t de uns e a .. .. . . -. . ... . 

... ... " .. "' .J ' 

ciar ao orphão, menor, Luiz Go'lçal ves :..Iorcira, _justo qua ao mesmo tempo procuremos melhorú 
:filho l egitimo dos fallecidos Eduardo Eugenio as condições. de existencia das classes despl·ote
Gonçalves Moreira e Philomena Mariá Ear•e- gidas da fortuna, que, infelizmente, em nosso 
nb Gonçalves, requereu um logar no Asylo dos paii são mais numerosas do que geralmente se 
:M::ninos Desvalidos; e como o regulamcqto da~ :,presume. . . _ · _ 
quelle csto.belecim.cnto, além. de outros do~ Em toda.s as nàçõe~ civilizadas os homons 
cum~ntos. cxigea ttestadodeste jtlizo que prove- que vivem do tt•abalho 1luotidia no, osjornulei
como . o orphão não po.::;sun be ns do fo1·tuna; r os, empregn.dos puhlico~, os. prolctarios cncon
o supplic3:nte vem pedi:- a V. Ex. se digne o r- tra.m protecção e a rrimo nas caixas economicas; 
denar, que os escrivães· destejuizo :ütestem . si nas instituicões de previclencia, as quaes acu
por f allocimento dos . pais . do referido orphão _ mulam e· fazem- fructificar as insignificantes · 
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so~r~s C!. o trabalho (]O_ pobre,, ~s p_eq_ ucnas · eê_o- ! da8; sendo i_nst it~tidas me1~os 105 cadernetas 
nomt~s que recebem. · · . ! e saldadas ?nri.is '1.04.5. . _ .. . 

. c Essas bellissiroüsinstituit;ões, que pot toda a - ~- _ <( Em resultado _ desse _ enfraquccirol)ntó nas ~-·• . 
· 'p:irte do iinüido ci\•iliz:idi:i de-scúwolve·m -~se c i ópar:ições-ào anno deJS84, ·o saldo·.-aos · aep·o.;; -

propagam-se de .. modo ex·tr;iordinai·i.o. _mer·e- l si tos, (1ue em :31 do . Dezembro de 1883 era de 
ccn lo c:special solicitude e cuid~do QOS gov(!l' . : 12.344dn$:j98, do.,eeu em :H de Dczcmbr·o de .. 
nos, entre nós, apenas - ensàiad:.H3, j:l se achaiu i 1884 n.12.3::l3:574s122, por não terem os juros 
.decadentes e ató em e:;tadodeploravel. (Apoia-! abonr-.dós peb Th.esoüro na: : importanciade-- . 

· dos.) . \ · 600:942.~. compensauo o exce;;so das r.::tiradas · 
S·:m mews de prover ás su:1s nece;;sidades, l sobre <•S cntra•la::;, no valor de 611:54·1$UOU. .. 

se.m recursos panl. satisfazer os seus <:o'mJn:o- j <(Em 188:3 o nu_mero _das cadernetas em ,cir-
. m1ssos, e ·mesmo para pagar os vencimentos: culação or:l _de n0.082 e om :1884 de 51.649, 
de seus cmr:reg-a.dos e o aluguel dos predics em ! dando ::1ssim um aug-ménto de L56i: >) . 

· qucfi.mccion(l.m-ds caiX:!S f!conomicas d:J Im- 1 Vê-semanifnstam(~ntcque aCai~aEconomica. ·· 
perio ,definham e recl:Hl}a~ l)I;ovid,e_ uci~ _ prom- _1\ da Côrtl) __ 1~ão faz rapi~0s pr_o~Iressos •. a.pezar d~ 
ptas_o e:fficnes. . .. ·;; · _ . _ s~ a c h<< r n:J.S mclh.or,!S cond1çoes p:~ra clese:wol;;. _ 

A cai:tn. econom'ica do minha prodncia que ! ver-se. Em 1881, 20 :mno:; depois de ~ua. fnn- - · 
estrevu bem e em seus ·primeiros t~mpos muito i daç.ão, ella apr;osentaYa um ··· saldo a favor dos 
prometteir; -'foi :-obrig:;da a interromper as st;as ! depo -::it<: nte~, de iO. !)OO:ODO$ e, em :LSS -1, este 
operações; os seas emprcgaclo·s v;tu abando- 1 :saldo apenas elevou-se a 12.:B3:000$000. 

ameaça de uma corrida imtriin.-:nLn; si tal facto ! caixos filiaes nas cidades e villas do intorior. 
manifest:u·-se, o insp··ctor da. the<out·aria Llo l DcsLo. autorização sómente a caixa dn. côl·tc se 
fazenda terà de ordenat· n. suspcn<fio de pa- l CJ.proveitou, fund:tndo c_rn diif:~rc~tcs cidàdes da 
gamen tes, porq:ue os reenr~os de que di-po·:!!ll j provincia do Rio de .T,tneir·o, nove agencia,, que 
os co~res são_. insuiliciente.:; par:'l. o pn gamento l não têm · pro,.perado, como o }Jroprio reln.tol'io ' 
da terça p~Ú'Le dos depositas e ~ão ulém disso' Llo _governo reconhece e brnenta. Em 31 de 

_ indi~pe~saveis pal'a ~s despezas ordinadas da i!, _De7.emor_ .o de 1_ss:~ o ;:ld~ .. a favo:) do~ _d __ ep:~si-
pronncla .... .... - . .. -- ... .. __ . tsntes e1a, nas .no\c a0 .;;11Cl.S.de .... 10.6n1::;, e, .. 

_ _ ·A Çaüa Economi~·a ~ d?. Goy:.;z. começcu a \ em. :31 ~ele: Dezembro de 188~ apenas elevou-se. 
funcclOn:tt· . em um p rcca9 partlculal"l_. tuas : a 3l6: 000!$0.0_0. _ · . . · . ·· 
u.tte:1tas us difficuldades fin:l.nceiras em q'\.f~ se L: ~Diversas causas .têm cooperado p::~ra o tardio 
achou, pouco t':!mpo depois de sua inslallnçfio, I desenv_olvimento 4n. insti.tuiç~ão, sendo a mais 
foiobrignda a: mudar-so 1):.\ra uma sa.l:l. aca- I importante a que pt·ovém dos · defeitos de sua. 
nho.d~L do andar terreo dathcsont·ari'n._ de_fà~ j lei o1·ga~tica. >)São palaYra.s_ do g()Yerºoo_para ... 
t.enda. Ha ' tres ·annos não p:•g:l -aos sen:; em.: I ell::ts cb:uno tod:t a attençãõ da Camara. Ao : 
preg-af}os e actt:(l.lmcnt':l apt·ese!l_tn. um clc{icit !1 passo que, entre nus .. dep:trn-se com facto tão 
de mn.1s ele 30:l)00$000. =-· ... _ _ . .- . desag-radavel, nos pa.1zes cultos da Euro a, 

Nesta trist; e l:J.sLim:.wel situação S) achnm ,. essas mslllUIÇÕ~s prospero.m e csenvo vem-se 
as -pobres caixas.economicas do Imperio... 1 n~Et::veln_lentc. . 

1 
. 

1 
t · . d 

18
--

. • asstm que na ng- a ·er.-a, no :1nno c · 10 
O Sn. Aor:.r .. u;~Pnm:-;Tr.:r.:_- A._ do .~\mazonas 1 os depo,itos d1s 454 caixa!': partict<lares subi

fochou·s:) por nn~ haver dmhen·o para pagn-~r:1ní n ~ 4-1.000.000, e nas . 5S:H ~ixas pos
ruento dos r~spcctn·os empregados. · t<lCS n. som ma. dos depositos se elevava. a .••.... 

O Sn.. LEo?or.no DE Bur.nõEs: -A pro- 1 ~ 30.-100.000. 
prLn. caixn.·d~ l!ôt·tc, que é :~.rontndu. como e~c:- I Nn.l3elgica, o so.l:lo a. fn.vor dos depositantes 
pçM, o CUJOS progressos ~no aprogo:ldos, nuo_! foi I) s=.:guintc: Em i8G5, 50U. OOO ft·nncos; em 
tem tido _ o desenvolvimcn to quo era de es- j1870 :Lõ.iOO.OOO de fr::1.ncos:em 1875. 53.000.00ü 
perat< i vistn da~- condições cspcciao.,. da pra- f de fr~ncos; em iSSO, 1:36.000. 000 de francos. 
çn. r.m que ftlDCClO!la. . . I N I 1. ld d d ' t a" . · - • • • • • u. tn ta, o sa o os epOS\ os, seg-un o o 

J>elo rclatorto do ~hlllsterto da Fazendo. que I rel:ttorio da commissão, fôra: Em Roma. .. : ...• 
nos foi distrib~ido ba poucos dias; o ~ue tenho ! -1.000:0:::0$000; 4;m FlorenÇa, · 7.000:000$000; 
pr?~,cnt~ • . vonfica~~ que .:!S operaçue~ d~~t~ !na Lombardia, , ~05 . 000:000:3000. _ 
c:ux:.l, no an~o de 1o84, _se elevaram a 104.39, E 188'.) . · t': ltalia :)5!i . caixas ordi-
c o;; deuosltos recolndos ascendel."am a - "';~s ' .:.o exLs .um na a;;~ net 

5 
e circ 

1
ta-

4~307:5?t:$000. . . . . <r10. : . uer a . m ' ' . 
· (( Comparando as entradas · com as ret1rada~, E · ~- 18- 6 1· rs(\ · . - , t"cul rcs 

d. l t · ll d'd • t • Xls .. tam em ' • . .. v can;:·•s l·ar 1 a. xz o re .• or10 a u 1 o, v e-se rr uc es as ex c e- . . 188.> ._., - 84 804 G'33 d e ta em 
der<tm · :iquelbs em · ô-11:541$i25.; e coaft·on- e! em _ .... , .,.:.,, com.. • · _ca ern s 
tnn_ do. as ~perações do anno_ ele 188:3 com a~ ~o 11 c;rcnlaçao e 108. ooo_.~oo _de ltr~s em dopo-
188,1. venfica-se que houve neste .... ::nno dtmt- Slto. - . _ . · · . . -- _ · · . 
nuiçüo nas cnwadas de 81 :SG1$,, com-I .. <dia 20. a~nos, d1z Sacho,- exlsttam.:200 _ca1~ 
quanto o cnurr.et:o de opc1·ações ex~edesse em 1 xas c~m:405.~00 ca_dernetas c 200.-000.00u rle . 
209; tendo hando ·no mesmo per10do o au- : dcposxtos. HO,JC ex1stem 4._000 caL~as e ~\ !:Om
gmento nas retiradas de 30i:,135$!)53 repre- ! ma das cadernetas e depositos elevou-se :to 
sentado:por mai.s de L8iS oper~ções · ~ff~ctua;.~=C!uintuplo : .< ... ... ·c· ,=· .. 
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Em1866~ LOOO.OOO; em 1839, 2.500.000; 
em·188:2, 6.000.000. ' '· 

Nn. Holland••· em 1881, .Gxistiam 275 caixas 
par 1cu ares e ,) ..., c:uxa.s pos acs. ara as pn
meiras, ha plena liberd::dé o das segundas é 
thesau·reiro o Banco Neerlandez. · 

O n.obre presidente .do conselho do gabinete 
de 28 do Março, ligando a este assumpto a im
portancia que clle merece, incumbiu uma 
illustrada commissão de estudar as causas por 
que as caixas economicas c montes de soccorro 
se achavam em decadencia tão deploravel e de 
indicar as medidas que deviam ser tomadas para . . . . . . - ~ . ~ 

. ' . ...... .. ~ 
volvel-as em todo o paiz ~ - 

Esta commissão CX'lminou detidamente a 
uestão : !I resentoLt um trabalho conscicn-

cioso que muito a. recommenda e honra e que 
conclue por um proj ecto de reforma das caixas 
econoinicas ~c · 

' submettitlo :i discu;;~ão na sen:;do e lã naufra-
gou, acham-ar:: consagrada.-, excellentes doutri..:; 
nas e os progressos que ns no.ções mais adian
tadas têm conseguido nestn.mate:-h; em outros,· 
porem, e são infelizmente os pontos cl:l.pitaes;-: 
rescntc-se elle deste es-pírito bràzileiro, timo-

. rato, rec.eios::>, amigo de conservar as cou:::a:s no 
estr.do em que seà.cham. }101' falta de coragem 
pa:·a romper com a rotina- e com os prccon: 

Toma'ndo por base da reorganização das cai
xas economicas o projecto !.!Iludido. allerei·o 
em muitos pontos. Como fôrn,; formulado, não 

< Pois então quasi sómente os brazileirosqu) 
vivem nas capitaes, ou em certos·logarP.s, e que 
põdetn teruma certá poupança deseus readi
::lentos, á que · têm direito· a 'esta protccção 

bl. 'l .. ' 
pu .. !Ca • . " . , .. .··. ... . .•. ~ . .. .. . .. 

· « Seria uma especie ' de mluhsmo que aqm ·. 
estamos querendo votar, p·ensarido tlue vainós 
fazer uma grande cou .. a ! :\ lei d<!ve ser igual 
p::tr9. todos; e~tas caixa:::,estes estabelecimentos 
tê1i1 a sua base na legislação que existe, não 
prectsamos ue ~spos1çoes espec1aes. As es
pecialidades nas ' suas or-eraçües e fins ·hão 
de ser inserid,•s em seus estatutos,- e esses na 

- - o ' 
ser examina·los pelo go,•erno ouvindo-se o Con-
selho de Estado o hão de ser -approv;.dos ou 
modificados. 

(( Eu ;;ostento a causa liberà(etc. » 
Os estreitos limites do tempo destinado ao 

expediente da ca~a e á a.prese_!lta.ção de pro.:
j ~c tos não me permittcm,-agora dar cabalt·es
posta ao illustt·c senador pela Bahia. Fal-o-ei 
em outra occasião. Refutando perfunctoria-
mente as objecÇões de S. Ex., direi: .. 

·1. o pelo ficto da lei de 1860 e -i:arios decretos 
osteriores regularem as caixas economicas 

não se segue que o prOJCcto que reorgamza 
estas c:1.ixa.s seja ocio.~o e inutil, como qner 
S. Ex .. :. Pelo contrario, a simples apresentação . - . -

I· L , 

.;:orresponf 1:1. e e as exlgencws c a ac.;ua l :v e e foi elaborado c offerecido :i consideração do Se-
se a.fa&tava mcsm0 do sysLema . que a expe- nado, indic:t q uc a legislaç:to existente sobre 
riencia e a scienci:~. politica aconselham sej ;• caixas economicas é jnsufficiente, incompletà, 
adaptado na. organização das institui~.ões de quo compromctt,~doi.-a da sa.bi:~. instituição e deve 
me occupo. ' ser reformada. 

Facil me foi a tarefa., pot•qunnlo a mataria 1 1 · 
hayia sido bL·ilhanL(;mento discutida no Seilu.do Que a matcri:~. merece e rcc ama uma egts-
0 ne'se dcbate .. os illustrado3 sonndot·es pela pro- ln~.:'io especial, n:'io é precisodemonstral:..o. Em 
vinc!a ele ~Iinas Geraes, 08 Sr$. conselh•·iro~ r1uasi todos o;; .: pai:r.es civilizados aã caix::~s eco
Aífon.,0 Celso eLaíT:wette tol'Daratn saHentcs os nomicas siTo reguladas por disposições cspe-

.; cines c rodeadns de garantias e privilegies, 
defeitos do projedo c os corrigir·am P'' l'feit.a- n.ttcnto 

0 
sen elevadi~simo fim. 

menle com as emr!nrlas que apt·csentars.m.. 2 .o Si ns novas . idéns contidas no projecto 
O nobr<'! s':'nador pela pro\rincia da ~ahia o . . 

Sr. con.;:elheiro Junqueira, porém, ness:t mesma podelon ser acoim:.1das do mhihstas .. o quo se 
· . poderá dizer da legislação :~ctual,que faz das cai-

occasião, levantou-se para combater- o proJeeto xas economic:~.s agencias de empre.~timos para 
que em boa hnr,t fô!'a submettido a discus"ão 0 Thesouro, garantindÕ restitui~oio. capiLali-
na C_amara :.~lta, patrocinado pelo t;_ctun.l o ~r. :- . . . , . 

Pa~~naguá. 1 
de)_3osito os dinheiro;;; recebidos ? Si o projecto 
é nihilista, a lei de 22 de Agosto o será for-

S. Ex. foi infelicíssimo em sua impugnação. çosamente, porquanto esto:~n_de ·a gar:mtia do 
Qualificando o projccto rle ocioso, nihilista, ab- Estado a tod::s as operaçõ<>s das caixas . 
surdo, ' confuso, etc., S. Ex . ap~ nas rev~- . 
lou um ~spirito de opposiçãoincomprehensivel .As ementl:i s apresentadas pelo honrado se- ... 
e i~justificavel. · narlor Sr. Affomo Celso ampliavam por .um·lado 

Haverá quem .sinceramente deseje m rtnter.as a esphera de acção das caixas economicas c• 
caixas economicas com o regimen .. quelhes deu .por Ot1tro lado rcstúngiam a garantia doEs- . . 
o decreto de 18 de AbriL de 1874 ~ · tn.do unicamente ãs quantias que fossem r eco-

.. Jiav.l!r à .quem •duvide que ... esse: regimen é a lhidaiL ao .Thesouro~ .. ou ~ ãs thesoUrarias de ;Ja-:.:. 
caus~ principal do. moroso desenvolvimento da .zenda. • · . · ' :~·.. '·· _. . . 
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Sessão e1n 3 de Julho de 1885·;:< . 

I em s r rcco ll' os ao;; co res pu 1cos e 0r ou ras ms i u1ço ,; .s~me ar s. 
outras applicações, como descontos de lct:·as, As cais.as economicas visam fomentar o es
empresti.nos, etc~, etc., :ficanào ·wnitada a pirita de éapitalização, pl:ocuram despertar ·em 
gm·antia_ do . Estado somente eis. g_ttanticGs que todos . o desejo de accumular as sobriis de seu 
forem confiadas ao Thesouro ou thesout•arias de trabalho, po1· mais insignifi:::i:mtes que·sejam, e 
fazenda. . , . _ _ " .. desenvolvet· o quo Bocardo chama a 'Virtude da 

A' vista disto, como comprehcnder-se o·· Sr. economia, em todás as cb.sscs àa socieda:le ; 
senador .Junqueira, quando affirrna «que a emen= Sã() instituições destinadas i educação do povo· 
da do Sr. Affonso Celso em nada modificou o e por isso se este.udcm c se propagam por todtt 
projccto :h commis~ão de estudo, qu~ é mutq.tis a _parto, nas ca~it_aes~ cidade~~ villas, povoa-

, .• ... ... • (r • ,.., 

~ ' 
resp9nsabilidade do Estado pelas operações das 
caixas?» 

Conio é:ritender..:se S. Ex.., uando em )l'úf)tl. 
os mesmos argumentos p~.ra com. ater o .pro
jecto cascmendas c mosLra-s.:i receioso de vct· 
con~ertido o Estado em emprestador do di-. ' 
savel pelo resultado das opei."aÇões aleatot;ias das 
caixas, · r1u~nclo o Estado :ria:!. a tem que ver com 
eshs operações, que são feitas ·por conta e ex
clusiva. respons:lbilidade dos deposi~antes ? 
·· S. Ex.. labora em outro _eqüivo~onã:) mel).OS 

evidente, quando acredita que defende a thco
ria liberal, combatendo a reorganizaçã•l . das 
caixas ecoliomicas, -e inyoc:mdo a lei de 22 àe 
Agosto, que;no entender de S. Ex., é ex.~cl-
1 nte e deve continuar a rcvalecet·. 

A lei de 22 de Agosto de 1860, Sr. presi~ 
dent0,foiuma l~i de occasião e que visou- nlUl
tip~os fins. E_lla,_ antes de :t:1do7. procurava .regu-

., ".; ' ~ '" . 
concorrendo pa1·a af•lga doouro, parecia su
per~1bundante e nmeaçado de grande deprecia
ção; em segun !o Iog,\r, clb reagia ft•anca
mente cont:-a a liberdade de credito, .:oubruet
tendo :1s sociedades de a•txilios mutuos o outr11s 
á imroedbt:t fiscaliz<Lção do goyorno o fa:t.eH<l•J 
depender de :1utorização deste a. Ol'g"<tnizaç;io 
das mesmas socicd~df's. A lei. de 18GO lim i t0 u 
a f~iculdad~:! de emissão elos bancos, proc m·ou 
obrigttl-os a pagat• em om·o as. su:1s notas c a 
restringir us effiis~ões já cLlectuad:ts. 

Dentro estas multiplas disposições, surgem 
algumas relativas ás caixas econoroicas, d~ndo
lhos o re;imen quo cllas hoje têm e que eu 
<.lis5e lia pouco ser, ·urna das causas da deca.
denci.a da instituição. 

'. 
agen~ias :ts collectorias, mesas de rendas e es-
tações postaes. 

As sociedades cooperativas, pelo contrario, 
or1_:;;na as prm•a\·a mon e pe o u.n :!.gomsmo 
e-s.istente na Europa entre o capital e o Jraba.;. 
lho, e ten,!o por~~: ao m?n:?s em sua. 01:igem, 

t> .. 
grandes industriaes e senhores de fabricas, 
propoem-se ::< fornecer ãr1uelles os meios ne
cessarios para concorret· e lutar com estes :no 
vasto campo da industr·ia. . .. . _ ·. _ 
· Se:nhores,· n hora 'do e-s:pedien te está finda e 
eu não-posso ultim.•r estas coUBidcrações sem 
referir-me ainda uma vez ao trabalho do. com~ 
-miss:Io de in•1uerito, na parte em que se occu- . 
pa das causas da dec::t~lenchl. das c:tixa.s· econo- · 
micas . . Dentre ns ca.u5as -.a ontadas . eu desta-
carei du~1 s, qno são, a mell ver, importintes -e

. reaes . as lotet·ias em primeiro· loga.r, c, em 
segundo, a illi~n\·~ entre as caix·ls economi-

' ' , 
O decreto t.lo 18 de Abril de 1Si4 nnnexou as 

c:~.ixas ·os t!lontes _de soccorl'O, para que us·J'O!l
rlas d·~ste;;; custo:,ssem :l'; dc~pozas de ambosos 
est·ibcl·~ci:nro ntos. Or;l., 1n-: pro\·incins os mon
tf.'S do ~O<'Citl'l'O nada J'l!nclcm e U:'l.hi O tlt•{icit, 
que tom impr1dido ns l':lÍ:tas allÍ d~ ~1-ti~fnzer 
as necessid~1.dos e dcspaz~~s do ilCll expe
diente. 

g• preciso. ó urgente a suppre~são dos mon-
tes d'~ soccL'rro o a substituição delles por um: •. • : 
fundo ch.l t•cscr,·~. c1 ue dà recursos proprio.~ às 
caixas cconoinicas. : 

Quanto à" loLerias, não posso dizor contr:\ 
cllas mais do que aqui, no Senado e _na im
prensa se tem dito. Litllitar-::me-ei a ,pergun
tar :- Quando o parlamento se convéncerà ae 

· ·~ ,. · ·· -·- a lami-
~ o 

zaçãodas caixas economicas, que lhes alarga a dade publica. que se alastr!l, dia a dia,exet'céndo 
esphera de aéçil:o c reconhece-lhes o direito de perniciosa~ infiuen_cia nas condições cconoruicas 
didgirem com plena liberdade os seus nego- do paiz 1 . .. ·: 
cios, e esforçando-se por manter intacta. a · O malfadado jogo, que e~tre nós te~ cara
ferrenha legislação actual-é qul3 o Sr. conse:: _ cter official, é um vicio t~rr1vel q11e v:n-se _en
lheiro -Junqueit·a se presume interpt·etc da cs-· rai:r:ando nos nosscs costumes. Pa:r.ade~trutl~, _ 
cola liboral ~ estar:i •sempre hypothecado o meu voto e a·ml-

Em um outro equivoco cahiuainda o illus- nha palavra. · .. · ·. . · · · · : · _·· . · ·. 
trado sená.dór pela B:.th1à~ confundindo ::J.S caixas ·· · Concluindo;, ·pedirei:Lcommissão de .L'\zenda, 
economicas .com as •••· sociedades •- cooper.1tivas~, que terá de emitti1· parecer so~re o proJecto··que .. 

·· Ora~. ~ firii ~á: qtúfso : dé~tinam-estas· ·· sociedades a1)r.~s~nto, não o_ ,~~~ndQne,,~~o .o , c_~I?:~eD1neAs , .. ·· 
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. _en1_·3 -dc .- .TLllhq de -18S5 
;·~·.~··':: _:; _ : .. 

-~ ; . -.,· .. 

.... . ... .... . 

.. tr:::.i;:.<s. ,d~~. secr~taria ou ao pó do . archi,·o d<'l. 1 Com aviso e -intervallo _de 15 dias, sendo_ 
· Can1a rf~ ~ ma i~ . de 1 00:) a. 5Ó0$000. .. . . . _ ._ · .. : : 

_-____ E: :lr)reseutad.o :i me>:t.· -li à o_ 0 rcmet_tido Idem de :3D <lias, iie:n de 500$ a 1: 000$000~: : _ _ 
-Iden1 de ô() dh~. 'iderri ·Jc'l :OUU$ ·a 2:000:5000~ . 

êommissão de fazendn, o seguinte Idem de l20 -dias, sendo maisde 2:000$000. 
. .. . • . .. i' : - • . .. . .· • " ;- .. 

A ·~v::sen:iblea gernl re.solve (: · 

L ... • - · . ··. ~. 

consider:>do2- reL:vante;;. P~Ú·agrapho un.icó . E' igudmcnte permitliuo 
§ Z.o Estas caixas estabelecerão filiaes onde aos menores fazer deposites •. sem intetwcnção 

fõr con\'eniente, tendo por ~gencias a_s mesas de seus reproscnt:mtes legaes, e da. me~ma 
de rendas, collectorias e. estações .. de .corraiôs, . fórma retiral-.os,- -si tiverem mais deiô annQs : 

_ design.~da.s" pelo governo, so~ proyosta. dos res- d<! idade, saivo opposi~,~i_o dos ditos·rcpresen-
- pectivo; conselhos fiscaes. As ca1~as das pro- ta.ntes, que·em tai caso i:levet%J concorrer .ao 

viucias podel":1o ser a.nnex:as a !llgum:t das rc-:: ::-:.:reto ·do pagarncnto. 
pal"tições publicas da capitaL. . Art.. ~Lo As quantia~ c.lcpositacln.s n~s ca.i:t~s 

Art. 2. 0 A)) sommas·deposltndas nas c:n:tas ·cconomlC:lS, suas fihaes ou ngcnc1as, nao 
econõmicas, suas. filiacs 011 a.r•encias, sct·ão de . ~ -, . • . ~ 
1$000 ou mu ti pios d8sta. quantw, c vencet·ão, verificando-se que a sua entrada, além de ter 
desde o di::o seguinte ao du deposito ató ao ma~~- menos de _se ia me1.es de dn.tn., _foi feit:~. em 
cad? p_am a retirada., o jur? ~nnual de_ 4 V o, _ p;~rcollas maiores de 500$000. . 

.. . • " ·- , • .: r • <>. ~ un pot• anctn. tq Ul a c os epos1. 
as quantias inferiores n. 100 rói:~. dinri:unrmte realizados ~nrá, na ~órte e provm-

§ 1. ... Não se a.bonat::i juro :llg'lllll ao::~ depJ- cia do Rio ·dr! .laueiro, re~olhida. no The;:ouro 
sitantcs que saldarem suns contus dentro dos Nacional c n:~s domais pl·ovinci:ts ás Lhesom·a
pdmeiros trint:~. di:ts, _ om que cllas ti\·erem tido t•ias de fazan:I::L, do modo que so estabelecer_ no 
começo • · · 1·o:~u lnmonto~-poclendo~--poróm; -a j'uizo ... do · c·ou;;· ··· 
'-§ z.o P:~.ra facilitar a. ren.lização dos depo- selbo fisca.l, ter tambe1u :1s saguinte:~ n.pplica-

sitos de quanti~~ infe1·io1·es a 18000. nts escolas çües: - • • · . . . 
e no;; estabeleClmontos em quo hvuve1· ope- ,J: . Ac'!UlSt~·ito do qun.csqucr ütulos do dlvtda. 
rar!os e lr:~b;tli:_::Ldores. -podcr:i. o govcr~o au- publiet\ -~ .. · . · . ~ • . . 
tonza.L' a cmt~~at> d~. scll~s de cconom.Ht ~o IL Em prestLn.1os. ás p1:ov1nC1as e mutuclpa
valot• de 20 e 100 ·rcts, CUJO uso o apphcaçao lidades das res.pect1vas sedes po;:- prazo nunc~ 
será determinado no regulamento. maior ue um anuo; 

§ :3. o Só vencerão juros os deposites . até III. Emprestimo-:; hypothcca.rios, · que não 
4: 000$, sendo o exces ~o dessa. quantia consL!e- excedam do mesmo prazo e da metade do valor 
rado teposito gratuito . · . do predioop.erado ; .. . · • . . · 

. E~c:eptusm-se as som1;ws pertencentes :kso~ IV. Adiantamentos a fun<:CIO!larios pubhcos, 

selho fiscal mandar c'óntar juros até a 
não excedente a 10:000$000. · · . 

§ 4. o O depositant? tem o direito de retirar, 
em qualquer tempo, a import::ncia de s_eus ~~
positos. dcv0ndo preced_er n.v1so de 01 to d1~s 
para as quantias superio.r~s ~ - 100$. Esse ~~
reito porém, em casos. -. espec1aes, •-ou- em C11'-. 
cumslancias r!xtra.ordinat·ias a juizo do conselho 
:fisc.al, fica sujeito ás regras seguintes : , · 

. 10~$ooo~y~s~ - Pté:vi2 -- ~--- _semanalmente ___ ~te 

' sob•garantia.de se.us ordenados, soldos e pensões 
nunt:a excedentes a deus : terços dos mesmos 
vencimentos dur<1.nte tres mezes; 

. V. Adiantamentos a -opera-rios de officinas de 
.estabelecimentos do .Estado, provincia ou mu~ 
nicipalidade ~a respectiv_a séde, até J:!l_etade do 
salario durante um mez:; .. _ _ _ 
- VI. Descontos de letl"as -· até 90 dias garan

t:das pelo . p(nihol; da · vâlores OU~ met.·~dOrijls; : 

q11e _e_x __ dc_~.cl~IIJ.t. · ?<>_~-_ - 0J,_;_ · ____ -_"P __ e ___ ;o_-·--·• .m~.D.~~, .á somrna. _do . 
·mesmo escon o_ ; ·c· :. / · ::'~ - . -.- · . 
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. até ao d:1. entreg~t 'ás cai:tas ·aconomicas~ iiliâes 
ou agencl~so.juro de 5 °/0 ao a.nno, seme~tral

.. menb c:~ 1tahsado~ · 
rt. ... a verá um fundo d0 reserva for-

ni •do : 
I. Pela dift'erenç1. entre o juro pago pelo 

Estado ás. caixas economicas e o que estas 
abonam aos seus· depositmtes ; . ·... · 

~I. Pelo. renda que. possam t~r as mesmas 
caixas; e, ·na côl'te n q ile provier do Monte de 
Soccorro, que lhe éanne~o; .. '· 

IIl. Pela importancia dos deposites que 
prescrevet·cm.na fórma da lei ; _ 

legados qile. não tenhaiu !lestino e~pecial. ~ 
Do fundo assim formado, depois de deduzidas 

.. as des ezas do estabelecimento será. o lic uido 
producto restante empregado, no fim do se
me:<>tre, em apolices iguaes ás do . decreto 
n. 4244 de 15 de . Setembro de 1868, emittidas 

, . . 
5 °/o ao anno, que capitalisado se-
mestralmente. 

Para.; rapho unico. Fica o governo autori
. zado a fazer a emissão especial de Que trata 
·.este ai·tigo·, até à mencionada .. importância do 

· prodncto liql1ido, que se verificar em cada sé
mestre, entregando os competentestitulos à 
caJxa economicD • ·· . 

Art. 7. 0 Logo que o fundo d<3 . réserva da 
• • • . .. ' ~,- • . t'Y'. ·~ • e. 

- o juro que o Est~do · paga pelos deposites 
della -~ polos dinheiros do Monte de Soccorro 
recolhidos aos seus coft·es, será reduzido a 

opel'açõcs ·desses estabelecimentos hentos dé=. 
s~llo~. e fi_c:indo aq_ue~les de ~seus empregados 

. quefotem re:~ponsave1s por dmheü·os e outros 
va ores; suJei os as 1spos1çoes o ' ecre o 
n. G57 de5 de Dezembro de 1849. ·: 

A.rt •. 12."' As caix :s economicas poderão 
ace1tat- doaço~s elegados com apprOY:lçãodo::;_ 
conselhos :fiscaes, qua os farão encor-porar ao 
futid<) de reserva; s::rlvo clausula- da doaçii:o em 
contt·ario. :. . · ... . 

Art. 1:3. Tres arinos depois da execução da 
presente lei, ficaz·ão supprimidas as eiib:.as 
economicas, cujos recur.;;~s não forem suffi.cien-

A~t. 14. ·Pa.J·a pagamento dosdepositos das 
cahas ec.:onomicas sob a guarda ·"e responsabi
lidade do Estado, poderá o governo, mediante 
n~cor< o com os r JspectlVos conso os scae.c;, 
emittir bilhetes do Thesouro nos termos do 
a-rt. i5 da lei n. 3229 de :3 deSeterubro du 1884 . . 
c ido. 

Art . 15. O govern'o suppt·irâ immediata
inente o deficit actualmente exi~tr.mte n:~.s cai
xas economicas, e ii·à sendo indemniz:,do da 

. imror~ancia despendida, logo q~9 SI) co11~~ituir 
o fundo ·cte reserya, de que trata o at·t. 6. 0 

_Art. · 16; As decisões das questões q11e se 
suscitarem.·: n~s caixas economicas rebtiva· 
mente aos depositas, não e~eedent~s de 400$ 
na côrtc e 200. · nas . rovinci:J.s ser à da e:s:.clÜ· 
siva comp~tencia ~- alçada dos conselhosfiscae~. 
E xcedendJ es te limite' h~Yt:i r:i. l' ~curso pa.t·a o 
Trib'un.al do Thesouro na cõrt~, e .Para as lhe-

- n ao an o . . ' ~ . 
. § f. o O limite do fundo de reserva, esta.bele- 10 dias ·da publicação das deci8ões pela im~ 

cido para cada uma das caixas economicas das pren'!a. 
províncias, será fixado no r0gulamento. Art. 17. O Monte ele Soccorro fundado nesta 

§ .2.o O fundo de reserva é especialmente corto, em virtude da lei n. 1083 df) 2~ do 
__ ct.~§ .. tq_l,:}.rlq.Jl~'t.!'?-_f~z_e.r :f,~ce a . 'Juaes,1uor perdas A"'osto de iSJO continuará :mnu:o:o :t caixa. 
que_ sofft·am as ca.i~as ecõnom~éãa em iiuas·õp-ê.;.-- -e6'õriomtc·a.~ G -ft;ncdoo.n-rá-~ob- 3. ·mesma-·admi
raçoes . . . .· :.. nistr:tção ; a sua renda ser:.i encorpomdn à d~ 

.Art,. s~o As c~uxas ocon~m1ca~ p_oderao pa•:a referid~ caixa., para occorrer á.; · de~peztLS de 
suppt·tr a f:~.lta d ) sommas dtspon1ve1s contralur •\mbos os estabelecimentos contt·ibuinúo a. 
emprestimos~ mediante .cll.U\.ão, ou .d0sconto dos ~ommn. restante p:Lra formaçffo do fundo de re
fundo~ pubhcos , ou tltulos particulares quo serva da l! :I.Í~a eeonomica, na conformidade 
possuuern. · do at·t. 0." 

Az·t. 9 . o Os depositas :elas caixas eco- 18 F ' · · 'd · - d · · · d 30 ·· Art. · . IC.'l.rn suppr11m os os montes ·· e 
nomtcas, que por mata e annos pet·· soccorro annexos ãs ea.ixa.s cconomicas das 
manecerem sem entrada , nem sahi:!a , ou 1 t - d d provincias, em. virtude do dr.•creto n. 5594 de 

·qua; qual' o~ ra operaçao. pot· par te o e: 18 de Al>ril de 18i4, pt•ôcedcn<lo-sc qua.nto 

· cai~a., co~tando-se ~este prazo do dia. em que 0 antes á. tqut açao, .. e reco ~n o-3e o~ :,:L os, 
dono. da caderneta houver adquirido 0 direito si. os houve_r,_ :is re~pectivas caixas economicas . 

. de dtspor d:1 sua importancia. Art. :f9. ··A ' vontade dos instituidores, con
. · Art. 10. As caixas economicae converterão, c01·dando o conselho iiscn.l, os d·~positos effe
a .Pe:lido dos depositantes. _os seus depositas · ctuados em uma caixa economicn. poderão sel.' 

· . ex1stentes, com tres ou .. m:ns m.ezes de data, continuados ou retirados em outra, mediante 
- ~.em: titulo da divida pilblica fundada, peb preço as regras estabelecidas no' rcgúlamento. - •. 

do mercado, recel:leado a. cai:ia os dividendos e ... ~ :'As transferencias··aos d1:1positps po ler!io ser 
. abon:1ndo-os na respecth;:i: conta cor rente, em,;; · feitas por intermedio do Thesou ro. n:i.côrte, o 
quanto . não .forem c os:=ditos ·· titulas :· recla;.., d<1s tbesourarias de . fazenda; nas Pf'O\<inc.ias, 
mados. · · ·· · ou:;por' outro qualquer ·meio; attentas as rela-

: -· >v :· :II~~19 _. . . 
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Sessiio em 3 

_ ções que , estabelecerex,n entre_ si as diller~11te:; . 
cai:tt:s economicas. 

Art. 20. O goYerno es.pedirã- regulamêntg 
para ó:0cuçãO deSta. lei~ riiarcindó o -riúximo 
de entr.1.'da. para. as caixas postaes, e emittindo, 
si ·ul"'ar conveni.:nte cad,~rnetas ao OI·tad:>t-. 

Art. Z 1. Ficam r~vogadis as disposiÇões em 
_ contr!!rio. - - · 

Sala d:os S'Jssl3es, to de Ju1ho de 1835.-Leo-

PRIMEiR:\. PARTE DA-ORDEM DO DIA 

.YOTA.Ç:\.0 DE PARECERE;;_ D.\.S C())n[lSSÕES Di:: 

IXQliEIUTO 

Proccàe-s-) á votação do paracer n. 150-
188;), r·•b.ti\10 á eleição tlo 5o districto da pt·o~ 
vinC',ia de Per-nambuco. 

cor~ re~onhecido e proclamado deputado, pe~o 
5o districto Ja pt·ovincb à e Pernambuco, o D.-. 
.Joaquim Aurelío -Nabuco de Araujo . 

O :3R. F'RESIDEXTE nomeia o~ Srs. 3~ c ,lo sG
cretaril.lS para receberem :vruelle Sr. deputado. 
que prestn.jut·:m1cnto e toma :1.'-'Sento . 

E' igu ,,lmente appro\·ado, em todas as suas 
conclusõe,:, o parece1• n., 151-1885, rec_onhc
C0nrlo deputado, pelo 5° d:srricto da provincia. 
da_ Parah y ba, o Dr· .... Francisco_ de _ Paula. e Sil vn. 
Primo. 

AcbaridÓ-S9 pre~ente este Sr. dcputs.do, é' re
cebido com as .formalidades do estylo, prest;;1. 
juramento e toma assento; 

Em seguida é tambem approva.do o p:1.recer -.. - ~ - . - ' ·-- ~ ·- .• ''\·:· . .. - ... . ' ~ 

da pro•rincia. de Minas Geraes, que reconheco 
llGputn.do pot• aquelle d-iAt·i:cto, o Sr. conselhei
ro A ifon~o .:\u o-usto 1-Im·eira Penn!-1.. 

:::;-

tinctas. Na primeira, cogita. da es.tincçã·J da 
escravidão ; m.- segunda, promove -a Clrg::'l.ni- ,. 
zação do trabalho livre. Vou considerai-o nestes 
dous ponto;:; de víst:l.. - .. - - . .. . . . 

~Quanto ás p-ro\·idenc~i~s ::;obre a.- extincçi'ío do 
elemento servil, acceito as .id~as capitao;:; do 
pl'ojecto com as emenda" olfi~t·e-cidas pelo meu 
hc>DI'ado amigo deputado p0lo i" districto de 
minha provin,__:ia, no parecer. em ~eparauo • 

. 1 I -" 

setk; e occupa a s-ua c a de :1·o.) 

~ ~~·~jecto, Sr. presidente, respeita O!:! dous 

l':' usacçao; o pon o e v1stn. -_.o eg1s a~ o r c 
coaciliat• em cel'ta mediJ:~. o dir·eito do lil;erda
de COt!l o direito · dê_ propriecl::d0, ~~ emancipa4 

·":' . . --· .· . - •) 

Ad1ando-se -pre~ente este S r . d~putado, é de Setembro não re~peitou ~umpddamenLo em 
convid.-~do , coal as tormalidudes do estylo, ~ · todo o rigor, o direito de proprieda le. Em uma 
prestar juramento e tomar 3Ssento. lei Je transncção não se pó de r:: zon.velm~ n te 
. .. • . _ % • • __ "~ _ • _ _ ~s.igi1· rigorosa. _,npplicação Ja,o; leis d:llog-ica. 

_ __ .L.O.l:'.f!:o_;!:_~.Q.A.O T>:\_~D.t~!:U$~\.O__llO.PB..:..J:ECIO.X..i..l.. __ -Q ___ .,i';-·r--'lF----1 -·--:r-f -1 ! · d 
DE -1K85. (EXTIXCÇ-ÃO GRADUAL DO ELEME~'l'-0 .. proJ. C 0 e '.m m:'l. S a laO a 0 tO .tl ll e _? O 
~:J:: ,,Y!L.) t:JndlllJSLeno :1ntc1~J?1"; m.as, 0dml>;Jr;~ m~:s aoaaJl-
• ·t •> em seus n J C tto~, e, to :1.vta, rnats conser-
0 S:~.·. Delfino Cintra (Si l e.·t.'iüj : :vado1· em ;:;un. (lontrinâ~e !';CUs p:-inci pios ;·s,. IH1o 

-St•. '"p1·rsidrmto, não tàço violencia n.cs meu;; prderh·•-'lttm~l- solcç:io definiLÍ\'fl. a um proj·cto 
t>Cnl.imontos, acompanhando a opposiç::to <..:on- timido, que oxigisse novu._ t•eforma. 
scrvadot·a na sympathia que vota ao honrado Os inter<>sscs estuvcis d11. ~och·da.tlo não po-
Sr. presidt!nte do coris9lho, e Da sua tolet·ancLL dem e~tu1• constantemente em Cõ.1.ust1.. 
ao mi ni s:t r:l"io. 

Fui ·: empre apreciador da nobre frl\ nq ueza 
drJ S. E~. e de sua hornbridade, tanto nas -r~
laçõc~ · com a corô:~- , como com o pa l'lamento. . . . . . . ..,. . 

·- . . ~ 

ser _ma.!s ' ou mcnos:-infeliz nos f!eus plunos d·~ 
governo~ mas mnoterá sempr-e, elll su:i maior 
altura , a dignidade do poder. .. . 

0 Sn. Í:~ATISBOX,~ E OUTr.Os SRS. DEPUTADOS : -
A poiado. -, · ' 

O SR DEJ.F IXO CINTRA: -A propaganda 
o_ffich1l, agitando ·a questão servil com a n)a
:<:.ima imprudencia e em occa.:o<ião -inopportuna , 
gerou no p:1iz uma crise iJrofundn, que n~o 

= p9da :nem d·.:ve continuar ( ç.poit:(do:") ; ?S vir:- -

O projecto, dando solução definitiva ao pL·o
bl~>ma ser••il, d~!:'arma. a opinião abolicioni~t.a c 
nseeg ura. ú Javollra dias detrtl.nquillidade c de 

az undo fim á contin u :1 u "'Í ta ~ão d: r a-
ganda, que perturba é agg ravD, no mais -alto 
gr~u; ü situação economica do paiz; (-'tJ)Oiados.) 

São estas as raiões por que nós, os represen
tantes conserva1orcs de S. Paúlo. aceitamos o 
pro,iecto uo honrado presidente do 'co11selho .• 

o Sn. DuARTE DZ, .4.ZEVEOO:::- Com mo lifi-
cações . _ 

· -O Sn.. SAnAIVAC (pres ide;1.te do t.o;i scllió) ; ;_ 
Em que nós havemos de combinar; c _ creio que 
cliegaremos a· um accôrdo~ : -,- -· -,_ - - : - -- - -
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Sessao el11 3 ·de Julho de 1885 . ·· t47 

·o ·_sa. DE."LF:~o- c __ rxTn~:~Nas no~s.a.s.cir.:.;, I rec ___ ·_eb_e_ ndo ·a. ap.~lice, -por_ q. ue a_ m'e.-tadê do ialor . 
culare.:; ao ele1tora.do nao · condemnamos em do escr,wo sera o valor venal delle. 
ab:;oluto qualquer ·p· roJ·ecto ~obre o e 1emento1 :. __ ·- ·.· .... - ·- .. ,.,· ·-- - ···· - · ·>:.• · . . . ·., ····· ···· ·· ·.: · -~ - ·· 

. . · . · . - . . ·· · ... . .. ·.·· O Su. ~ARAIVA (presulen~e âc~ con~elho):-
servii, àeclara~os que acelt .. 'lr1amo~ qu,llquer 1 Não é exacto. _ 
reforma que nao dJstoasse do plan.o e sy:;te::na - -: o SP D . ' . 

Procedendo .assim. não vam :osd;} encontr.:> ao denes~~i E.~yincias o proprieta.rio ali.m::~r a 
ruandat~ qu~ nos foi conf·~i-ido. . cou~a e íicar·- com a cousa, ao pa.s,;;o· qüe nas . 

tres províncias em que e;;:tá mais condensada O SR. SARAn·" l' sidei c 11. -
t . · va nao avera tn eres;;~ pl·a-

E pro~edem com muito patriotismo. tico em fazer-se a substituição, attento o b.1.ixo 
o s3. DEr.FLNO CIX'l'RA :-Em principio, não preço ria t~d.l.ella. . 

se,ju~tifica, tanto na ord·m juridica.. com0 na. 0 S s (Í d · · -lh 
oc()nomica, a. t:lb3lla q· ue· íi.J>.a o valor d:1 .. pro~ .. .., , ~- AR"a-vA pre~i ente do conse 9):-

E e ne;::sas que ha de faz~r-~e mais d :.>pres3a a. priedade s )rvil; mas no ponto da vi3ta pr 1 ti co, substituição. ·· 
quo é o do legisb.dor, -a ' t~tbelLL Off.!rece vanta-
gens; facilitando '13 ~implificando o processo O Sn. DztFINO CrNTRA:- Uma ta.bella diffe~ 
da lib 'rtaçfío e acabando com os abusos origi- rencial iria mais de accôrdo com o syst~ma do 
nadH dos arbitramentos, ora par,• rnuito m!:I.!S, prJjecto. Par .·ce-me que naqu:dlas~ ti:'es pro-
ora )Ut'a muito- men~s do r~ ,o real do es~ ''incia!'l:r:od ~ria o re .o do escravo :;:e r d·~ 9;" o · 

cravo. acima da tab~Ib; nas principacs provincia':l 
A fixidez do valo1· imporb, uma gai·an-ti t, do norte ser o p:·e~o d:l tabclla, e nas outras 

tanto p~ra o ~ropriet:::.1·io, como p~r~1 o escr·avo pr.)vincias25 °/o me_nos. 
' . . . ·- r :.. 
gur.1m com o "alor d0 1mi. conto de r.!;s não são , no seu m0can!smo, :g.o jogo de ~:uas di~posiçües 
scgtlra~nonte os •1uo n::;.s actmLes circumstanchs podendo ter exe-:-ução regular em todo Im._ 
re rPsenta.m maior valor. erio. · 

A _emenda do ro ·~u honrado amigo represen- O·St\. S.u~AIVA (p;·esirhmte do conselho:-
tant<~ do 1° distt·icto d·t minha·provincia corrige Tem sómente o inc.onv0niente de não pas!ar a 
e.~ lo. incoaveniente, c parece~me qu~ 2.0 hon- tabells.. 
ra.do· pr~sidente do ·c~mselhonão r.-~pugna ac.::ei;; · 
tal~a. · 

O Sn.. SAn.AIVA (p1·esidente do conselho) :-
Eu já. dis:;e (jUe is:>o não influe no phnocgeral 
do projecto. 

o sr.. DEL FrNo 

feita por alguns oradores que xn"~ 1wecederam. 
Pa.t·ece-me que a tabella. em vez de s0r uni
forme nrJ. to:lo o lm ~rio d9verh variar se-
gunJo o va1or do escravo nas provinci:ls do 
Norte c do Sul. · 

O Stt. SARArv.o\. (p;·e.~iclenta do conselho) :~ 
Is'o é perigoso. 

O Sn:. DeLI~rxo Cr~TR.-\. : - E' fó::-~ de ques
tão que os escravos das r.rovincias de S. P;tub, 
Min1s e Rio de Janeiro,. repre ;cnttm V..Llor 
muito maior dn que os escravos do outros pon
tos mo:-tos prosperas do imp~rio.Es~a differença 
tend~ a aggt·a.v:tt•-se com o tempo, porque nos 
primeiros annos de exec12ç:'i> da. lei o:s esc1·a.vos 
cles..:as pro...-incia.s subirão de preço,_ ao pas ;o 
que pe~a tab Jlb. se ir-á r~duzin lo o valor dP.l10s; 
dando-se p:>r con~equeoci:1. v:erl:deiro con-
traste~cntre.a tabeli:l. offic~a.l e o valor vnnal dos 
esci"avos. Esta dcsiguald ;de trara i:lifficu.ld:1des . - . .. . 

. . ... 

O SR. DELFr:-:o ·cc.;n:u. : -'-Não vejo razão 
pará. uriiformid<tde. . . · · · · 

Ella só se exp1ica pot• uma razro de simetria, 
ou por essa· tendencia d3 unid:tde, ~ que: é oca-
racterístico da raça latina. . ~ . 

Q\lan~oà h):H~lla ___ da r~~u~ção_ clC>S \~!J,lores, a 

vada.. 
Oprojecto Dantas ;continha tabeUa mais mo,.. 

det·ada, 5_ 0/~ calculados, sobre o valot~ succes:. 
sivamente re uz1do; e;;tratanto, a taballa do 
projecto contem a taxa de 6 °{0 sobre o valor 
primitivo. . . · .. 

A e.nenib. apre~enta1u pelo meu honrado 
amigo, deputado por S. Paulo, em seu VJLo e!ll 
separado, corrige est·~ incom·eniente. : 

A ta.bella moder·atia e egradativa vai mais 
d~ accôrdo com a evolução natu.ral do valor da 
p:·opl'ieJade s~t·vil e com o mecmismo do pro-
prio projecto. · : -. , 

E' bem na.t!1ral quonos pt·im~irus annos a 
propriedad·:! servil s~·rba de valor ; porém mais 
tarde ella ira declin:mlo á proporção que a 
institui~.ão $e ap;>roxi~a.r do seu termo. 

A tab~lla gr~ lativa acompanhando a pro
prie Jade servil e·rn seu natural e llro.:;ressivo 
depreciam~nto não op~ra a reducção do valor 

· · por .um arL1 c to a et ; antes .. cons1gna. um 
quencia. sed. que nesta<; tre;; pro\•iucias os pro;. f~tcto reaL 
prietarios serão prejtJdicados em favor da eman-
cipação, ao p:tsso que nas outras pruvincias se O sy;;tem 1. elo . proje ~to exige ,que a tabella. 
prejJJdicarà a emancip2.ção em favor dos pro seja' gradativa. A transformação do trabalho 
prietarios. ··· ·· . ·. - terá ~og-ar dentro dos primeiros cinco annos. a 

. . . ·datar -da execução da .lei, porque ~lém dos 
Quanto á. lib1rtação_p,elostitu1os de rend t, o:; cinco annosniicf deverá intere~sar nem. ao ee-

:inconvenientes serão, a meu ver, n:i.aiores. · tado nem ao fazendeiro .; a::> fazendeirç, porque 
Na.s pro~üicias em que - o~scravorepres~nta~ a pr.opriedaae servitestará muito desfalcada, 

insignifica.nte . v~lor., s_2 ril taly~z uma; boa. espe,. em seu valor pela redu.cção- annua,l ; ao estaria, . 
culação ·cogitar:...se: da .substit•1ição do•- tr,lhalh~, ·· pOrqtie. prãjudi~aràa·csorte-:do . }ib~rt-o). · •·•::··-·····: ·· · 
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Si a instituição servil tiver' de durar :10 -ari- • de 'mobiliz~remnfet~de do-valor emprega.do no:'> 
_ no~. cdiberto do 6° ou do 7° anuo, servi !":i com escrâvos! dando-lhes ti tu los de , ~li vida publica, 
_ :t .clausula-~ de p;-estação de serviço;,;, quando-os -para -orga~izarem o trab:tlho-livl"e,- - mediante a
- seus companheiros de info:::'tunio jà c:-;t:irão de cauç.ão ou venda. a.-~ taes titules. Par.\ este 

todo livl'es. seru o nus algum. -- · eft't~iLo, S. E:s:.~ , crea. o imposto :a.ddicional de 
· · ~ ' · , . . _ • o. _ · _ . - rviço dos jut•os do~ titu-

terão mais intercsae pratico em opera1· a los e ao füudo de emancipação. · ---
·substituição do tr:toalho e por outro lado~ não · Eu tenho, Sl"~ presidente, àlgumas duvidas 
se crear:i um:l. refe'i-enci:~ j nde,·ida cru favol" sobre a effic:-tcia deste !ano e v u . 
daquelle::; que for<!m attenuidos mais dopres;;r.... tel-as :i. consideraçãú de S._ Ex. 

O g(,v:_erno não poder:i attender de uma sô A .1.:~. é :t objec\ão já. formulada pelo meu 
vez a totlüs os pedidos, e isto não deve prejudi- illustre amigo, lcader:. da opposição coneerva
car áquelles que não puderem ser Jogo atten- dora, é a faculdade do resgate. Desde que os 
didos. eerviços dos libet·tos ficam reduzido.;; ao valor 

E' mai-: uma consideração para . que a tabella de metade, é bem de ver-se r1ue o preço fica ao 
seja gradati;·i~ . : - < a.lcancG d~ quem quer que - tenha preéisão de 

O proprio mecanismo do p1·ojecto assim o taes serviços; e deve-se considerar que com a 
exige. escacez de braços _haverá muit.:1. ~educçi'io de 

Tratarei a.9ora, Sr. president~, da segunda trabalhadora;:;. · Não será esta uma. hypoth~se 
. · , . · ot· i iH"ÍO, um caso 

O honrado Sr. president-3,. do conselho com comruum, que terá a sua explicação no· ~rande 
toda a y:-tzão liga o maior apreço a esta pn:·t~ do principio da lutn. peJa · vida.. O fazendeit·o que 
:::: ;e ct · I · .; - · o- • • • • • 

ser\'il níio é somente abolir a escravidão, é nho e não perdera. Ora~ como tolher a facul
substituir o trabalho. Toda a. difficuldade da dade do rc~t:gate ~ A doutrinr~juridica que rege 
questão c~ti exactamente n::~. organização do estas relações não consente restricções neste 

, p e a asia <:Offij) e~o, pon o. 
demasiado diffiál. Para abolir a escravidão h~ A obrigação de prestar serviços 1·esolve-se -
mil proces~os, todos mais .ou menos conduzem na indemniza~.ão do damuo causado: -E· o ve
ao mesmo resultado. Na campanha do elemento lho principio de direito-Nemo cogi ad-factu!l'l_~ 

--:.er .. ·il_ a po:;t~rioridade- reservara o . primeiro - Or~ -- desde~- qüe ·não se tollle a faculdade do -
loga.r ao estacli,-.ta que houver resolvido o pro- , resgnte, . em que ~posição -fic::~.m os fncndeiros 
blema da. tr.lnsformação do trabalho. ·· que tiYerem entrado neste pl:illl? de su.~stituigão 

Organizm· o trabalholivre é~ de mais-amais, · do trabalho? -- · · 
nas actuaes circumstancias~ resolver a questão -' M:\s eu não ve,jo conveniericia nem para. o 
:fin:tnceira. Si o honrado St:- presidente·- do estado, .nem pat·a. o fazendeiro neste plano; 

~ ' . .. -- - H· -- om 'saerí ' 
de - reot·ganização do trabalho , as rendas :ficio. com onus, e~craros- que seriam libertâdos 
publicas de~rescerão :considera;,.elm.<;Jnte, o cre- pelo mecaniamo ordinario d:l.lei; não augmenta. 
dito publico tic::~.rá com romettido, e não sEd ·até ·o trabalho. a enas alteta a sua. natureza e rc-
on e ll':l. o nosso desca a ro nance1ro: tnas, gunem, que Jc servil pas~a a ser livre; e ar
si S. Ex. conse-guir a transformação do tt·a- risca-se· a ver o trabalho desorganizado; para o 
balho, ~i r\ug-mentar a produeção, des•m\·olver fazendeiro, porque 0:1. gr::i.nde b\'oura a •·end~'l. 
e animar n. industt·ia no intet·ior do p~d~, as · annual do trn.b:•lho escraYo é doze ve1.cs SLl

difficuldad~s fino.ncciras d~:;;appa.rl)cerão como perior á renda dos titulos, como muito bem 
que por encaa.to, a nosso. receita c•·e.~cer:i pelo 1londerou o meu nobre collega, d~putado pelo
augmento ·natural da riqueza. indepenJent~~ 8° districto de minha provincia; e expõe-o ao 
mente c!e_ gra:vo~os imposto~. a nossa importa- g-rave risco da desorganizaçio do trabalho. Vou 
ção diminuir:i, porque não iremos buscar no oxplic:tr como. 
t:strangeiro gcncro:'i que· ú industria do pn.iz Comprehende-se, St•. presidente, C).llC uin fa.
poss:t produzi!.", a noss:a exportação Cl'e!'ICGd, zendeiro ens:\ie o trabalho livre con~ervando 
ua balança do commercio poderão appnrecer sempre os seus escravos, porqúe clles rcpresen
ayuJtados saldos que compr>nsem as desp::zas, _ tam a gor:mtia do a.proveita.m·ont'> dn. cdtut·a. 
que fazemos no estrang:~iro com o set·viço d~ Si o fu.zendeit·o filr mal succedido em um ou ou
diviJa. p~tlJlica, com ~•s encornmendas_ dos arse- tro ensaio: a despezaé pequena,e não se desor
naes d'! guel'l'a e de marinlia e com o corpo di- gnniza o ~::erviço, porque· elle __ retem em :;eu 
plomntico, a~sim como a.c; quantias que da. l)oder a. base das operaçõe;; agrícolas, que -é o 

· • _ u - !1. vi v -- rent as m rs. a o ;;c v ; mas .-s1 o azen Cli' O en ra 
nosso paiz. - I)es:le que, Sr. ·presidente, !'!e . ·-na c~periencia. COil1 -os : seus proprios escravos, . 
chegue a est'l situação,desapparece!"à do or·ça.-- atira, pol" as;;;im dizer, a fortuna 1)0.r entre os 
mento a vet·ba de diíferenças de cambio, e se azare;; -da sorte. Cada ensaio mnl succedido~ 
ofterecer:i então ensejo opportuno para ensaiar· é uma lavoura arruinada .. Todos sabem que os 
S9 3: cit·cuh1ção metallica.. _ · - · -- trabalhos agricol3.s nãosoffrem intermittencias: · 

Vê·se ~ pois; que toda a questão financeira de· são continuas, são incessante~. · 
p ende dã. discreb c prudente solução da questão Parece-me: que ha verdadeira inversão nos ' 
serviL (:1po!uAos .) Pôde-se dizel" sem 40lxage;,._ terraos 'do p1·oce~so . . O .Sr .. _ presidente do , con· 
ra~ão que nesta qucstãojog~t.:.se a.sort'3do paiz. selhoima.gina. que o fazendeiro liber~ar~os 
_ O plano do:honrado.Sr ... presidente do come~ ,seus •escra.vospara ensaiar.o,'trabalho_l_ivre ; . e~ , 
lho consiste em: offerecer aos bn;a.doi;es· meios penso_~ que o fazendeiro poderá qbertar os· MUlii 
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escravos depois de ensaiar com successo o tra
balho..livre; antes de íazel-o, elle não tentará 

- tão -ousada experiencia. _ 
:.:Além: disto, Sr. presidente, não sei qual o 

meio pratico de toJma.r_effectiva. a clansula da . .:-- . . .') 

c o respectivo regulamento dão neste caso ao 
propriet;~rio a acção da locação de .!!ei·viÇós' nos 
termos da lei de !837. 

uero gurar a me or 1ypot ese : :;uppo
nha-se que o fazendeiL"o, havendo uma clel>an;. 
.dida de l ibertos, cons~gue a prisão _ de todos, e 
é bem succedido na acção de locação de ser.:: 
viços, e que consegue indemnizar-se, ou pela 
tra nsfel"encia doa serviços a tez·ceiro, ou pelo 
prod ucto do trabalho dos libertos 0m estabeleci
mentos publicas; é a melhor hypotheaP-. Per
gunte : como ficou a Jayoura? quem inclemniza. 

: a este prop:·iebrio dos prejuízos que soffrett 
-. .... . :"' -. 
~ ~ . 

O fazendeiro, que tivet· de move!." 2.c~ão de 
locação de serviços. contra libertos, ou · ~ontra 
colonos, e"tá eriHdo::. Ho'e em minha rovin-
cta,tae.::; acções Jà não se tentam. 

O Sn . Du.~P..TE DE AzEYEDO : ;..._: Apoiado. 

(H a o-ut1os apa1·tes .) 

·o -sn. D:ELFrNo :C!N1:ru.: ::.....:: Falta; pois,.uma 
providencia, que torne . efficr.z . o _trabalho dos 
libertos. E esta falta é tanto mais sensi-vel, 
quanto todo o mundo reconhece, pela experiell
cia-do paiz o pel?o experiencia alheia: que os li
bel·tos são or·dinariamente dados à Yida errante. . . 

emancipação . para o serviço de colonisaç.ão,o 
immigraçãó: . 
_ _Com effeito, esta _rn~dida em nada altera:o 
plano do projecto e offercce recursos' pà.ra 6 
ensaio: do trabalho livre nas tres provín-cias do . . . . . , .. . 
cra.vidão, e em qae urge no mais alto g1·au este 
ensaio. · 

S. Ex. od<:;r:i. ·ab'ectar-mc ue uma vez a)-
plicada. uu.a parte do producto ãa ' taxa. addi
cional para a immig1·ação e colonilução, dn..,. 
se-á um vasio =rio seu plano; que deverá ser 
preenchido.. . _ _ . __ 

Mas eu Iembr·o a S. Ex. que este vasiopo.:lerã 
ser .. prehenchido com mais ~llgum adjanta;. 
mento ao seu projecto em relação o.os escrà:\iês 
mnis velho~. ou então tomando-se o antigo 
fundo de emancipação mais fecundo, indemni
s~ndo-sc Os senhores. nã.o a dinheiro, mas com 

Desta fórma S. Ex., sem desfalcar .em naJa 
os recursos para a emancipação, attencle a este 
n-rande reclam d· ·1 • • 

Pela .· minha pat"te declaro que não syn-..
pathiso com OJ~lano de õrgani~1r-se o trabàlho 
livre com libé_rti5s: Esta solução s~ me afigura_ 

. , .. re 1 o r ~-

gi:i'len das fazendas mal- estar chronico. 
Quanto aos Jibertos, o que se póde fazer de 

melhor, me parece, é sujeital-:os a um regimen 
.de excepção, que os - force ao trab:"llbo, como 
:fizeram __ todas as nn çõcs que legislaram sobre o 
assumpto, com cxcepção dos Estados Unidos, 
que resolveu a questão no meio da guerra 
civil. _ 

O illustrado Sr. conselheiro Aflbnso Celso, 

_ • • , ~. • - . 4-_ • o "' t::) 

trnbalho !h·re não nêsta ou_ n:-~quella . zona do em casa, gue nos póde seryir de prompto. 
impedo, mas.em todo o • paiz,dev~~ tornat• o seu Si, depois d <l extincçüo do trafico. a nossa la-
plano mais geral de sorte que aprovei to a todas vo.ura não decahi.u, foi porque o tra.b.dho na- _ 
as proyiucias. .. ...• ciónalso d t'senvolveu. · · · 

o me~t honrado amigo depu ta do pelo i u dis- - uma l~i. com disposições adoqunda.o::, . que 
· tricte da minha provinc ia apresentou uma idéa proyidencias~ó sobre a ~rg-anizaÇão do trabalho ·. 
·que· m e parece maitóju.Jiciosa. •. nacional~ seria, a meu "Ver: bem inspirada • 

........... Djsse S .. ·E :5: : s·em desfalcar. em n ada. os im~ Eu lembro uma di~posição, que me parecQ 
p'osto·s na parte relatiya ao "juro ~e amort.ização ac:!ttada. ~ ·é n. · isenção~ do serviço militar; em 

,_ dos _titulo!; ·_ çle :x~nda, poder-se;.la appl1cnr ai fM·or daquelles que se empreg::rrem. effectxva-
. l)twte ' destinada '.· propriameii.te ·. ào -f undo _····ae mente .na.: Javou,r:a,·: t anto m~isque~ .depois .d:t . 
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1ei-eleitoral, não ha receio que o recrutamento 
~eja. usado como nrma politica. 

Gumpriatamb:)nl que S. Ex. tive,;;se mais 
algum enlh·1siasmo pela. iaunigração 
cobnis:1ção. · . . · 

InlroJuzindo <:olono::· · S. Ex:. sn (l 

gran.le Lm:iilr~, civitanlo a tempo a ~"Sua 
ga. n iza ção ; 

Por ,'ueio da immlgração~ S. Ex. po:lia C:l"enr 
a pr'que:1a a;•oura com var1e a e c(! cu turas, 
fundando, em logares bem escolhid:)s. nucl~os 
co1oniaes. que fossem pod·n;osos fó~o; d3 attra· 
ção â. . immigração expontanea e -verJadeiros 
viveir.-~s de tL'J.balha.lol'e:;:, de que os f;lzendeiros 
s,e pu:~es;om s•lp.;rir . 

:=Noto n) g-overno certa falta de confiança 1Íos 
ens:âos de col 1nisação e irnmig'l'aç1o. 0 hon
rado 1uini.;;t:-o da ag-t·icultur~l. nos di~se quo pe
dirí:J, o ortunamente. um credito a;·a. 
as pass::g.ms dos colonos charnados dt\ Eu~Oj'la 
p3lo seu n.rlt·~cess)r; mas, pelo ::nodo po:· que 
S. Ex:. fallo·1, pa:·ece flue cu upria uma. tarefa 

O honrado nre:ident•) do ·~onsolho discutindo, 
' es~a que:O:tào disse po; sua v~~z qu': o s:m syste-. . .. . ' 

' isto é, não :mimar o pagam~nto de passagem 
pua a vinda; de emigmnte~. Or<.t, com esta 
política da inercia n:l.(h J:IO temos cons 'guir 
quant')· ao movimento da ilnmigração. 

O Su. S.m .. uv.o~. (p;·es'!denle do cor1selh;;):-"o 
oútro systema deu sóinente desastres. 

O SR. DELFrxo CrxTRA: - A: pplic::mdo-se, 
como dis~e~ u.ma part·~ do imposto "ao serviço da 
colonisação e imniigração, evita...:se a_ creação 
no orçamento o 1 · 101s or1o a .r gncu ura. o e

. um ct·edit•) es;1~cial p tra este ser11iço. e :fica 
já c_onsiderarllJ: deYidamente esta gt•ande ne-

O Su. S.mAIVA (p1·esidentc do conselho):
E 11 não contesto a V. Ex. as v:mtagens da coloni
Eação ; o que contesto ê o mo:!•) de fazer isto. 

O Srt~ DE:LFixo CrNTRA: __ Não ó azora oc
c!leião, e eu bem o coa1prehendo, de discutir-se 
o melhor sy:5te:IJa de colonisa~~ão e immi
graçfio. 

O nob1·e pr0sido:1te do conselho f} o s~u col
legn da agricultur.1, têm to la :1. razão q uaudo 
cond•·mnam os erros commetLidos nest:~ nn
teri:i ; m:1s é possiv~l. com a exp'·riencin qne 
já. temos, r:nsaiar u:11 systema d·~ ~mmigr-a
ção e colonisação !'em a·')rir-sc margem :i esp~-
c,dàção. ~ · 

Não ~ agora occasião'·az,tda pn.ra esta dis-
r m iscu ir r • qu 

tn'l.tar do orç 1 mento do Mini~te:·io da A::.;·ri
culrura, q 11e é a occasião opportuna. 

Direi, porém, de passag·~m~ que o melhor 
regiruen seria o de ioteres;;ar a iniciatin in-. 
dividual ne:;te servico, subvencionando com~ 
panhias. que. intrJduzam colonos e estabelle
çam immig-ra.ntes, na razão directa dos que 
fo1·em Clefinitivamente· estabelecidos. 

-- O SR. SAnA IVA (presidente do conselho):~ 
-Por ahi: vai n'l~lhór. . . .. . .. 

O·Srt. DELF'IXO GrN't'RA:~ o.~ste modo sa
tisfa7.Ía-se esta grande necessidade. publica, sem 

_perigo dq abusos. 
· Si S.· Ex:. entrar ne~te caminho, como es

P?ro! desJej:i lhe peço que não. esqueça a pro- ' 

Si ha. p1·ovincia bem fadáJa para a iwmigra
ção, é s·~guramente a minha ; nesLc · sentido_ 
nada. lhe falta.: temos clima e:o;:cellcnte, ter-ras •· · 
.er 1 tssi <;, x .sas in as r1· as, r1os na
vegados a vapO!·, c gt· mdes centros de con
s;uuo· p:tra os ~enéros th pequena lavoura. ; e 
d<3 m3.is_ a mais temos uma vantag-em especial 
sobre qúal•1Ue1· outra província do Imperio, c é 
a . facilid<~de do ~e collocar immediatament9 na 
gr.tnde:b.vom·a avultado numerq deimruigran
tes, o <r:e não se pode1·:i fazer·em outras pro
vi ncias. senão em nucleos colonLu~s, prévia
mente dispostos para recebei-os. 

' . ~ 
• r 

mârcados,em nucleos coloniaes, pod·~ o govern~ 
sem r~ceio introdu:út• alli grnnde numero de 
immi"'"rante.-, por ue a lavoura os acc.útará. 
com recotl emmento. 1 temos em n.u o 
um 'S~rviço de irnmi gração, t·tdo (levemos aos 
nos ;os J>.roprios esfo~rço .;;. A província co ri cor-

~ c ~ 

Ora, não p:1.rece razoav-01 qt:e um:t provincia 
que con•~orre para as rendas publicas 0111 tão 
larga es-::ala tenh::t. de provêr a todas as su:ts 
necessidadees com :os propJ;ios ·· rectir.50S. 
: Com o que a província deSj)ende com este 

serviço,, e com o qu~ po:leria faz,~r o g•)verno, 
se quizer complet:tr a acção da provinr:ia, po
deriamos em poucos anuoster uma. C)rrant~ de 
immigração expontari'ea. 

-··ão é unicamente com res eito a necessida 
publicas, que~a minha pro,Tincia. tem sido es
q ueci:la ; ella o. é em tudo o ma. i;; . 
·~ota-~e - que todos os eni~regos ~ão 

l r 1.! • r· ' l 
Lermos voltado ao:; t"mpos coloniae;;. S. Paulo 
é de tolos, mei1os dos paulistas. : 

Não vai nisto espiri.Lo de provincialismo. Na 
mi.nha. g:~no,·os:L provincia con')ideram-se pau
listas tf)clos que lig.1m seu destino á.quclle 
torrão abençoado, qu··r sejam na.cion·1es quer 
estrangeiros. (Apoiados.) 

E' preciso que o governo dê :t pro,•incia. ~lo 
S. P:lUlo mais alg·umu. atten<,~ão. Si o no
bre pre~ident·~ do consnlho não interromper 
\.:StL pratic1 seguida., l!lll relaç-~"to á província, 
nós co:1s·: rvadores. co:n•1 podereruo;O; combater :1. 
prop1~anda r.~pnblican:t. c1uan lo r!lla. nos pcr
gnntal·-de que vo;; s ·Jrve :t união do lmpel"io '1 
(.Jfuito bé:m., m,uito bem,. O r:n·ar[o;· dcompJ·i
rnC1ttado.) 

O Sr .. J'oaquin~ Na:buco (..:i[J;We$ 
de attençüo).-Siuto que minh~ voz sda Ul1Ja 
nota discordante nas acclamações quasi que 
unanimes que o Sr. presidJn to do cons,!lho tem 
recebi,lo desta,' C:tmara; mas con~ola-me n. 
idéJ. d e que tanto eu como S. Ex. temos nisto 
'granda compen·sação. A de S. Ex. é. que, fal
lanlo contra o projecto, materialmente o 
fortifico, . e s! ,Pot·veútur-a chegasse a tira.r~lhc 
um voto liberal, esse. v::isio imperceptivcl seria 
logo preenchido-por doUà ou tres' vótos C0113er- . 
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vadores ; a minha. é que, fazendo o sac.rifici o 
de des:Jgradar pessoalmente ao :nobrê presiden
te do conselho, concorro, tanto quanto em_ ni.im 
ca:be, paí· .. t impedir que àpcqtte;ta -,·c(ÚíÍuJ. que 
S. E:c traz ao PJ!'lamen~o, mab a !Jrande re-

Não sau dos que felicitam ao nobre prcsiden~ 
te do conscll~o pela qu:J..si una:Oiroi<l de que o 

>1. ('f' 

crear o gov•:rno de coalisão, s(Jb que nós vive
mos,constituin·lo'·essa. situaçã:~ 1ibenil em situ:t
ção con~orwdora, rom um gorerno liberal res-
pons:.tvol. .-

Para isto foi p1·eciso que S. E:s:. fize~s~ o 
partido liberal, que jà ia adiantado na. morcha 
da grand·~ reforma, voltar atráz não sómente 
para. re·~eb•3r a sua retaguarda c:li;;tanciad:J ~ m::s 
os auxili~res eslrangeiros. 

Ap('ll:lS íir. l'Om qüe não hou vessc um pai"tido 
o.bol!donhta sup0dluo; o' doas fazem isto, 
não 1·ecisam . t;·rcciro · 

.. O S:1.. JoAQUDr K\BUco: -- E' e~act:~.mentc 
_a qu:'stão fJUe temos a liquida r. 

E' exaci amen te a questiio do 
minha. · 

O Sn .. .Jo.1..QUDI KI..BUco:--V. E:!;:. já me disse 
- isso om oul1'a occasião. · 

O Sn. . SAil.AIVA (]_m~~idento do consalho):
Ha ruuito . tempo r1ue Jigo : 6 a noss~ v~lha 
questão.. ·· 

O Sn. . Jo.\Qum 
esti.':1nh u a 
passado por uma ti"ansforinaç:1o u1o gra ode, 
que não queria mais o system:t da. emancipa
ção por indemnização; .mas :5 . Ex. dGvr! riu. ter 

. u · · a r · m:•is que uma 
conse11U r~ncia de outt·o movimento, quo sC'l àeu 
nos bancos cons~t·vadol'es o na antiga dissiden
cià, que d~ pois de ter0m ngitado o paiz gnasi 
:1té os ~xtrernos de uma guert·:t civil, na ~ua 
oppcsiÇão ao projecto Dantas, ,~ieram acoitar 
das nü'io .; do St· . presitiente -Jo-c·c-mJc1lio-·um. 
pt•oj•"cto que S. E:s:. qualificou de. m:,i.:; adian
tado ainda. (Jpoi({d (• s) E' preciso urnag.raud:~ 
C:!;:plicnç::io dad:t pelo partido couserva,:or, como 
pela •• ntiga dis::;idenci:J. p:1 ra que r1à0 se tli ga 
'iUC c:llcs ''úta m não pot• leis, m::s pot·-hom•m:> . 

O Sn. LoUi:E~ço DE At.BliQü.Ell.QUE: : - A 
mesma explicação J.e\·em V. Ex. c tcdos aqucl
lcs que sustont:it·am o rr~jP.cto Dantas e liU;) 

hoje \'Crn combat::> r o pt·ojecto Saraiva. 

O . V lia · r • : -- A 
c~plicn.da. . 

O Sit . JoAQUDI NAnuco : ::..._ Est:.í. ext,lit~ada 
:"a.tisfactor :amente talvez par:i V. E:s:. mesmo, 
mas não e,.:ta es:plic:llla, nem pa ra n. n ação, nem 
pa1·a. a histol'ia. (.Apoiados e apm·tcs. ) · . 

Senhores; eu sou dn.quellos · a quem não se1,_ 
si o nobre presidente do conselho n'outt·o dia 
so dirigiu .. na ~Ilusão qu:~ fez, quando dis ':!e que 
ti::1ha sido incitndo por amigos seus , liberae;:, 
pa.r~t põr-se :i frente da propagan_<Ia abolicionis
ta_ Eu -fui um desses. 

O SR. SARAIVA (presidtnte do comelho: ;_ 
V. Ex. não me tem injuriado; não sei se me 
tem injuriado~ - · 

O SR. JoAQUl:\I N.o~.nuco : Não por C('rto. 

' tur.l preí'idente do conselho e outro ao _sené.!dor 
José Bonifacio, para, u:\ li ualidade, · como eu 
disse de Mias do ' JO'VO tomarem a :-
bilidade de salvar o partido libc·ral :l:l, vergo
nhosa d''Pl'·ndcncia, em ltUe elle 1•stav,t para 
com os cafezistas do ·n.io de Janeiro . (;.Ya.o 

Não ha paiz no mundo em que uma pequena 
clas~e, que parece um sindicato, domine como 
os commissario~ de café dominam nestr.. 

.. A. City ei.n1oudres com â s·ua ·tncáicul~ver 
riquex·a não tem na Inglatel'l'a a importancia 
qu:3 tem no Bl'azil o pequeno g rup') de cafc
z:stas da praça do Rio de Janeiro. 

O Sn.. _SARAl VA (presicleít te do consr.·lho) : 

O Sn. . S.ArUIYA (zJre:;iclente do co;:solho: 
- Nem com elles conv ersei nunca. 

O Sn.. JoAQUDI NABUCO: - Fiz, diz1a eu, 
mais de um o.ppello uo nob.-.J preside_nto do 

~Q.nselh,Q.,__ o_, ai_!!da q -g,!l-n!k. .. §.\!!?.~Q .. ...9_ rríi n_i~~f:/=._ 
rio. Da.ntas, não conhecendo os precedentes 
abolicionis tas do chefe de gabi nete, vendo-o 
uma nobre t'ecnsa no acto do actu:tl presidente 
do conselho, declina ndo d~ si o guve1·no. por 
jülgn.r necessar io resolver n. quesi.:To ua reforma 
servil e ·não contat• com maioria sutliciento na 
C:unat·a dos Srs. Deputado,.:, cu dbse, nos pri
meiro~ Je um:L série de artigos c1ue e·:cr~vi no 
Jo;·,wl do Coíllínc7·cio, com a :;ssignatm·a de 
Ga;·, ison (1). que a garantia do movimento abo
licionista ~s t.ava. :nonos n:t presença do Sr: Dan-

q_ .• 
Sr. S:lraiva; com o caractet· e o alc3ncc que 
S. Ex. lhe dera no Senado . 

~(l) (~ota do ~radoi") .Com o mcsm? i-seu~o
nymo tmha.~ ::;1do pubh~~ados · e~? 188? · e 1tí81 
di,·ersos artigos do emmcntc JOrnalt;;ta o Sr. 
Gusmão Lobo, o Gm nde .:l n an yia.o da· idéa abo
licL:nista nos ultimos seis anncs, com quem o 
orador tem vivido na mais absoluta communhão 

. de idéas desd:~ . o começo d~. prop:tganda . . 
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sonadol' Sarn.h•a. Pela: morte de dous chefes do 
p::~rtido liberal, S. Ex. ficou sendo o vulto ma.is 
salicntl') delle. 

O Sn. SARA!\~ A. (p;·esirle;zte do conselho):
Hn outros mais salientes. V. Ex. 1lão · tem 
razão. 

O SR. JoAQUDI NAtmco:- E S. Ex. tinl1a, 
para resolver esta reforma, a qualidade espe
cial de ser o homem de, incomparavelmente, 
maior prestigio entre as classes conserv~::loras, 
o 11ne naturalmente o indi,~ava, devo dizel-o 
~en~,·~t~nto, descjand~ que S. E;-. não ceda à 

h~uy() algum dia o menor 

liberal. 
O SR. S.uu;rvA (presidente do conselho) :

Si ó questão pessoal, eu declino dclb.. Si a 
questão é de um presidente do conselho que 
não apoia um outro, não entro nella. 

O SR. JoAQUI:II NA.BtJCO : - Pt:ço licença 
para continuar e expor o meu pensamrmto todo. 

O Sn. S.utA.IYA QJrcsiden.te do coaselhiJ):
E oa tambcm Jeco liecn ,a ara não entr~I", 

partido liberal tem que ser o partido do movi~ • n~ssa questão, de que delino. , 
mcnto. para chefe do outro partido. O SR. .JoAQUm NABUCO :-S. Ex. não pre-

• •• >: ·, . ,. , stou, ' diúa eu, o s·~u concurso no movimento 
Do partido consel"vador, não? (Riso.) abo tctomsta nossa ·~pocn. e w1m~nsa unpor

t:lncia historic:t c, as.:.;im, nó.:, os n.bolicionis~ o Sn.. JoAQUDI K\.BUCO :-Mas o nobre pre- r d . 
sidcnte do conselho não res ondeu à nossa cs- i~s ... 0stou exp. tca.n~o. o ruo o ptorq uc lnsen-

pectatiYa. Durante a gr .. mde cri~ e que at1·aves- a achat·-me hoje s·~parado, nos L~ r1 t;e~tao, de to-
samos até ~Iaio })as-sado, em que \'Ímos o minis- · do o campo que o a.pó1a. ·torio D;:1.ntas qnasi que desamparado dos chefes 
libor.tcs,):ltn.ndo contra. um poder ex.trnordina-: O SR. SARAI\'A (J.l;·asidcnltJ d1> ctmselho : 
rio, como c o monopolio extenso e incalculavel - Mri.s ha 'muito· t'!mpo que V. Ex. est!i. 
d:i" esct·a.vidão, não tivemos a honra de ver dist3.nciado de mim,mesmo nesta. questão (riso); 
S. Ex. ao nosso lado, nem siqner· ouvir de desde o : principio V. Ex. queria processos quo 
S. Ex. uma pab.v~a que noi su..,tent:cssc .na · eu não :adoptava. Nós tínhamos a. mesma idéa, 
lutn. mas o nobre dellutado qllcria ·realis:tl.:.,,. por 

O SR. S"\RAIVA resi(lente do conselho :-
Porque reprovava os proc.essos seguidos. -N~o 
queria r1ue se passasse sobre o parlamento, que 
deve fazer a lei. Bastava isto para não le;:-antar . . 

0 SR. BEZERRA CAVALCA.NTr :-As conspira
ções clandestinas ó que têm arruinado o partido 
liberal. 

O Sn. ZA:.IIA :~0 Sr. Saraiva nunca foi 
- ·· · coifsp!riiâõY:··- -·· ·· -····· · ·· ········ · · 

O SR. S.m.~IVA (presidente do conselho) :
Apoiei o ministerio Dantas até ao momento em 
qu~'. vencido 1)cla Cama.ra, queria viver. (I[ a 
o tth·os apco·tes.) 

O Sn. .. JoAQum N.-1..nuco :-S. Ex., durante 
C~S:\ crise, U Dica da nossa histeria, O na qual O 

primeiro ministro teve a honra extraordinaria 
de cr~scer no poder e de cahir maior do que 
sul.Jiu, durante a batalha prolongada que esse· 
homem .•• 

modo dive::-so da.quelle por que eu queria. (Ha 

u~r Sn. DEPüTADO:-S. Ex. auxiliou as elei~ 
ções liberaes pela Bahb. 

R. OAQUDI • ABUCO : - ' en a O S 
eleiçõ~s todas do Imperio, porque S. Ex. tem 
um prestigio que influe, não só na!'; eleições da 
sua província, onde, alias, não sei como as 
eleições se psssaram, mas tambcm n:1s do paiz 
inteiro. ... . ... . 

o sit. SAnAnrA (p;·e~iclcntc do ccmsdho) : 
-Esta enganadO. 

O SR. Jo.AQUm NAnuco : - Quero consi
gnar este facto, que me1·ecc passar a historia: 
que, dttranle a · gestação deste pe1·iodo abo
licionista, durante todo o tempo em qne se 
preparou a victori:1 desta mesma maioria que 
S . Ex.. vê hoje em tomo de si, desta adua.li
dade que tornou possivel apresent:1 r-se elle 
u~s~a Camnra c~m um projecto abolicionista_ 

O Sn.. S.tRAIV . .\. (zJresidente do conselho):- tação em que se fizeram os trabalhos todos <h 
Mas quo ruido c::tusou o meu sile~?io! · graadeseat·a. que S. Ex. h~je está ceifando 

O Sn. JoAQUm N .. muco:-..• tra.voucontraa no poder, S. Ex. não concorreu para essa idéa 
força. a riquez[l. accumulada e 0 poderio fedo senão com o seu silencio ou com a sua toleran-
da escravidão, ::não se. mostrou um só dia ao Cla. · _ 

lado daquelles que combatiam para livrar sua O Sn~. FREDERICO BónGES:-Isto é incontes-
patria. · tavel. A idêa tinha triumphado, tinha-se im-
~ osl:\. S;\.RA_:vA (p;·esicl_ente do conselh_o):- posto. aos espíritos. ·.. ::: 

Nunca fut tao leal co~o. . . nessa~ occasi~o, c 1 .o SR. SARAIVA (17;·esiclente ,lo consell~o):
appello ·parn::: todos ·aqu._1 que ,d1gam ·s1 em , ~Nmguem contesta que~- Ex. e outros tenham 
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adiantado a idéa ; mas é que eu nã0 posso fazer liente que se sabe o mudou a fortuna politic.l 
as c ousas senão segundo o meu modo de ente.n- do ministerio, ó um t:hefe lib::ral 8. ue admiro c 
der ·~-o m·~u caracter: - nlio sou homem do agi::' respeito. 
tar;ão de ruas. · S. Ex. ent'3ndia~qu(no inlere~se mésmo co 

o Sa. JoAQum N.-\BUC') :-Em taes condições, pal'tido era. preciso flUe o miuist:rio _Dantas . . . ,.,. 

O Sn . SAI:.AIYA (p•·csidcnte r! o con:fclhc.) :-
1 :rão tenh cul a disso. Riso 

O Sr: .•. JoAQU::Ií NAnuco:-... nós, os ab:;,1i
cionistas, ponJo a questão da patr·in muito 
acir.'la da uestão de dous h.omens •ore ue nós 
pelo menos, não somos dant1stas, FOmos n.boli
cionisias (opoia(los), o Sr. Dantas achou-nos 
ando hoje estamos c deixou-nos onde então 

O Su. JoA.o P.1::xroo:-Como achou c deixou 
os outros. 

O Su .• To.1.QUr:.r NAnuco:-... nós, os aboli
cionistas, cspera\'amos que o nobre pt·csid0ntc 
do con~elho, tendo em consideração o caminho 
percorrido; o t·~rreno conquistado, os sacrificios 
mesmo do nosso partido, feitos à caus:t vublica, 
ae apresentasse nesta. Camar~ para impulsionar 
o movimento cles::;c artiJo, e não )arn tom:~ r a 
respons~.bilidade e nutori:1. tão sómente da 
transacção que parece::;se acoit~l Yel ás antig-as 

. opposições colligadas. 

' ~ -
um roinisterio. cujos m-:1mbro:::, com a notável 
e:s:cepção do Sr. ministro da marinha, o qual. 
devo di'l.er, como chefe liber:1.l d1~ Pernambuco, 
.1eprcsenta um elemento yerdadeiramente forte 
nn. presente Ot!ganização.. . . . . 

O SR. JosÉ M_.s.n.u:x.NG E oUTRos SR.s. D:EPU
TADos:- Apoiado . 

O Sa. JoAQTJm N.\nuco:- ..• n:1o pareciam 
cordialmente adhesos á. politi~ do seu ante
cesso!". 

UM Sa. DEPUTADo:- Quasi todos apoinram o 
ministorio passado. 

O Sn.. JoAQUDI NAnuco:- Não o apoiou por 
certo o S~. Penna, c creio que não est · va 
identificado com elle o Sr. Camargo. 

O SR. ZAMA E ouTuos Sn.s. - DEPUTADos:
Não apoiado. 

o sn:. Jt)AQUDl NABUCO:- Como não~ 

O Su.. ZA~.rA:- Tanto o Sr. Camargo como o 
Sr. :Moura votaram no :.::ullimo dia a favor do 
ministerio. (H a. out1·os apa1·tes .) 

O Sa. JoAQUI:I! NABUCO:- Posso fallar as::>im 
porque o Sr.- senador pelo Rio Grande do Sul, 

· que nos ultimos dias da administração Dn.ntas, 
tomou contra aquelle IUinisterió a pJsição sa~ 

V. II~-20 

c 

O Su. ZA.)IA:-Isso não posso apreciar, mas 
votou a. favor do St·. Dantas, bem como o Sr. 
l\Iüara. E o quê repreS'!nta aqui o deputado ó 
o seu voto mais do que os discursos. 

O Sr •. .loAQUDI N.\.nuco·:- '.Mas, deixando de 
parte esta questão pouco importante .•. 

O Sa. VALLADARES:- O Sr. Camargo p~nsa 
pda. .sua cal;eça e não ptó:la do Sr. Silveira 

O Sa .. ToAQUDI ~ünuco:- ... que nada tem 
de pesso:tl e á qual ulludi sómcnte para mos-

.. , (r • , ~ ;"' • • " .. . -

leceu uma certa, uma vi;:;ivel e notoria des
confia!lça ... (Apa1·tes .) Como não ~ Não é bas
t:.mto prova o est.nr ll:'L pasta da justiçn. um 
1omem que nao o · ·~rcce ao par 1 o a o !CIOnts a 
as garantia.s precisas para a repressão de 
crimes contra escravos, nem para a execução 
no interior àn.s leis de 28 de Setembro :~" 7 de 
Novembro·~ · . 

U)l sa: DEPUTADO =·- Ofl:'er~cia nv partido 
liberal todas as garantias. 

' O Sn.. Jo.~QUI:II NAnuco :-0 partido liber.ll 
é tambem o partido abolicionista, nem V . E-s:~ 
· · artid liberal mais <>-enuinamente 
dÕ ClUC eLt . _ _ _ 

O Sn.. V .ÀLLAD.\.It:Es :--Mas V. Ex. não teve 
a unanimidade como elle. 

O SR. JoAQU!:.\I NAnuco :-Não estamos nas 
mesmas condições. (Apctrtes.) 

Não tenho moti\'O pessoal contra o nobre mi
nistro da justiça com quem sentei-me nos 
mesmos bancos da academia, qne foi meu amigo 
p-ci.Ssõale .põlitico, mas que infelizmente se dis~ 
tanciou de mim desde que entrou })ara. o mi
nisterio 1-hrlioho Campos, e contrahi u nm.a 
allian~~a politica com esse illu:;tre est<ldista, 
o qual nesta Camara e naquelln. cadeira decl~
rou-sc cscratlOCI.elta. (T ~·ocam.-se muitos apa;·~ 
tcs c o s,·. zm3:<idetttc t•eclama. a.ttcnçll:v.) 

Si asses serviram sob o Sr. Martinho Cam
pos, o Si.·. ·Affonso Penna n.inda não fez peni
tencia puhlica como elles . 

A pezar de sabermos que o nobre presidente, 
do conselho representava as esperan~as e com-

maçocs ypot et1cas . a an tga c tssi encia 
do' p:u·tido conservador... (Diverso~· opcwtes: 
intct-rO?lt)JC?n o o1·ador.) -

Em tudo que vou dizendo, peço á Camat>a não 
vej:L hostilidade p~ssoal a ni.nguem; todas as 
questões que agito são por certo pessoaes, por
quanto a política é feita. por pessoa~. mas as 
censura~: que faço são todas ao proceJzmento e 
não aos caracteres. 

O Sn. Jo:toPx:xroo:-V. Ex~ éapenasintole
rantc r.m .cstar :retaliando~ 
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O Sn.. Z.-DI.\.: -E' uma apreciação 
fazendo. 

conselho, tinha7n sahido do partido Überal. 
Eu d·~s~>ja,'a, interrompend·J-me, que S. Ex. 

me disse.::se si o partido liber:d não e;,t:i abe1·-

dessa outra es-

to para to os, com::> a sua questão, e s1 pc o 
contrario está fechado: si, por exe·mplo, na Ma.s cn ia pt·ovar que e~te pl"ojecto impede o 
Bahia, S. Ex. quizcra p('\rder as agnas vi \•as cur_,o li\·!e, o doi.'cnvolvimento do partido lib!)ral :
do partido e guardar as estagnada.;;:, fechando o n~:;tc l1::uz. 
partido no Sr. Leão Velloso e deixaudo de "fórn;: :..-:: Cem est:.1. l r:i, si o nobre presidente do canse-
o Sr. Dant:1s. lho puder faz~l-a passar e t:~. l-o:.á, ainda mesmo 

O S:~. Zx:~u :-E' causa que là H~O existe no me_io da b:mcarrota nac!on:1l, no meio }n 
é o partid" do Sr. Leão Velloso. n1ortahdade crcs~ente dos e!"cra.vos e da. ruma 

. . . do credito publico, S. Ex. dirá. á. lavoura. que se 
O SR. JoAQunr NABUco : -Eu hei de, 51 tl- tranquilis:J, mostrar-lho-á o pacto do Estado 

prOC0<ICI" e' no modo d6 compreh;ndcr ; nos~o 
dever com relaç:to · ao projeclo, entre alguns 
abolicionislas sinceros e dedicaLios uanto eu, 
por exemp o, o :sr. "ama. 

·· O SR. ZA:'II.\ : -Si eu puder subil·-ã tribun~ 
tambem m ·· Pxplicurai. ·· 

O SR. JoAQ'GD: 'N'ABUco:-A o.;:peranç3 abo
li<.:ionista, de que o Sr. presUente do cons•:?lho 
ass!gualasse a sua passagem . pelo pod.~r por 
um ·progrcs:o qualquer sobre a successão 
política do seu antecessor, foi complet:u:llente 
illudida~ e com profunda magua vimos, pelo 
contrario, S. Ex. apresentar-se-nos com um 
projecto que não tem outra causa por :fim 
senão f.tzer do partido - liberal, endurecido pelo 
cimento_conservador, uma barreira á. onda da 
r er a e e a JUSttça res vezes secu ar! ou st 

S. E:s:. prefere a comparação, abrir um leito 
aca~hado de dinbe.iro p::tra: c~sa on.da q?-e só 

cum c a, ar- 1e-a. crer que se :tVl'Oll uma 
escl'iptura entre o p:trhmento e u escravidão. 

.Mas em taes circumstn.ucias não está S. Es:. 
0 m e e s qu p·no;am como 

S. Ex.. que esta. lei é a. solução definitiva do 
problema) e. faze~: com que .o p~~rtido Ebcra.l se 
... ' . 
libera.es, as forças vivas do nos:So partido, que 
tiverem concorrido pal'a n. reaO\'ação do pra7.o 
da escravidão, se sintam obrigadJs a mo.nter o 
slatu~~,o, R resistir :.\ propaganda que niio ba 
de desarm:~.l" ? N~ssas Cúndições, não teria o 
honrado ministt·o' conyertido o partido liberal 
ele hoje .em partido escravocrat:t do futuro, em 
frente do partido abolicionista sempre 6res
cente, infinitamente mn.ior. 

. . . 
Não comprchendo a argumentação. 

O SR. JoAQtD! NAnuco:- E' muito simples. 
';:- . · a S.. Ex com a sn:l lei um compro-

(Apartes.) missa com a lavoura, de defender a. solução do 
Sim, posso fallar com toJa. a fr"anquez:~, projecto como íin:i.l ?_ Não firmou ';lm co_ntracto 

porque o nobre presidente do conselho tambem com ella ~e J•eslsti~' a._ no;·as exqencH\S, de 

9ualifica de falta de bom sen;.;o o pri:acipio da fazer respeitar os d1reüos base~dos ~ bre .a 
--aT.iôliÇãoserii·ínaemiiiiãç.ao;ee\1"sih1-àõs···q_mf ·-nova ?rden:t·de cousa~-ere~dasy-e· ·I:'lso-·~ae-ett'lll--· 

reclamam o dir0itO de qualificar nos termos da valel·a :1. C?ndcmnar o partldO hberal, Sl s_. Es:. 
mais i:limitada liberdade como a histeria faz pudessl3 d1spor dellc, a tornnr-sJ o part1do <l·a 
sempre, todos e quaesque; projectos :lpNsenta- r~sistencía .ás 1::,ovas : mai:': imperiosas exigen-
dos nesta ~amara. c1as da asp1raçao naCional~ 

O ,proje' :o actun.l é, · no estado_ pres_:nte do O SR. LouRE:::-<ço DE ALnUQUErtQUE:- l)s que 
Braz1_l, na la .me~os de u~tt hunn!h.aç~o ps.ra promovet·am a lei de 28 de Set~mbr? tambera. 
os bnos_ o ~1gn1da.d~ nac10nal, e ~nfehzment':l nzer~m esse pacto, e, entretanto, mmtos delles 
para no:5,. hberaes: c elle uma le1 quc.red uz o defendem. hqj e e;;te .proj ecto. 
nosso p~r_:1do a cove1ro dos escr:1vos ~e 6::>

1
annos 0 SR. JoAQUDI NA.nuco:- Eu estimo que 0 

e a _ca.prtao do mato dos e~cr·avos fug1dos . (H a b lt> t d pelas .u,~n-·as mA dê este 
~nu~ tos aJa1·tes .) no re c ~PU a 0 • • :c o o . , 

"1 aparte; elle me mdiCa quo para S. Ex.. o pro-
·-· , . " Jec o nao c a so uçao e n1ttva !l. ques ao; 

qu~ tem uru alcance terrivcl par:~. n marcha, mas é exact 1m ente porque se quer uma solução 
pua o desenvolvimento, para o ereo::cimento definitiva, que não d<:lvemos complicar o pro
natural do nosso partido, porque vai nos con- blema actual com esse projacto transi.torio. 
de muar á re~istencia. l Imagm:ti que a futura _ . 
lei: Sn.rairt\ deixa à escravidão um prazo calcu- O Sa. ZA:.\L\.:-Não ha solução definitiva sem 
lado por alguns em 16, por outros em 12; por- a aboliç.ito completa. . 
outros, os mais optimisl'l.s, em i O annos, isto é, O -Sa. JoAQU.I~I NABUCO:- o ... que dizem, como 
à escra.vidão dos esc:avos, .porq_ue ·quanto á o nobre deputado pela Bahia, que não ba solu
·~scravidão dos ingenuos, que são tão escravos ção definitiva senão com a emancipação im
como os outro;;, desde ·que são eseravqs por. 21, mediata e completa, pen::;amcomo eu, mas não 
annos ~ 11.ào ha :ningu~m neste paiz qri.~ seja pensam. como o Sr. -presidente do conselho ••. 
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o Sn.. SAR.A!VA (pr-esidente do conselho): -
Segü.ramente não. -

· ·O Sr:.. JoAQUDl NAnuco:~ . . • o qual nos 
disse _que, · quando a lei passar, a propaganda 
ha de ·dcsan~mar, o movimento ceder, a lavot1ra 

r 1u a. . ·~-acre I a que em orça 
bastante para acalmar as ondas agitadas .•• 

O Stl. ZAMA:-E' um rmgano. N;.:s revolu-
· .. · :- • · q po ;;;a impe-

dir o seu curso natural e progressivo. 

O Sr.. SARAI>A (presidente do co1tscllw):
Mas não ha de achar muito apoio na nação~ 

O Sn. Loum~-xço DE ALnUQUERQUJ-~ dá um 
aparte. 

O Sn. JoAQUDI NABUCO : -Eu comprchendo 
a a.ttitude do nobre deputado pelas .Alagóas, e 
es~imo qu~ nel~: se mantenha, por que mais 

acont:cc com o nobre presidetlt~ do conselho, 
que empenha o seu nome de estadist:t nesta 
reforma, como a ultima palavra do Jaiz, e uc 
esta o r1ga o cpot:> o a a por-se ao lado do~ 
que quizerem resistir a qualqu~r mudança do 
systema creado por elle. 

.R. ELrCro DOS ANTOS Um aparte. 

O Sn. JoAQUDZ NABUCO :- O nobre deputado 
_por Minas pensa d;\ mesm(l. fórma. 

O Sr... Z.DI.\. : - Os que :fizeram a lei d~ 28 
de Setembro tambem pemavam que tinham re
solvido o problema, mas est:i verificado quê não 
resolverom na.d~. (Nao apoiados.) 

O Sn.. FELlcro nos SANTOs.: -:- Cuidaram da 
geração actuaL -

O Sn.. o.\.QUDI R1..nuco : - O calor com que 
fallo e tão somente a irradiação da grande idéa 
que ~st_ã em causa, por que eu pessoalmente 

O Srr. JoQAUDr NA:nuco:-Mas tambemacre
dito na evolução liberal dos homens como S.Ex., 
e espero •. : 

O Sn.. SARAIVA (presidente do conselho): -
Estou muito velho )ara isto · este é o meu ul-
tuno cacho ; póde ficar tra.nc1uillo 

O Sn.. JoAQUDt NAnuco:-E espero que além 
das duas reformas conservadoras, uma das c uaes 
.... • x. Ja eu e outra que com toda a probabili-
dade lla rle dar ao paiz... _ . 

O Sn.. SA~t.U'VA (ptesicle;cte do co,~scllw):
E' tão conserva·lora a outra. que deu pela pri
meira vez uma Camara que resistiu ·ao go\~erno, 
(3útitos apoiados.) 

o; Sn..-Jo.-I..QUDI NABUCo:- Mas que Camat·a? 
Em que o partido conservador appance quasi 
que em maioria. (Oh ! Oh! Oh!) 

estava governando o paiz muito legitimam<:>nte. 
(li a outros muitos apm·tes.) 

. " . 
phrase de Jefinir o q11e é o :tctu:d 
toral. 

O artido conservador está c ua~i etn maioria 
no parlamento . 

O Sn. !LoEFosso DE ARAUJO:___;,E• a belleza da 
lei. (H a outl·os muitos a)Jartes.) 

O Sn.. JoAQUm NA.nuco :-Realmente ! E' 
preciso; senhores, uma combinação muito enge
nhosa do censo eleitoral para um paiz liberal 
como o nosso surgir no parlamento dividido 
em metades : uma conservadora c outra li-_ 
beral. 

• . . ... , r 
chefe de um p::~rtido liberal, verdadeir:1mente de e~pressar ~" esperança do ver o nome do 
lib~ral-i.zado, que fosse UJ.ai.s do que um partido St•. Sarai\•a ligado a alguma grande iniciativa. 
libe1·al, uma ,·asta Uniüo Democratica. liberal, depois das duas reformas consen;ado-

--G-.S~h--&.~-rt:~-'1%.\,-fp~-idO#U- -dtJ --ClJJ1.SCll!-of: ...... -· 1:q~_ q_U~?,_.Q.ã9}e_ ~cor dar_. ·c:re-
Estou velho. pa.r,\ i;;so ha V. Ex. e out1·os. Acredito q~e; no ponto a que chegamos, ~ ~e 
(Riso.) ' toda a proba~l11dad~, que o pra~? da. escra~Idao _ 

. ern nosso pa1z, ugdada a consciencta nacional 
O Sn. .. Jl>AQtmr NAuuco: -Eu srnto q uc o no- corno se acha, fazendo hoje as libertações parte 

bre presidente do conselho me tenh:1 dado esse de ·quasi todas as fdstas publicas e privadas, 
aparte· . _ . . levado o p::Liz em uma onda de enthusiasmo, 

Acredtto que a .~ansform3ça~ do parttdo h- que parece crescer, ao passo que nos approxi
beral em uma Unw.o Democratlca, a qual peb roamos do centcnario dos Dii·citos do li om,em 
vastidã? de suas idéas possa voltar a :fl.ór do nos- acredito que o prazo da escravidão seria meno; 
so par~Ido, q~e perdemos, a .saber o elemez;to do que 0 projecto; que ella acabaria ~sponta
repubhc:mo, c f~1.cto qu~ se P.ode dar. nos d1as nearnento, pela convergencia de todos os ele
de S. Ex. e t:Llvez pela :::ua. mfluencta mesma. rnentos e de todas as íorç:i.s, que nós, abolicio-. . . . 
que si elle tom vantagem, tem :is vezes grandes 
desvantagens; qu J os velhos tiveram uma acli
mação mental que não Batiafaz às necessidades 
do Brazil tl·ansformado, e da qual não conse
guem sempre libertar-se, e que s~ria muitas 
vezes melhot·, sobretudo em uma época de tran
sicção, que homena novos, representando 
id~as novas, governassem os destinos deste 
'Pa1z. 

O Sn. JoÃo-PE~mo:-E~tavamos perdidos. 
:: (HÜa1·idadc.) - - ---·- --- · __ 

--

fomos nós que dispertaruos o poder da imprensa, 
o poder da opinião publica, o poder da associa
ção, e que estamos começando a dispertar um 
novo poJer, que é o poder da. província.. 

O SR. Z.UIA.- Então não vale a pena estar
mos Í:.\zendo tamanha opposição ao projecto. 

O Sn.. VALLADAR.ES:- Está com o Sr. Fi-
gueira. "' 

O Sn.. Jo.\QUDt N.muco:~ Não ·estou com o 
Sr. Figueir:l., não pensamos da mesma forma, e 
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mesmo quanto :í lei, ~i elle diz que nós não 
proci..,amos d·= l~i, eu digo quo não precisamos 
de leis con1o e~ta, ao passo que pr·ecisamos de 
exocntarrigoro:::amerlto as leis e~i«tentos como 
a de 7 de :Novembro ••. qu~~ S. Ex. não quer ver 
executada. 

I daqui a cinco annos, tÚà de cs.rregar di'Slc 
,.. z . . . . o berço c.omo divida publica. par•a a con.,erva-

. ~ ~R. -:•·\:~:".= -_I,;t~ .... de 1ei e:-:ecu~:1da em ter- ção da nossa · patr·ia, e 0 prolotario quepa
~.Ll :, c h~~to, r:-, .l~t e::ccutacla mtetramcnte em gaL' nesse m,~smo. pmzo : sob um sy:;:te:litl de 
-Ua leltta 0 e~ptrlto. ta~ação indirccla, que ·recs.he exaclamente 

O S!!. JoAQüDI ~.wr;co: -?lia~! quando tudo so·bre ::s classe . .; m:•is necessitadas c ma.is infe
a pont<1. 11:1ra. o fim proximo da escravidão 0 m lizes ~ ... Como nos a travemos a ir dB encontro 
nosso p!tiz ; c1uando, cou1 a velocidade nattual ao formillwelu10Yimento do Resgate_ Naci:mal 
'lue as graud~:= idoias adquirem na sua m::rcha com nm projeclo de indemnização condcmnaJo 
ao se a1 p:-ox1marem t.lo seu tct·mo tudo faz a a t1·avessar •.un lr:.zo. enorme Jc du leils cr·~s-
cl'er qu • ate a fr·onteii·a d t proxima de,·rid::t, ceutr•s, _c fórm:t r1uc pode ser chssifi?n o 
a c::;cr::tri lão, por acto_s pnblicos c pa!'li.cubres :le (!efictt permanente e d~ bancar1·ot:1 me
de lodos os b:nzileiJ·r:·~, terá desap: -a2·ccido lllo·t~Lavel, .í>em te~mo.s en1 v1St<1 _nonhunn_das 
do ;;cio do nos.~e povo, como é qt1e 0 p&.rtido I centm.;eae·:a~ ternYets d_r. nos.~a nd.c phs stvr., 
liberal póde pensar em ir ao encontr·o de,;-=;::t moral e poln~ca, como fo1 J?Ol' exemplo a se.c?:'l· 
enorme cm·rento com um p:-oject-1 .em que se do Cer\d, ? 1s·,o •1t;ando nYcmos 8n.l um patz 
tariü n mercadoria lntnHtnt1. acim:.;. 1 S'' ) · ~~ em ( nc a r1c ucz,\ c nccumnbda em um:L wo-
con·e:1te? . Com um projecto em que se deixa, t?orçJo minima., por·quc qn,:si toe~ a_ que cx~sto 
tal qual ex,stc, a ig-nnminio,;::fl. instituiç:io de pé e fu~d::Ld:1. so))rC a. ba~e d~ e"_cr~wtdn.o. 0 : ~apüal 
c sobeJ·aaa dentro das Stlas fronteira~ '#Em r1ue não c atrr~h1do e_ antes c oln:mn: do po-r causa 
se não f1z um crime aç:outar mullwres, como si de uma cu·cubçao d~~~oratisacla, que rcfl ·~to 
35 esc1·:w.:s pela sua côr não fossem malhot·c• cxacta.mente a sup':lrstlçao d_c uma classe-c :1 

como n.s outras ·~ Em quo não se irnpe:l0 o tra.- que nos goYerna- conYenctda do qu:) quanto 
fico 1:scandaloso da maternidade P':rpott•n.do U;1s mais baixa o cambio mais dla.lncra ~ 
cidades? Em. que SI} C011Sfol"\•[t:Jl os i11gemtos Senhüt'CS, o nobre presic1ont0 do conscüho, 
e~postos. dnr~nt0 os 21 ar1nos em que s;~ que já nrostrou uma ''ez n:lo sct· prophet;l ,deve 
foru1a o cid tdJo que ellr.! ha de sct·, a todas :ts 1 abr:u·-se de um facto. Em 1880 .., E.·. 

o . as cnza.as ... ~' :. tsso quan o nesta Cnma1·:\ questão de gabinGto de uma sim-
• h:.~ um:t tot·rentc de opiniüo n.bolicionista. como _ples ur;cncia rh1da .a ~m dc;puUl.Jo. Facto 

a que existe no paiz, tão forte qtte Lr:Lnsbordon · novo, Í<tcto cxtt·:10rdmn.rto nos nnn:·o0s deste 
'rl '> 1'3-r • 

•. . . . ~ p:11 am - 0 u\ c o) uma 
cus~t ·Lencia, qt:? tmha accenLuado 8 su:1. Oj1- gr;•.nde r0form~l, '" reforma eleitoral directa, 
PO"l~ao ::to _p:·o,1ecto Dantas. s : :lcr:-cas::c do veu: atirar a sn:> demissão sob1·e o tapete dcatu 
ncb_z·e pl'eszdeutc elo cous_Gl!~o, :1p01ando _um Camar:•, pedindo que olLI. se retratass'~ d·} uma 

--pro:r;cto-so·hre·-o-·qn:tl .. ::s orrrrnres· ·potlcm V<ll'lar ;· -út· ..:cnCT;~ q tfi:f1f.1. "í;c- ~~on-~lfd ido -a-·\tm shnpl'es·-
si é mnris ou mono:; adiant::Ldo dü qu11 o rn:oj.~c~o . eputado: Nes,;c dia, ha cinco annos, S. Ex., 
D:tnta_s, mas que a1>ro•enta ~o ponto de. v!sta da em obed1cncia, dig-o mdhor em sati,:;façilo ou 
p ~cpr1cd :lde em q U!~ ns ant1gns O!_J~Oslçues se ~tcq niccencia aos de <~jos do Sr. Marlinhü C:uu
CJiloc:l\:am tanto,.; as;1ect?.;; de scnultJ~n,::l co1~ po~, cuja pe!'Simalidadc n.\"ult;;wa então nos 
o antcrJor tJUC se f:~z x:nster u_m ru1cro ~cupol olhos de s. Ex. mai;; do que a per.-=onnlicbdc de 
para. se ac~arem as dtvcrgencLa;.;;. entre cUcs uuu1. l':l.\~:l inteir;L, mais do qno a personalida.dc 
~1ue dl)lCrnun:lram a n;udança poht1ca dos no- U!l. propria nação; quiz fechar a reforma snrvil 
ore;; deputados.·· 110 nascedouro, não lhe dnixalldJ siguer abert(~ 

VozEs:- Então como 0 a.tac::~. ~ a tribuna livre da rept·cscn taç:Io nacion:tl... · 

O Sn . .JoAQQUDI NAnuco:- Eu fui solidario 
com o Sr. D;:tn.tis, mas não com o se ti projet~to ... 

que vos descr~vi! com 11m 'projccto quo. alé~ 
do m:tis, elllpcnha os recursos do Estado por 
um prazo, digamos de -1G annos, qu0 tem de 
funccion~1r t:tlvez nrJ var:uo do Thesouro Nacio
nal, pelo triste e tenebroso futuro das nossas 
finanças; qu::Lndo o Sr. presidente do conselho 
não pôde uizer o que será o credito p11blico 
dentro de alguns annos; quando, pela curta 
vid.~ dos nossos ministerio'>. pela falta. absoluta 
de tradições na nossa adminiistração :financeira, 
pela. dissipa~.ão dos parlamentos •.• 

O Sn.. S.\i~.\IVA (p;·e.-; ídcn ·e elo conscllw): -
Tudo isto é romance. 

R. , OAQül;II l ATIUCO : -... •x. ll:l.O 

<\alculava por cc1·to que 5 annos d0pois nos ha
víamos d~ a.cha.r ouaai na mesma llosição : ellc 
cncaJ·rcga:lo de p'roror um projecto, que limita 
;L escraviclão no Brazil, e cn podendo apr e
sentar como pÍ'OYa. como documento histCJrico~ 
de quenaquelle dia eu tinha comprchon~ido a 
dirccção do s ·:.ntimento moral do Brazil: nad.1. 
menos de 3 provindas libertadas. 

0 SR. FREDEP.!CO BORGES E OUTROS Sas. 
DEPU.unos :- Apoiado. 
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O Su. JoAQUDr NAnuco:- Pois,qw~m nos dizj ram (apoiados e apm·tes), sobretudo o cara
a nós qne a propaganda abolicionista. que cter da opposi<;ão que fizeram. (~1poiados e di-
hoje está abrigada neste parlamento e muito ·~;c·tso.<> apcu-tes.) · -- . . . 
mais fodedo que ent:.io, empregan !o lodas cs M01s, para mostrar que o projecto do nobre 
se~s adnaes rccurso.s, com o. ~uc ji ~e_m co:.:_- presit.lente do conselho é anachronic0 mesm~ 

• '· 'l ~ .. c . ' 
crc:w:l. dcnh·o de outi·os cinco annos uma sl- · 
tu~ç::ío pqlitica muito mais favoravd p:Jra a 
solução definitiva c tot:al d·J problema do qne 
a s; tu,~~ao prcsen te o e par:1 a. so.uçiio lncom
plcla pt•o posta, isto c, que ncs proximos cinco 
annos não teremos andado incomparavelmente 
m:.: is do que nos cinco ultimas que culminaram 
no projccto Dant:1s '~ 

Si é n.s;;im, note bem o nobre pre~idcnt~ do 
con:::olho, c pt·eciso, e e<;ta _ó uma regm invn.
riavel de ="Cienci:1. pclitica, -r-lue alei aprnsent:l
da. como e.•ta, para. re;.;olver o p1·oblcma não 
!'Cja .. ial que ao se: vobchjú ~ej:~.- ~wach~oni~a; 

vel da nação (apoi1~r.los) : devemos tel-a di
ant0 de I1Ó:-: c tlào deixal-n :· trá:-: . M:1::.: em YCt. 
do mu:t lei ::t:'>:::im revidente o nobre re~idente 
cl.o con.-;elho que tem, diga::,lo;;, cinco ou :-;oi>; 
anno:: de;:ta propagandn viva, effk on t•) e na
cion::ü di::mte de ;;i e atrà:;; trG~ 1"-e(:ulo:~ d~ e:-::-

. . 
àr1uem do pnnto ~"L que a naçà,) into'ira,p. chegou. 
Senbo!'e.<:, i,;:;;o r quiv:.üe a que:rer :ücrt·:u · um::t 
crat'?r:1 que c;:t:i prompt~ :t ar rebcntnt• em 
qualquer ponto. da :':upc ríiCio _d.o Imverio. 
(llf ui to bem, muito bem .• ) 

O \}roprio nobre presidente do conselho disse 
outz·o d1a que, si o parl::tmnnto nà') :fizc~se a 
refot' lllil, a nttç~ão :1. f::ri:l. · Pois bem, o sen 
proj ccto, e m· relação ao movimento é tal que, 

I ~ • • 

phra ·e: «O pa rlamc~nto não fez a rcfürma, é 
pt·cciso que a nação a f::tç• . )) 

'· de 6 de .Junho de 1755. Si S. E:;:. a contrastar 
com as disposiç-ões do seu p.rojr:cto em rel:;ção 
aos l1bcrto~. com o luxo de fis~::di:wçãcJ ou de 
coerção oLlcw e-s:crciUa soore e es, n. ~ ver 
que a ,·an!agem estú toda pat·a o rei absoltlto 
de Po;·tn::al. 

Lerei. ·simplesmente esta phr<<se (lê): « que 
fiquem h_abeis para todo;; os officios, hour:1s e 
dignicla(rcs sem u 11ota distindiva de-libertos 
-que a i"uporsLição dos romano~ estabeleceu 
nos seus costu~tes, e que n. união cbrist:i e a 
so::i ·<lacle civil ft•zem hoj'3 intoleruel no me:~ 
reino, como o tem sido em todos os out:·os da 

O Sa. SAn.UYA (prcdtlent-~ ela consdlw):
Aqui não ba mais distincçü0s ha muito tem.llO. 

~ P.. . l•A1'ISBOXA:-' • 'X . VCJa Sl se .r:-t
ta\'::1. do escravi,at· pt·ctos ou k.u1co:>. 

\/o:;ms:-úb! Oh ! 
O Sn.. ZA:IL\.:-E.;:.tn obscrYaçi·) não 1.->ro:.:c 1e 

entre nós. I-Ia muitos pt·ctos quo v~üem r!1ais 
que os prancos. · 

, O Sn.. HATISnONA:-0 que digo é que é 
preciso :ütendet·-s·3 ti. i:!6a Jo tom po. 

O Sr... ,JoAQUDr N.u:uco: -Mas, rues:no com
pat'ado <:orn a. lei de 28 de Se tcmb!'o de :1.871, 
vê-se que o :::ctu:ll pt·ojo.;to re-.;ela um verda
deiro retr9crsso d::~. mor~1l publica. 

.._ ~ ' 
autorizado a vender os scns scr,·içoa p·•ra cum
pr::~.r a st1a libcrJa,lc , . mas. :1. lei limito1: :l 
sete ::~.nnos o tem o d·~ scrnços 1 uc o escravo 

A nac;ão representada poi." outro l) ~l riam"nto. podi: ~ troc:w ~eb. sua carta cl ~ r. ort;in. ..... 
" ~ . _ 1 ,.. · . Isto qner ch?;e~qut-,p_(~ ~'\l::ldC2:>d_;Sc U:n_1-

0 ·~ rt -:_JoA?ur:r 'NAimco ·
1 

.~h·. Pcns , I qu.c bro, a esc1·:.wlda-:> lcglt1mamente nao dena 
aquella::. p.llauas do \ . . Ex. ttnl1nm . outw dut·:·t· além de selo nnnos. 
alcance. (T;:oc~1t.t;_sc_?l~~ut:J,,. _r:JJ(IJ~!:~.-:.:1 .. _. _ ___ --- C:om--.(tnc: .. cli_rcito .. a . .lei. .de .... 1~7Lp.rohii!Q.. __ ;tQ ___ _ 

Senhores.' e.ptccts? d1zct. quo .• c . .l . prO,JC;c~o hom('m que 0 0 :cr:wo. por toda v1~a_, f:lze~· 
do nobre p_r es1Jente (,o co.nsclho, ·~ q ua.ndo d.">o cont.rn.ctos dCI sel'\'J('Of:l, dt!!'amos, por alto annos ~ 
-cs~.c pr~J~c to_:-~·~o duvt~:o abrn._~go1: em t;:da~ · l"oi que a · lei 'entcn~te•.~ qne seLe :HlllO'-' de 
as mm.has c~'.n-..mas oprOJCCto D .• nl:l .... Fallo sr>rviçcs 01•11 0 prazo m:tXlnlO do rr$galc hu
d? pro,Jecto ~::_n t:.:s cull?c:.mdo-o no ponto de mano. Entretanto, dcpr1is dessa. lei, jà são de· 
v1st:~ da :tbol1çao 1mmedwta... c a·ridos 14 :mno<:, 0 t,_,1·mo d:t nov:~ esct·avidão 

O Sr.. ZA:-.u.:-Ahi , sim . foi elevado ao dobro, c hoje se vem pedir um 
o Sa. Jo.\.QUDI NABUCO :-••• como estou pt·nzo r1 uasi jg111l a cssG dobt•o, is to é, um:l 

nuvn reincideucia do 14 a.nnos de escravid:io, fall:ndo do projecto do Sr. presidente do con-
ll pura compl~tar o tempo em qne nC'sta na~iio 

se 
10 · · • • . bl·nzileira, american:l. e cbristã, _~m homem deve 

O Sn. Lor:nENÇO DE i\r,BUQUErtQUE :-Então ser\'ir a outro para ter direito :Uibet·dadc! 

este ministet·io ~ O nobre pre::::identc do conselho nos disse que 
comprehendia que mo~os g c·ricrosos sahiss:>m do 
partido libe t·~tl e s:J ~ndisci plin:t-::~ et!l a ponto 
de não que1·ercm aqu1llo que o part1do hberal 
ho.;e quer, i?- !o alétn do seu projecto; mas -não 
comprehendw. que llomens, como o honrado ex
ministro da g uerra, que desccrant"dos Cl..inselhos 
da corôa, procedessem da mesma furma. 

O Sn.. JoAQUI:\1 NA nu co :-Mas, si é o mesmo 
proj~cto, do ponLo de vista em. que os nol.>rr.e 
doput!}dos se collocavam ... 

0 Srt. LOURENÇO DE ALnUQUE!~QUlJ: :-Não Ó 
o mesmo. · 

O Sn . J'oAQUI!\1 NAnuco :-A es:::e respeito, a 
opinião está formada : a s diffcrenças entre os 
do11;; projectos não são taes que possam justi
ficar a O?PO!'iição que os nobres deputados fize-

Senhores. n:lo eei si esta obser\•açil:o feitape· 
lo Sr. presidente do conselho, sobre a indisci.;; · 
· plina dos par tido;;, tem ·cffeito r etroactivo. 
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Si ella. o tem, devia ser muito desag-radavel • liberal ; porque esse partido não deve ser outra 
á.quelles que quebr~rüm a disciplina d~ nosso cot;s~-mais J.o que o orgão n~cio?-a_l_ da.quel~a 
partido,.a pontodeJuntar-se com o parttdo ad- opm1ao, por ouLra, essa mesma O.I:HD1ao ergam
verso até para a constituição desta Camara. zada. 
(Apaiado . .,.) hbs a nós ella nã~ se appli~a, , Um parti~Cl libc::al que só aspire ao poder não 

• estamos na no;;:s fun -. o )Ot' a Sim t 1 • ..,. 

di;r.er. d~ pulmõ:"s do partido libera!, do viyifi- O que cllc tem por principal funcção no 
cadores do sang-ue, de agitadores das idé!as que Esl.il.do é faze l-o mover .. se e caminha1:. Elle não 
d0'\"Clll dirigir-lhe :t marcha, de mantenedore,.: é OU tt·a Coosa sen:'lo um fermento, e todos deve-

· , . 0 • , mos por 1sso pre .eru· uma Situaçao conserva-
em que elle se consolida. dora infinenciada pelas idéas liberaes a uma 

Preench,'ndó esta missão dentro do p:1rtido si tllação libeml influenciada pelas idéas con
liberJl; mo~trando quo ellc não se compõe !:crvadora:::. (Apoiados; nwito bem.) 
sómente de elementos s ,,natoriacs ou do uns A minha eleição em Pet·nambuco, o modo 
tantos que estão ji no período de libernação, po1· que a provincia de Pernambuco me resti
que precede o periodo da vitaliciedade ; de tuiu a e;;ta Camara (mttito bem.), mostra que o 
uma olygarchia de família.:: orçamentarias, paiz não quer voltar ainda ao partido conser
de lich•.' ns politicos, formn.ndo o nosso parasi- vador (aJ)Oiar.los). e assim é c!o inlere•se do 
tismo ofiieial, nws que, pelo contrario, é uma partido liberal que a ditierença de. idéas exi~-

1 • .. • • • • ... -, ... , ' 
interessada, e;;palhada pel:J. superficie do paiz, 
contendo todas as gerações e homens do: todas 
as idó~s, cs ue confin:1m com o ar tido . con-
serval.or e os que con nam co~;u.o partido rc
p~blicano : nJs não devemos admittir que se 
co~sidere co:no typo do ,·erd~d-:iro libot'iÜ, ~0~1o 

liberae~, só q:1()m jf-1. teve a investidura do 
poder. Um parti<lo liberal cornposto sómentc 
de ex-ministros n:Io teria forç:1. na opinião e 
não podet·ia dirigil-a. Não acreditamos que 
o homem p:>litico, como os animae;,:, seja 
tanto mais intcllig-ento quanto mais desenvol
vido tiver o sentido do tado, como o papagaio 
entre as aves. Para nós, não ó es:~e o requisito 
s~1premo que constitue a mentalidade do esta.-

O Sn. Z.DrA:-O.s ex-ministros que tem me
recimento hão de \·alm· sempre, mas aquclles 

ue não o têm ficam aind · 
antes. 

(Bct out,.os apcwtcs.) 

O Sn. JoAQUDI NABuco:-Eu não teria cora
gem para abrir guerra com to:los os ex-minis
tro;;, entre os quaes so acham tão numerosos 
homens de caracter e de talento, mas digo que 
essa condição de jrl. ter ag:trrado n.lguma cousa 
na vida política. ::;eja uma pasta. de ministro ou 
uma cadeira de deputado, não ó a indicação 
do ve~·<hdeiro liberal; não ô o signa.l do baptismo 
no nosso partido. Ha outro .Jordão em que de
,·emo;; m•:rgulhal·, que não ee~e. 

O Su . Z.DIA:-Em quanto tivermos S:')nado 
vitalir:io, havemos de sentir esse defdto. Ainda 
outro dia o nobre presidentl'l do conselho disse 
c ue o Senado é uc fazia olitica . 

(!la outros apm·tes.) 

O Sn. JoAQUJ:-.r N.\BUCO : -Acredito que a 
acção de homens novos, se,n experiencia, cümo 
diz o nobre presidente do conselho, educados 
sómentc nos li .. ·ros, si o nol;re presidente do 
con.;;elho:prefere, parece funesta aos que se c:lu
cararn no meio político e social da escravidão ; 
mas acredito tambem que a acç:ão de homens 
novos, que não querem nada para :;,i, mas só
mente ver o seu partido,forte e dominante na. . 
opinião publica, é neceasaria. ú vida. do partido 

< ... ( c. 

de que não ha quasi dilferença 0ntre o partido 
liberal e o par·tido conservador ; de que os libe
raes estão obrign.dos n. pagar aos consrn•adores 
o serviço que hoje estão rcc~bendo . dcllcs 
(!1poiados) ; seria uma caln.micb.de principal
mente pn.ra o poder arbitral que não medisse a 
força irt·esistivel d:~s idôas liberaes no sr:io do 
paiz, transfot·mado nestes ultimes annos. 

Porque, vede b::m, os conservadores acabam 
· s os ter-

reno;; (apoiados) ; c tambem por isso mesmo 
acabam de perder a mais bell:L opportunidade 
da sua bistori<l:. 

Defensores da cscravi..lão ; represrntantcs dâ. 
propricdad•) accu1nulada por ella ; mandatarios 
desse feudali,mo, qu'~ não é só ela terra. mas, 
na phr;;se de LamarLine, lambem do homem ; 
snstentados em alguns pontos por homens que 
poderiam imitar a phra..:;e de 11m negrr:iro hes
panhol: «. Passei a vid~ a vender negros na 
Amet·ic:l e a comprar brancos na Em·opa, )> 

•ru r_~t·o dizer d ispündo n:~.s eleiçv·~s uo dinheiro 
ga.n h o na. esc r· a vid:1o e no trafico ; os conser
vadores dera m b:ü~lha. ao partido libet·al no 
torreno mais forte qn t! jd.mais occuparam. 
(Apw·tcs.) 

Nunca clles s/3 h:lo ele ver. creio, P.m uma. 
situação igual. ("1poiado.:;.) 

Depois da dissolução e creada a 
c1a, encon raram o part1 o 1 era IVI 1 o 
(et1)oiados) po1· preconceitos e interesses, como 
nas províncias do Rio, de Minas e S. Paulo .• 
com muito~ dos. seus elemento:> divergentes ou 
retrahido~, sem a força que poderi:l. prodnzir 
em eleições ~ormae~. (Jf ui tos apoiados.) Mas 
com este projecto, ou sem clle, esse reducto está. 
conquistado .. . o;; conservadores não terão mais 
o apoio ~on \'ergente da grande pro~ll'iedade 
ameaçada, e .terão que dar-nos combate no ter
reno franco d<~s reformas .. politicas. A. h i não só 
o partido liberal será. uno e forte, roa.s teremos 
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_por nós a grande massa da opinião publica. 
(Jluito b~íi1.) 

Senhores, quan:lo digo que o partido libe
ral, nas eleições passadas, achou-se colh~ado 
na po,;;ição mais difficii em que se poderia 
achar a íoiar s nU: _ r di r u 1 m m 
illustr-3 que entr;nd0u, com sacrificio proprio, 
dev~r, no fim ch sessão passudn., levantar nesta 
Camara uma bandeira que serviss~ para as 

O SJi. BEzEr..HA CA VAI.CA!IiTr : - Re;;p:md~ á 
allegação que se tem feit·3 aqui m~smo. · 

O SR. Pn.ESIDE:-õTE:- Não se póic f:lz,~t· rc
ferencia i pessoa de Sua Magestade. 

• A A • 

fer•,ncia :i pessoa :lo chefe do E;;:tado ; mas, 
quando a acção pessoal do chefe Jo Estado e 
tornada. clin or di:t em arma de aggrcss::-:o con-

.a l~U ..., 

d 
- • · tra. n. os, não 1a raziio nen Utna pL• ra "e e c at· 

evcr. a tr-1buna <lo parbmonto a observações e rofle-
0 SR. Pmsco P.Aru~zo :-Foi elle que rom- :s:õe: que sB fazem abertamente na imprensa. 

peno qua~lrado cscra\"ocrata. · O mvel do pa.rlatuento é h~je o nível da im-
O Sa. JoAQuDI N.\.lmco :-Cumpriu-o, a hi-;- prensa ; tudo ml:Ú são superstições do regi

toria. o dirá, po1·que e3sc foi o mojo de apressar mento, e V· Ex.. tcra o espírito de liberdade 
a m~rcha da idéa. Si as elei~ües passsdas não sufficicnte para adaptai-o :i -tolera.ncio de lin
houvossem sido feitas nesse terreno, as futuras guag-.:~m observada com a imp~ensa. 
tedam de o ser ; o comb:tte teria J.e se chr um O Sn. Pn.EslDE:\TE: - O meu cspirito de li
db · mna Cam:u·a tinha c ue s~r devorada )C: la berdade não me inhib0 do obsct·vat· o regimento, 
resi~t~ncia; um ministro, um estadista illustre que ex1gc o respe!to a onst1 utçao, para a qua 
tinha nece;:s:~oria.m~nte que ser-lhe sacrificado. a pessoa do mont1rcha é inv!obvt'l '} s!l.grada. 
(Huito lNill.) os B c T • • _ . :l. EzE::RA A YALC.\.:\TI: - Não se t:-ata. 

minuida pela ju;;tiçn. politica ft:ita nesta Ca- a · nça ., 1 .J 

mara (apoiados o i'i'to apoiados)~ era entretanto feitamente as minhas idóas e sentim0.ntos, 
bastante par:t realizar :1s reforma;; liborae;:, si insistir neste ponto. Potlel'ia, imitando o nobre 
o nob1·e presidente do conselho quizes;;e, ac- presidenle do conselho, que ,lá tem di$cutido o 
centnando mais a fei~iio nbolicionist:1. do seu poder pessoal Jo impet·ador. o deu mesmo ao 
projecto, elevar o nivel politico do seu p:<rtido chefo de E::;tado um uome que não creio esteja 
ácima d:1quelle até onde, depois de muitos es- na Constituição, o nome de Pe1'$0;wgcm, 
fo1·ços, conseg-uimo~ fazet· subir 0 partido con- continuar a. referir-me livremente ao impera
scrvador. dor; mas tudo o que tinha a dizer, par:l apoia:.· 

as consicterações políticas que ia fazendo, era 
. IVA residente elo conselho :- · .. . ~ . · .. - ~-

Era preciso que e:u tivesse o talento ele con- palhou-se, ~· foi repotido par vezes nesta Ca-
g_uisbdor ~ . mar a, que o chefe do Estado era o chefe ela 

O SR. JoA UDI NAnuco:- Com off0ito, se- t•o ag:mda. hto determinou até certo ponto 
nhores: o partido liberal sente a necessidade de ( n:io comp ctamente, eu <'relO ; quero azer 
idéf,l.s 110\'as, de reformas que raalmente me- justiça a todas as intenções, u~.a;s tambcm devo 
lhorem ~'1. condição do nosso povo. pesar todos os elementos historicos na balanc:::~o 

Póde ser que eu me engane, : e digo isto politica) isto determinou nt1S certo ponto n 
porque tcr.ho observado a tendencia, a facili- e\•olução que notl\mos d:.l. parte· do partido con
i:l.d•J, com que o cons: rvador nest::! po.iz inclinl\ sorYudot•. no sentido do proje~to .. ~.-~m apojo de 
pn.r_a o republicano. uma. si tuação libera.l. !\las, nas grandes q ucs-

O S:~. EUI··rusro Conm:L\ :-Nrro apoiado. lÕ<H que se :tgitarcm depois. como nessa re
forma qun a"soma no hot'il.onto, a independeu-

O Sn. BEr-Enn.A CAvALCANTI :-Estão todos cia das pt·ovincias, já. o partido consot·vador não 
os dias annuuc\ando os fuuet'. !CS da monarchia. no .:; poclorú acomp:tnbur <In. mesma. fórma, 

O Srt • .JoA<~UDI N.\nuco :-Na que;;tão servil,. pot·quo, como não acontcco com os .-· scr~·wos, o 
em q 11e o partid') cousl3r'\"ador nos f~:z a maior c1 ue se chama :1 preroga.tivn. os llireitos da 
das re;.;istcncins, si clle, por fim, capitulou. coroa, serão profundamente modifi~ados . 
movia-o alé certo ponto. o instincto collectivo Entt·etanto, nito ha quem tome o pnlso :i.s 
dos p:1rtitlos, a nücessid;lde de mbir. pro"·incias quo não veja que cllas anceium por 

Não sei )01' c uo, muito erradamente, a meu um re..,.imen de autonomia (apoiado~), que as 
\·er, fazendo-se ao impcr~, or uma wnm que liberte uesse governo, que cu ten o c ama o 
elle seria o primeit·o a declinar, tem-se - dito de beduínos, qut; levantam nellus as suas tendas 
que o impcrado1· é o chefe do movimento abo- Je um dia, sem d0ix.arem vcstigio algum da 
lioionista. Acredito,- c jrl. uma vez o disse sua passagem, c desolando mesmo o Deserto. 
-que falta á Sua. Magcsta.Jc uma intuiç:io 0 Sa. BEZEI1.RA nr' 1\fE:-IEZES :-E sem i~so, 
clara da importancia n:tcional do movimento 
abolicionista, do alcance 0 irnportancia desta n~o póde haver o engran~ecimcnto deste paiz. 
idéa na sot·te mesmo da monax-chia... O SR. Z.DI.A :-E· o instincto da conset·vação 

O Sa.: PnESrDENTE : -Peço ao nobre depu- . que d!!spcrta. • · 
lado ~·1ue não continue a fazer semelhante rcfc- O Sn. BEZERR.\ DE MENEZES :-E do pro-
rencia. (Apoiado c ncl'o apoiados). gresso. 
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O Sn.. BE7.ERR.>. C,\ Y .->LCAXTr :-Aeho quo n:ro· .

1 

E' por is;;:o que eu, medinJo ~t responsabili-
é 2\:i o instineto d:t conservaç.<i:o, é o sentimento dade da minh:t po~ic;ão, não esquecendo que 
do direito. · 1 r.-:prc;;ento pe1·n.ntc muito::; :1. honra d:t ban

O Sn.. Jo.\QuDr ?\,umco :. s~0 estas as idéas . deira abolicioni.;;:b ; vendo que w:ti . ..; de um mi;. 
que. na ruiuha opini:lo, podem ~:>;jficar 0 partido lhão de escravos c~pet·am ancio~os e palpitantes. 
. .• port1uc ,.;:,! tr~üa da ~ua Yida, a :-;clução deste 

mi.•são. e procurar o sen apoio DO paiz, não 
creio que chegoe a horo. de voltarmos ao do
mínio l'Onservadol'. 

Neste momento, o dever primeiro do nosso 
partido é rGsoh·er n. crise c1u ·' atrav.:s;;amos, e 
quanto mais rn.pich fur a soluç.ão, mais forças 
o paiz terá para domiual-a. 

j_ altitude da.qu~'!lles que ilesla Camara se 
cham·• m verd~ttkirn.monte abol icioni.sta;.:, é p01·· 
esse motivo a. seg-uinte:-Si tivessewos a respon
sn.bmdtl.'le do gcve:·no de Estn.do ; se dispuzes
semos nesta C:un::rr. de yotos bastantes par~ 
f:1zer nas'-tH' lllll . ro ··.:etC~ de lei :1ro lo riamo:; no 
dia de hoje a abolição immecliata cb escravidão 
no Braz i 1 (apoiados dos clcp utados aiJnlido
nista ,:}, assi.rn com:) , a aboliçã~. dos direitos 

p elto ; ten o o meu nome empen ado nest:t 
que,::tão perante o paiz inteiro, tomo n. rc;:::olu
ç~o forçada d~ rejeitar o prõjecto do nobre P.re-
.._ r • ., ,.. • , . .. ... 

que S. Ex. não faz; R. nação far:i por =-:i. 
As nossas posições i."especti v as n:lo são, uem 

podem lemorar, nenhuma dessas grandes Ji\'i
sõcs do patriotismo, <.'m que, mais d~ uma vez 
na. historia, se ~charum ho:nens nota\'cis. Eu jã 
o clisse ~:m on tro log:u. 

Houvt: um morucuto, cpOt' exemplo, em que 
GaribalJi disse a Cavour, no parln.mento ita
liano: «Não aperto a mão.do homem qur~ deu 
Nice e Saboia à Fr:m .:t>>' ent;·ctanto ual o ita.-
liano que hoje não renne em uma sô homc
men?-g-;·m aquelles dous fundadores de sua 
patna ? 

... """" ... 1 :os ·, , - . ' l ... " (; 
soados n:1 lei de :28 de Set.~mb1·o de iS71 (opo:a- fran~cza,qu~tndo ::;o tratava da cessão da Als:l.cia
clos das ·mesmos dep!tlarlos). Lutando, po1·~m~ Lorena à Allen.1anhr.~ Gambetta e 1:hicrs c::-

s os L d& 
·qualquer medi ia qu? em nossa opinião au
!!lUc·nte . .- m vez de mod•"rar, a \·.·lociuo.dc aJ
quirida pelo movimento abolicionista. 

Si o nobre presidente do cons::lho propuzcsse 
simple:.mente, digamos, a liberdade dos sexage
narios, nós a votarian::.os, porque achamos que 
os sexa.gcna:-i JS têm perfeito direito à liberdade, 
mas quando S. Ex. Dos ofi'crece um plan0, que 
e um systerua comlJin~1do dos proj ecLos do nobre 

t • • • -. 

do ministcrio D:1ntas, para. produzir a emanci
pação dent1·o ele um certo numero d(! annos. 
que suppomos maior do que a Yida natural 
( e uma ms 1 tmçao ec:t en •', nos 1z:~mos. 

c.<Nós, _não YOS aL:ompaubamos~ porque, àepois de 
termos cre:1do n~\ consciencia nacional uwa 
forç1. tii0 po:le1·osa. como ó aetu-1hnento a. clo 
abolicionismo, se rio. um ert·o poli rico deplor::~.
\"el, um :ütent :do mesmo COiltl'~' o pa.iz, de
struil-a ou enfraquecei-a por nossaa proprias 
mãos. >) ( .-lpoiarlos do.~ depttlados abolicio
ílistas .) 

Foi um gran:lt; m0~tre ,moderno da sciencia 
poli tic:L q no dissc:Qua11do uma. mudança e.;;t:i im
minrmt~ nas in.;LiL11içõos de um povo,os espiritos 
todos concorrem pa1·a clla ; não só as esperan
ças; como L:unbem os receios, a p1·ecipitam,e os 
qu~ persistem em combatel-:t parceem menos 
resistir a. Ullla lei ào hD.mem do que a. un1. de 
creto da rO\' idencia. 

Pois bem, o;;sa. mudança do antigo :-:ystoma da. 
liberdade está imminente, é nacionalmente 
desejada , a sua hora chegou. (fipoiar.los.) 
Todas a s c :-:pemnçn>; e todos os receies con
vGrgem para. torn,ü-n fatal; e o trabalho livre 
subvencionado de alguns fa zendeiros, como o 
deseja o honrado Sr. prcsiden te do conselho. 
uma lei deficiente e atl·azad~L no seu e!":pirito, 
áquem dn. lei de 28 de Setembro, não póde ser
vir de orga.ni~mo á immensa aspiração nacio-
nal a ssim dirigida. - · 

li;lV•':is, e entretnnto qual é hoje o fr;mce:~. que 
n:1o absolve pol." igu~l o Li!Jertadot· do 1'.;rl'i
torio c o Dictaclor da Defesa Nacional '? 

Ag_ui, porem, não ha legar para es:-a div.isão: 
tudo! absolutamente tudo, dâ a este vrojecto o 
c:1r:1cter de uma t1".1nsac~.ão d.3sneccssaria o fu
nesta com a escravidão moribunda. 

Rt?speito os s~ntimentos do nobt·e presidente 
do conselho. Acredito que, par.- S. Ex .. r. sua. 
lei r0solV'e e '. satisfaz n. aspiração n:1cional , 

• :.x. estn pet·fettamente , convenc1 o e que 
votad,t . ella, entraremos em uma. phase de 
tranquillidade ; o credito da lavoura se resta-. . .. .. 

- ' talecerão, npezar ele fo1·midayelmente c:lrrega.-
do o orçamento com a subvenção aos proprieta.
rios de escravos, que S. Ex. nos propõe YOtar
IJl O~ ; c poderemo;;, dentro da present<: geração, 
entrar na. p.o}ir.ica, quo hoje-parece uma utopia, __ _ 
da. amortização da diviJa colossal que esmag-a o 
futuro de nossa patria. Sappoc.ho que S. Ex:. 
acredita que. si não clle, representantes das 
SilflS id~as continuarão a occupar ~~quellas ca
deiras por Lanlo tempo quanto seja. necessal"io 
para. executa r no governo a lei q uc S. Ex:. 
tiver promulgado, no mesmo espirito que a di
ctou, c que, apezar de tu lo, nós veremos, sob o 
imperio dessa l e i, o llia em que este paiz, reali
zando a. yerdadeira politica financeira, :t de 
Sir Robert Peel, feche uma vez -o seu orça-

nesse unno gastou. 
Faço credito n.o honrado Sr. presidente do 

c:mselho de todas as suas esperanças e illusões, 
quah1ner que sej;l. o desgosto que me separe de 
um homem illustre, que, devo dizet·, representa 
to~os os interesses conserva,lores do paiz. e ao 
qua l só falta. um raio do futuro, o instincto 
infal)ivel da transformação liberal de nossa pa
trin.; mas r l'jeito o sell projecto. (Apoiados.) 

Rejeito-o, porque acredito que a nação em 
menos tempo, fará mais e melher ; o espi .. 
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rito publico está perféita.menLe preparado, por ' tenham tomado nesta questão, e nos p1·epara 
exemplo, para uma lei que determine que no par~l saudarmos com igual enthusiasmo e como 
Brazil não se compram nem se '\•en:lem mais nação unida, o din. proximo em que não exist:r 
escravos-o que, apezar de limitada e estreita, mais um escr.wo no Brazil. 
seria uma medida de moralidade. e justiça Sim, é preciso abcnçoar .o genio ·fecundo da 
mai?r do que o projecto do nobre presidente do nossa patt•ia, que consentiu c uc chegassemos a 
co se 1iWt o em , e porque acre 1 o que a : um tào gran toso resu t~t o sem par:n· em nosso 
transformação social pela. qual estamos passando crescimento nacional,quando,em outros paizes, 
continuará com uma. V•~locidade crescente, á a cscrn.vidão,_ ao desapparcc_er, conseguiu ar-

elementos vit::.es do nosso paiz, reveladas neste 
projecto, só poderiam ser contrarias. 

Sim, senhores, t~ instituiç·ão servil, cuja.s 
raizes estão hoje .e:s:postas ã luz do sol, e que 
esterilizou o nosso territorio, matando nelle 
não só a terra, mas lambem o homem, est:i 
dando em toda a pat·te logar á grande vege
tação florestal do principio de liberdade, o 
uuico ljUe pôde manter a. fecundidade physica 
e mornl de um pai:r.. Foi .Montesc uieu ue 

1sse :-« s • sta os não s:io cultiva! os na 
razão da sua fertilidade, mas na razão da sua 
li~or~a~c »; ~ Cll, pelo menos, só tenh? fé _no 

, 
artificiaes, C\)mo a deste projcctCJ, em que se 
procura :-;ubstituit·,~por uma con,:epçfío imagi
:O<'ri::L e individual. a ordem social ue a escra-
vidão peodu:r.in entre no,;. Qualquer que sej:t 
o estado social, o acto do governo que . resta
bele(;::t vigorosamente o principio de liberdade 
e restitua á sociedada os seus mo v irncntos todos, 
é o unico que póde despertar o que ainda lho 
reste ele esforço e de vida. 

Longe de pensar como o nobre presidente d;:~ 
conselho qua um pt•azo fixo !'·eria inconve
niente, penso que é nGccesario, ne~tG ter
reno da. escraviàão, tra.çat• uma. linha, digo 

que todos conheçam o reg-imcn em que vão 
viver, não sómente os bl'azileiros, a quem esta 
te1·r~1. ainJn. não porte nce pot· c:1 usa dt1. nossa 
organização territorial, mas t:tmbem os es-

- -tr:rng;riTos-q1Te·"""Cj'Lreiram fazer· delb n. p:J.tria 
sua ou. de seus filhos. 

A g-lOl'b do partido abolicionista é que, rc· 
movendo, como removeu, a immensa massa tln. 
escravidão do caminho do nosso progresso, 
conseguiu, ao mesmo tempo, constituit· uma opi
nião publica; conseguiu crear força:> ccntraes 
c provinciacs inesperadas, forças que são, 
acredito o nobre presidente do conselho, os 
verdade iros pontos de 2.poio do partido liber~l: 
Mesmo nas alturas em que S. Ex. se a.cmí 
hoje, act·cclitc que nós os anonymos, nós a 
o )inião nova somos o calor central ue lhe 
toma a vida poss ível ; mesmo até ahi chega a 
irradiação da. alma do povo. . 

Com effeito, senhores, t r.mho orgulho de 
repctir o que já diss(~ uma vez : - E" preciso 
abençoar o genio fecundo da nossn. pn.tria, que 
permitt0 que, com a morte da. escravidão, e!h.
não morra tambem; mas que, pelo contrano, · 
determina um congraçamento, que as dis
s rinções de hoje nos impedem ainda de reco
nhecer, um congraçamento profundo entre 
bra.zileiros e . brazileiros, quall1uer attitude que 

V. II.-21 

CONTINUAÇÃO DA 2"- DISCUSSÃO DO Cl:tEDrTO AO 
MI:\ISTEitiO DO DIPE!UO 

Eleva ct 850:0oo;:, o ci·edito de 500:000$ con.
cediclo pela lei' n.·. 3228, rle 3 de Seteií!b;·o 
de 1884 para const;·ucç{i:O de un~ leu are to. 

O Sr. 1\'.Ieir~" de Vnsconcel-
los (mini::; t;·o elo impcrio) : -Sr. presidente, 
sinto occupar a attonção da c:unar~ quasi ao 
termiitJ r a sessão ; entretanto. não poderia 
adiar a resposta que devo aos nobres deputados 
por Pernamburo c llelo Rio de .Janeiro, · que to
mu.rn.m a palavra sobre o credito que se discute. 

Examinando a proposta do governo, SS. EEx. 
occuparam-se de outro;;; assumptos, nos quaes 
os acompn.nharei depois de considerar a mata
ria propria do debate. : 

Com refer·encia ao credito, observou o nobre 
deputado por ornam uco que, ten o o go- . 
verno pedido ao parlamento um cr~dito extra
ordin:~.rio de 301J: QO,,$, e sendo elle ainda au
g-mentado peh Camat·a · até á quantia de 
500:000$ para a construcção de um lazareto e 
outros serviços, entretanto vem hoje pedir um 
augmento na avultada·:.; quantia de mais de 
:300:000$. Então perguntou S. Ex. qual a base : 
q li C teVG O governo para pedir aquelle credito j . 

.e disse ainda que não rodia. deixar de .rep~:~.rar 
c1ue . elle: fosse excedido. tão consideravelmente. 
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O nobre deput3.do pelo Rio de Janeiro a bun- 1 O Sn. l\IEin.:\ DE VA.SCvXCELLOS (minist ;·o do 
dou n~s mesmas considet\1Ções. ohser,rando : 'íJÚflCrio):- E11 é que peço desculpa a\;. El:. 
mais que o orçamrnto qne h::t.Yio. serddo de j pela ponderação que lhe ~faço, no interesse 
hase par:::. pedit· o credito, deve ter sido mal or- . unico de aproveit:w o t·3mpo. -
ganizado, em vista da insuflki.onc:a que oc- I RepiLo <lu e, q mmdo o governo pcliu o crc litJ, 

I ~ • I - d l corre. • nao se cogltc.va. ua. constr11cçao o azareto. 
argumen o o no re ( epn a o pecca pe a 'Ol a amea~a. · a mvasao ·o c 10 Cl'it que 

base, pa1·to de 11m fa.lso supposto. aconsell~ou a.o parlamento e ao govot·no n. ro~~-
Pareceu a. S. E~;: que a concessão do credito lliZJÇiiv desta obrn., quo era urg·ente. Não hs.-. . . _, : 

•t. I ::-

500:000.) fvi exclusivamente concedido para. o i mentos p:.tra pr:.:!Jillrj,r um orçamento no 
bzareto. · qual se fix:üssc a despeza. necessari:l, o parhl-

0 Sr-. MAXOEL PoRTELLA: -Não foi esta a mento ".?~ou, p~sso dize!.', se~ elementos de 
base , calc.nlo, ;JUO: 000,; para as med1du.s preventivas 

O • 1\I ,~ . . . . . .. · contra. o cholcra. e paro. s. construcç5o do laza·_ 
. Sn.. -; EIRA ?E_ Asco:o;cELLOS _(mwz~te, ~o reto; ''atou um creJito de 500:000;;, como 

d~ z1;~1w~:_o): -Sl n.~o assentou nest~ ~:~se, na o ·~· poderia. ter vom( .. lo de GOO :.000.~~ 700:00[1$ ou de 
te.n .nndamento nl_, um. com? vou P1 O\ a.r. 400:0U0!1;; c ate no Senado, aventando-se a. 
"' O _nobre dep~tado pe.l~ R.10 d,? ·:nne;t·~/ra- r

1 
idéa de· fix.:w em 1.0q~l:OOO$ o credilo, acor

~ um:u que preceder:; Ol f:: .. l.lncnto .t .conc"s. ao do , dou-se em ( ue dle ::;cria au.,.mezltaao onformo 

h.:wia p::tl'í\ determinar aj imponancia do ser-~ ri2.m ::;et· tmn~d~~ e~ tempo 
0oppol';un~, 0 ~u; 

VlÇO. só s<1o adoptüdas no mom,_mto critico, nas cir-
0 Sa l\LvoEL Po T·I.LA:-Ahi ú cue abe · , · · · '_ 

a censura. pello. · 
O Sn. l\IEIRA DE VAsco~CELL03 (minist1·o do O governo precisava usa1· da Mtoriz~ção,dada 

impe1·io) :-O cr•'dito foi \;otn.ào p:tra a.s dos- I pelo parlamento, e o seu primeiro trabalho foi 
pczas com as mr:didas prrventixa.s contt·a a in.: escolhet· a localidade onde po !ia e devia :o:er 
vasão do cholera, nas quaes se comprehen_deu con;;iru~·lo o h\.z::u·eto. J?a.ri.t este trabalho pre· 
a da. construcção do !azare to, de qne se cog1 tou parator10 houve necr!SStdade de fazer despe:ms 
àepois ~do pedido do gov0rno. E' evidente que atú que ft1i reconh•~cido pdos pt·ofissionaes que 
as d~ap~:t.as _Para prevenir a invas:lo da ?Pidemia 1 o lazarcto devia ser ~onstrui~lo na llha Grand~; 
süo vannve1s e uão podem s;er detel"nnnadas a i mas o terl"eno escolludo, assun como ns bemfet
•wim·i · de )endem de circnmstn.ncias coe não t"lrias c ne a.lli existiam Y~rtencinm a articula-
podam ::et· previstas, de -condic;ões e p;-oviden- l res, a qur:m cUIII!J.ria indemnizar, no que se 
cias q1t0 dc\•Nn s··r tomadas S'~g-undo as U:)CC';-1 dcspendcu a quantia de 42:00U$000. 
si.Ja ;cs SllJ?~r,•eníemes. Compnl.r~m-se duas fazend~s. ~;endo um:\ 

.flool• . ·":":! . v • ·) • 
A llha G1•:mde ó distant'l 1lo littoral, e por 

l'ar·a determin:w-so o qua;) tum necr_~~sario conseguinte foi mistel" comprar uma. laneh!l., 
as obras do bzarGto, era preciso qno tin:ssem um s~. VI! ire ~' t'!tn escalcr, tudo na importancia 
precedido a concessrio do credito. ot·çamenLo c 1 de 22:500.~000. 
p!ant::_; m:1s~ alóm d·) que j:i pondct·f!!i, occorrc I o SR. L. EITÃo ·nA. Cu::-m.-1.. :-A "enda foi feita 
que nao hav1a tempo p:tra se prepararem esse~ nmigavelmcl!te ~ 
trabalhos. 1 • O SR. ~hmlA DE V ASCOXCELLOs (m,inistl·o do 

O S!t. ~L\::-;-or-.r •. Por.T~t.LA.:- E ~ go\·erno I Ílii}Jetio):-Foi. · 
m<1nda fazer o c;!lfi~lo. Cll.Ja. constrncc:ao :tbsurve t-.. 1 . , 0 . t d· 
quasi tod!l a. imporbncia do creJito ,·otad'J : • r.o,.po_:a. com tiS o ra.s ei:~cu :L .ts para a 
I.lÍsso está 3 (•ens11ra. _ 1 construcçao _do lu.zareto a:~~ á ~~ta_ Ja. .proposta. 

. do gorerno nnpol'ta em i;J2:4Go:.;;2~4. Esta des-
.... o ~c;~. ~IEt.t~; DE VAsc~~CELr.os .(':li,<i.;;Li·o ~o I r:za reunida a. on~rns .realí:adas com a~ r~e
zll'fJ--' to): -Nao sr'J podta cal<mlat a qun.n.ta d1•la.s p::~r·H prcvon1r a mvafiao do chole!·a., sobe 
nc~ess~n·1a. (.4..partes.) O parlamento teve con- a 41·1 :0~4.)-517, sendo o SJbo de 85:9u0$483. 
~c1~ncm do ,·uto que deu. · Mas o orçamento geral pa1·a, as obras do laza-. ' . -, . - .... -

L •• • !A. · r. , :-!. a a e cr1- I ~ · ·· ·.- · · -
t~río é que eu censuro, :porquc o governo d(nria seguÜlt·~ nc~cssidad~ da qua~ltia de 350:0~0.S 
cort·esponder ao p~nsa.mento do pod~r legisla· I para. conclu:c:;~o das obras, e e desta q11antu1 o 
tivo. ._. I crcdtto que peço ao parlamento. 

. • . ~ . . __ Dadas estas explicações, com a.s qua.as julgo .. ? ~r;. .. ME~,~ DE "tJAsco::-;czLLO:. (mt,ust 1 0 ~~o ter respondido ás observações expedidas pelos 
ttnp?-rw) ·-I ~,o ao nobre ~eputauo que na.o illustres Ol'aJore,. c1uc se occupara.ru do credito, 
me tnt~rrompa. co~ a I?a:tes tao ~r e~ uentes,, por: tomarei om consideração a parte do discurso do 
(tu~" cu :enho nc~~~std-:;}(? do Lmpo, que 0 cs nobre d?p11,tado por Pernambuco em· qn~ S. ?x· 
cas .. o. p .. ra dar expltca~o~s. se refer1u a reforma. das Faculdades de Direito • 
• O .SR. !\!,..::-;-oE~ PortTELLA.:-Peço desculpa g, Não parece e"ta a occasião mais opportuna para. 

V. Ex. 1 dí~cutír·sc esta DJ,ateria ; todavia aceito a d~ .. 
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cussão, e, em attenção e· respeito a S. Ex. 
Jur-liP-ei breve .respo:~ta. -

Ao tratar de::; te assumi.JtO, começou o nobre 
deputado arguindo-me de cont~adictorio, por
que, ret:onhecnndo que o governo ni'io r,>stava 
auto~iz~,lO a doct·dar a reforma das F«culd~1.des 

, a . uspe n 1 a sua e:xecuçao 
011 não a revog-uei. 

S. E:c ~·econheceu 'lue a doutrina JlOr mi.n:. 
sust nt· · 1 • 

Abril de 1879, ·relativa á. divisão dos estudos 
eru sél'ies. Assim tambem, ji em 1869 o de
crnto do 30 de Outubro, expedido pelo Sr. con
selheiro Paalino, fez alterações no systr.ma da 
matricula nas Facult.lacles r~ até a.u!tmentou um 
prt'p:1raturio ao curso de estudos eiigidos para 
:.l(fllt: a matrtcu a. Ate entiTo :.:ão se ex1g1a 
o port11guez. Foi uma ~rovidencia ncertada
~entc adol,ltada com muito proveito para. o en-

que a pratica não éom~spondia á theoria. Peço Prodn:t.indo Gstas consillerações, não tenho 
licença ao nob1·o deput·ado para -atlirrnar-lhe, l por fim fazeL' rei;aros n(;m censuras aos minis
como prl;tendo demonstl'ar, que u pmtica que tros que pntticn.rnm os actos a r1ue me refiro, 
adaptei Dst.:i. d1~ perfeito accôrdo e harmonia e sim mostrar que na p:•rt" reg·Llhmcntnr o 
~om a lheori:J.tjUe susteniei. clecr<~to de 17 (!, , Janeiro póLio ser executado sem 

Fnz-rue S. Ex. a justiça de reconhecer flUe appL'ovução do parlamento. 
procedo de boa fé. CIJ!'l'J l>oa intenÇão, seropr·e O mesmo ministro; que em i8G0 decretou a 
com o desejo de resl_)eitar a le~aii.dade ; tatu- reforma de 30 de Outubro coro referc•ncb ás 
bem faço a justiça ele reconhecer que o nobre F~culdades d·' Di1·dto, fez cxtensh·a essa re
de(>Lltado urgtnuenta d~ muito hon. fé e sem•:rc f(Jl'lna, uc era toda re•.,.ulanlt·nt:.>r ás FàcuUa~ 
com o m c e esc art:'cer o assumpto, e n:1o le- de~ d0. Medicina, por dect·eto da. mesma datfl.. 
vado pelo espírito de fazer opposiçfio ao mi- Isto tambem prova, como disse, que os cstatutcs 
nis~r·o que é S~l.l adverS<'Ll'iO rolitico. Sendo das Facttldn.des de Direito e de Medicina, na. 

• :O::t 

hoje o governo t0m estado semvre na posse da 
~ttribuição de modificar o alterar o. parte t•cgi
mental dos estatutos dr; s Faculdades de Dit·cito 
e cle Medicina. As reformas têm-se succ-.·dido 
frequentemente .. 

O SH. VrA~~.\. VAz :-Haja \'ista a reforma 
do Sr. João Alfredo. 

O SR. l\Ili:m.\. DE VAsco~CELtOs (miilistí·o áo 
impc:·io):- ... e, colllo bem lembra o nobre 
d~~ puta.do pelo Maranhão. entre outra.~~ existem 
duas J'eformns decretadas em 1871, as quneg 
não foram autorizadas pelo parlamento, nem 
c:ueciam de apprüvaçüo legisbtiYa para sorem 
executadas. -

Essa rcfot·ma, .decretadn. em 1-1 de .Janeiro - ') 

' rou proftJ.ndamcnte o systema de c:s:amcs, fe:r. 
alterações iah·c:r. máiorcs do que as rc:.dizudas 
pelo dccn~to de Janeiro de"'Le anno. 

O Sn. VI.\NX.\. VAr. :-Reforma que, si fo.~S ') 
cumprida, exigiria mais dos estudantes do que 
dos pt•of~ssorr~s. 

O Sn. Mr.tn.\ D11! VASCONCl~Lr.os (minislí·o do 
ililperir·) ; -0 decreto do 12 de .i\:brço do 1881. 
rulativo á Io'aculc..laclo de Medicinn, consignou 
euts•e tuas disposições a. do decreto de 1~1 do 

. o ' 1, '" " 

u~cürdo ; q uan 10 se refo:-mam o:; da F' ;).Cuidad-a 
de l\Iedicina, reformam-se tamb:'m os da Fa-
culdade d'! Dit• ito m ::-,s 
cações inhercntes à natm·eza <Lo en::ino em 
cttd[t um:::. . 

O SR. VrANNA VAz : -Apoiado; mutatis 
'ilwta.ndis •.. 

0 SR. MEutA DE VASCONCELLOS (minist1·o do 
impe1·w) :-Pois bem ; eu não ern. obrigado n. 
suspender esta pat·le do regula.mcnto, qtte es
tava em cxecnção, · llorq ue fosse inconstitu
cional, nem po:q uc o govc~·no pna isso não 

. 
A pratica que adoptei, quanto a estn. parte da 

reforma, esti de accüt·do, corno disse e repito, 
om a dou· in. ue sus · n · 
Tratat•ei agora da part~ que depe11de da 

approvação do poder I egislativo. 
O propl"io mini~tro, qun dccrctoll ~ rcfo:·mo., 

como tnrubr.m jã disso e repilo, não estava. :m
torh:ado para di~Ct'i'lal-:1. (trp ,dados) ; 1n2s nesta 
parto a refortn:L não csl:l r>m cxeeuçfio, está dc
'pendente d:t 3pprc.va.c;ào :d9 poder 1egislati\·o, c 
eu e11Lendo, ô eonvicção sincera, quo não mo 
é licito int··r\•ir, suspcnlendo ou I'')VOgtlndo 
utn<L rcform~ c1ue cstú sujoita ao podet· lf:0is
la tivo. 

E'-'t•:on convencido ele que esta doutrina ó 
vr:rdadei:.-a ; o quando clla não fosso conformo 
ao nosso direito cfJnstitucional e :.\Os }lreccd~n
tes, como l'OU demoust:·ar, seria pr;'ciso qu•J 
ou pt·ocede.•sc de accôrdo com c•lla. Ao go-

:: " . . . ' .· ~ 

det· legislativo um projccto do reforma, quo 
fosse submettido á ~ua con~iJcração, pura alte
rai-o , suspr)ndel-o ou rO\·ogal-o. 

O Sn. . Vr.A:::-;NA VAz : - Apoiado, não tem 
·mesmo compctcucia para isso. 

0 Sn. l\1EinA DE VASCOXCELLOS (min is tro elo 
irnJ)erio):- Os prece:lcnti3S, como cu dbsc, 
vêm em :1poio da doutrina quG sustento. Em 
diversas mat!:rias o ministro do impr.~rio tem :: 
exclusiva mente cornpotencin. e :l.ltribuição para 
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deÍiberar, na. ausenci:l. das cn.m:tras, sobre 
questões, que em regra depenJem do pojer le
gislativo: Assim, por exemplo, o ·mini:;tro do 
impcrio é com.pete:a:te para approvar prol•i,o
riamente posturas da Camara .1\Iunicipal, ma::> 
esta cou1 etenci:l. ce~sa desde uc o ):'trlamento 
esta funccionando. Creio qne esta. doutrina ú 
Yerd:tdeira. 

O Sn.. ?\lAxoEr. Pon.TELL.\ :-~üo uero inter-
romper a . · x. 

0 Sa. MEIRA DE VASCOXCELLOS (ministl'O rlo 
impcl·ia) :-Para dizer ciue ó verdadeira, n:b in-
terrompe. -

O Sa. M:.xo:EL PoRTELLA:-Não t'3m appli
cação. 

O Sn .. MErnA D}: VAsCO:-iCBLLo~ (mini.-;t;·o dO 
i,aperio):-Tem. toda a applicação. 

O governo tem faculdad•) par·a. abrit· crcditos 
supp ·~mGnt~'ll'e<;, (.a us c:~rtas e determinadJs 
con :lições r;,xigidas na lei, mas, quando o par
lam~nl? ~uncciona. clle não pôde exercer esta 

Ora, si islo se dá a respeito ele assumptos, 
que n::Lo estão sujei los ao parlamento, com maio
ria de razão deve observar-se uanto a um ro-
jecro de reforma que depc!l.do da appt·ovaçiio 
do corpo legislatiro c q::e füi submettiJo i sua 
consideraçii:o. 

O Sr,. 2\L;,xoEL PoRTELL\.:-Não quero illter
romper_ a V. E:s:., mas basta um~~ simples ponde
ração : é que esses acto;; a qu•:! se refere est5:o 
todos rcguhdos por lei expressa, e o de que 
tratamos não. 

0 S~. MEIRA DE ~'ASCO~CELLOS (m.in~st;:o. elo 

oi ' ... .., 

acha sujeita à :1pprovação leg-islativa, está. redu
úd:l na essencin. a um:.1 proposta. .A fórma. não 
é regulaT, certamente, porque não foi apresen
tada como pt·opo::::ta, nos ter·mo~ constitucionaes; 
mas, desde que é submettida ú approvaçáo do 
parlamento, resolve-se absolutamente em uma 
proposta de reforma. 

Por consequcncia, como h:t de intervir o 
governo nisso·~ Afinal dl3 contas o qtv: ha de 
su;;;pend ·~r '{ Suspender um·1. refot·ma. que não 
08ti em execução ? Si a refor·ma não esta <:m 
cxecu~~ão ne~ta parte, como querem os nobres 
deputados que eu sus;Jend:a. aquilb que não se 

· executa ·~ Si eu o fiz c.sse, seria um attentado 
digno de m:J.ior censura ainda de que aquelle 
que porventura tenha praticado o rncn ::mteces-

O Sa. lLDEFoxso r..E An.AU.J;:.. :-Nãopódc mais 
suspender : està suumcttida á deliberação do . 
corpo legisla ti \O. 

0 Sn.. MEIRA DI~ VASCOXCEr.I.')S (miuist;·o do 
i lilpe ~ ·iol :-Na sessão ern que se discutiu aq_tü 
a int0rpollaçiio }l. r.!speito dcst:-.. materia ohs ') r
vou-sc q uc cu dcv"riu seguir o procedimento do 
fiuado .Jiarquez do Oliuda. · 

N!lssn. occa.sião 'dei um aparte e fui cont·~s
tado ; preciso, pol'tanto, explicar• o que disse . 

O Marquez de Olinda não suspendeu a re
f.)rma das Faculdades Je Direito det:retada pelo 
conselheiro José Liuerato Barroso em 11355. 

Ha nis:;o perfeito engano. 
A reforma de 18.i5, decretada pelo conse-

lh iro J · · a •C ' • -·· 
á :1pprovaçiio do parlamento; em um ele seu:; 
artigos determina o decr-eto que a reforma 
suria po~ta em execuç~o JepJis de e:;:pcdido o 

., u , m n.o. m:•s que gov ·rno po' er1a. ma !l
dar· pôr em e:s:ecução desde logo, si assim en
tendesse, aquellas tlisposições que não depen
de~S3m do regulamento. 

.t\ rcformn: tinha si.do apenas publicada no 
Diado 0/ficiu..l, ainda não h:wi~ sido inieiada 
a sua execuçáo ; o dircctor da Faculd:tde de Di
rei to Jo Recife consultou, entretanto, o minis
tro do imperio, si devia suspender o concurs:l 
quo ~avia .õidGl :mt~r-ior~nenLe ~bcrt? para ·~ pre-

c o ~ \ •. 
no processJ que já estava começado. 

O ministro respondeu simplesmente : não 
ha necessidade de adiar o concur~o ~.~r uanto 
a ex.ecLtr;ão J;t reforma d')pende d-3 regulament~ 
e de ordem do governo, que aindn. não fo1 
da :la. 

"' cução, o o governo deixou .d•3 dar-lh'a. Ficou, 
por- couscguintc até hojn sem s()r executada. 

E" o que succede agor,L s..:rvatis se;·vandis 
com a reforma submettida. à apreciação do par
lamenLo. Eu nilo m~mdci dar-lhe execução, e 
nesta parte não faço mais -do que fez: o fin~ào 
1\hrquez de Olinda, sendo que, a. meu r0spe1to, 
milita:! consideração, muito valiosa para mim, 
de que a reforma jã esta sujeita ao conheci-

. " . . 
Parece-mo, pois, que tenho mostrado suffi.

cientemente ao nobre deputado que o procedi
mento uo tive, com refet·encia :.i. execu iio da 
r•) q_rm.a., e per•fe1tameute eorJ•ccto. est1i.. de har
monia com a doutrin:t qu-J sustentei. 

Mas o nobre deputado ainda cal"regou n. mão, 
dizendo que eu deveria ter seguido o exemplo 
do~ meu::; nobres collegas da agri:.:ultura e d~~ 
g·uerra. 

Isto não tem ncnhum:L applica~~ão ao caso. 
O meu illustrc collcg,t ministro da. agt·icul

tm·a suspendou a continuaçiio de uma dcspeza, 
que lhe par.;ceu cresci·b., e c1uc não osta\':l. au
torizada jJOlo poder legislativo. mas eu não tive 
de tomar conhecimen lo d:~ desneza. iudeviJ.a
mentc uqto1·izada pot· meu anteêo;:sol'. 

O n.obr.) ministro d<.1. guem1 apenas revogott 
um acto de s ·m antecessor relativo á d.isciplina 
e economia do exercito, mas essG acto não foi 
illen-al. O Sr. c~-ministro tinha mandado 
tr.m sferiL· um batalhão de uma provincia. para 
Otltra, e o m0u collega da guerra aponas 
restabeleceu as cous:ls como es tavam. 

Não tem, pois, absolutamcntn applic:tção no 
mo u caso o 'lue praticaram os meus nobres 
collega~. 

P1·cci.;;o tomar om eonsidcração um ponto de 
que so occupou o nourc '1cpul:tdo. 

Disse S. Ex.:...:: algumas disposi~~õcs que do
l.'Cndom de a.pprovação do varlamento csL:1o 
sendo oxeculadas. g para exemplo ciLou os 
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concursos que se mandaram abrir. nas Faculda
d0s de Direito do Recife e S. Paulo. 

Ent,_mdcu S. E:c que nestas Faculdades se 
abriram concur.oos p:1ra substitutos cr-eados pela. 
noyu. reform~ e insistiu muito neste ponto, aí-
firmando mais de uma vez u a· 
contest'3i, estava em engano ; mas, clechro 
sin.::eran.vmtc, acredito que ó S. Ex. quem cstà 
equivocl'ldo. ,, . 

_ • " Ju·as 0\'.:l.S 

e intro.luziu no ensino àiversas materias que 
não estavam compt·ehendi !a.s nos estatutos de 
i85-1. 

Elevou de 11 a 22 o num~ro do cad0iras. 
augmcntando t:lmbem o pcs~oal docente, assim 
como elevou de () a 11 o numero de substituto.;;, 
incu!nb~ndo-lhes a obrigação de fazore,u cursos 
complementares om cada uma das sccçÜJiõ e de 
substituíre~ os respectivos lentes nas cadciràs 

lJarte n 1;efú:•ma não está em eX.CCU(;ão pat·n. 
as Faculdades do Direito. Nos concnr:;:os de di
reitos mantem-se o antigo ensino d•} cinco 
annos com as mr~smas m:J.ter1as, apenas com o 
desenvolvimento de duas; o numero de substi
tutos o de lent·~s a.inda e ~ mesm?, sô pódcl h a-
r • 

L • • 

No Re.~ife e:dslem duas vagas d'3 substi
tutos; o numet•o respectivo está reduzido a 
quatro, pelo que se ma.ndou abrir concurso 
para· preencher o numero m:trc~do nos antigos 
estatuto;, o qual é da seis: 

O Sn.. DuAt\TE DE Az:r.n~Do:- .A1)0iado. . ~ 

O Sa. ?\IEIRA DE VASCO::\CELLOS (lil.ii!istl·o do 
impedoj:- l<'orn.m posto;; em concm·so no R3-
cife os logarcs de substitutos da 5~ e Ô" secção. 

oga.t· te su Jst• u o :-1. o•~. s.-•cçao cor-
responde ás duas primeir$S cadeir:ls da 5(l sórie, 
segundo os n~_vos. es t~lt u tos: 

Direito do R0cife, são o;;; mesmos dos antigos 
estatutos, com a dill'erenç~a de que :í cadeira de 
direito adrninistrati v o eslã addic!onado o es
tudo da scienci~ da «dmin!sti:'ação, c a cadeira. 
de economia. politica está addicionado o en-

: • i ... t 

O nobt·e d~putado, profissional como é e mais 
h:tbilitado d? qu:) e?, s;:b~ P?rfeit~m-·nt':! qu~ o 
cst~do da sc1enc1a aa admtmstl·açao não contem 
ma•s o que ]Wtnc1p1os goraes ; o um estu o 
prcli!ninar do estudo ào dlraito administratiYo. 

O Sn.. Du.\.n:r.E DE AzEvEno:-Uma. cousa é 
direito administrati,·o, e outra cousa é scien
cia de a.druinistraçi.io. 

O SR. MF.rRA. DE V.-~.scoxcELLos (ministro do 
impe;·io):-l\l,t:; tem r~lat;ão immediata com o 
dirí~Ílo adu1inistrativo. O prof•3:;sor de direito 
a<lroinist•·ativo pod~ e d:!v8 explic:tr a s':us 
alumnos S )!'lU i . ". . 
em que n.ssentn. esse Jireito; é um est.udo pr.;
liminar, é uma n~e1.tcria nwa, pot·.lur; n:1o vem 
e;;:peci_ficada nos antigos. estatutos, 1nas não é 

en mo, nao e ma erw. ln
teiramentc diversa: é antes materia comple
mentar. 

constitue oLti e do 

O Sa. MEIR,\ DZ VAscoxcl~LLOS (minist;·o elo 
intpr:ri.C!) : -Qltanto ã ca,ieira de economia po
!iti~a., o estudo da scicnci:L das finança,; e da 
contabiliL1ad.e do Estado tamlJ•.!m está cJmpre
hon,iicl.c no esttl io da economia politica. 

Quem ensina economia politiea pod ~ trata. r 
perfeitam·~nte àa scicncia àas fin:mças e da. 
contabilidade do Estado. 

s v . L 1 :-.e n: cs.e accr::Jscen-
i.:uucnto_dc m::tt·}riasi \!omplet:~r o estudo tlaqucl
bs:cadcu·as. Attend:w1 os nobr,~s deputados. 

~ . 

respondem à 3a c 2a cadeirvs do 5' a.nno con- stituto da 5" secç:Io faz ':urso complnrncntar so
forme os estatutos antigos, smdo que quanto à bre sc:encia ds finanr;a;; c contabilitlade; c as
i):• cadeira desenvolveu-se o ensino do direito s m di\'ldUo o cusino entre o profcs~or c o sub
administt·ati\'O com o estudo da sciencia !la stituto fica nu1.is facil, e, não obst:mtc o accres
adminislração, c quanto á :2a doson voh·ou-s') o cimo dn materi::s, nesse ~ystema h a incontes
ensino de economia politica com o da. sciencia. l~welmentc g-r:1.ndcs vantagens cb ensino. 
d::s finanças e contabilidade do Estado. O ~urso complementat·da sciencia. ds.sfinan-

0 log:tt• do Sul.>stituto da ():~ :;:ecç.ão COl'- ÇaS C CO!ltabili iat!O, feito pelo sub:3tituto, des
respon~· á :)a c~J.ei1:a 'b :)n. sét·i·J on ú anLiga / c_n:·olv:) _e ~1perfeiçôn. o estudo ch ~conomia po-
1" do ;p anno, 1sto c, ~t c:~.cl~it·a de processo c httC•t tc1to pelo lente n:t sua ca-!erra. 
de he•·mcncuticu.. I Esta p;J,rte d<l. reforma e-;t:! em cxecn<,>:io. 

Em S. Paulo, estando tambem vago um logat· Aere_dito qnc ~i o nobre lleputad~ fossG f!\.1\·~~
de substituto, foi elle posto em concut•so. I no na;., mand~i la susp_enler o ensmo ::c~rcs_c:no 
Este logar corresponde hoje às cadeiras de I I~a~ dt~~s anli?a: cad~m~s, de ccononna pohttea 
direito ccclesia~tico c di•·cito ct·iminn.l, isto é, e du·cho udmtntstratJVn. 
as antigas 2a. eadeira do 2> n.uno e 2" 1lo 3 ', O SR. ~IANOET- Pon.TELLA dei um aparte. 

• ')" ' a • • • · a. •:>,1 • "' ·• - ' \. ~ ... 
tu em u sa secção. 

A qucsliio toda reduz-sé :L que na 5" S '~cção o 
governo desenvolveu o ensino de duas cadeiras. 

O Sr,. DuARTE DE A·mvEoo:- I\l~s -po:ii::t 
faz el-o, desde que a creaçio dc cadeiras noras 
depende d :.! acto legislativo 1 ·· 

0 Srt. l\I:mtA DE VASCONCELLOS (m~:nistro elo 
impc1·io):-E· n~nde eu queria cbeg.u·. Está, a 
questão reduzida aos seus t.ermo:a Ulais :-;irnples.· 
Os logarc.s postos em concurso na FacuUar.le do 

impci'io):- Admitt J C}UC o nobr(~ Jcpulado, 
como g-overno, oa por escr.•pulo dem;~siad•), ou 
po:.- julgat· d(lsnr~ ces,;;al'io, não inttoduzisse no 
en;;ino e~t:ts waterius, que ,-ão compl13menbres; 
mas prohibir que ::;o ensinasse:n ma.torias que 
são tão conncxas e complct~un o estudo, seria. 
inconveni·mtc c pr~judicial ao ensino. Não 
especialieal-:1.s. comprchcnde-so, mas suppri
mil-;,s, prohibir expressam-,ntc que ~cjam en
sinadas, 11ão se con1prehende, principalmente 
11 uando, mediante cursos complem~ntm·os des-
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sn.s matarias. feitos por substitutos, o ensino 
n:Io ó utropellado. l\Jandar e:liminar taes ma.te
rifls, prohibir que d!!lbs se occupem os lentes. 
e substitutos, tendo p:1.ra is,;o tempo, não é de 
bom con:;;elho, nem conveniente. 

de subsLirutos é a}Jenas de~ seis·~ 

O Sn. ?-.l"U'd. DE VASCOXCF.Ll.OS (:nin,-sti·o do 
imperi')):-."< divi~ão por seeçõe.-> foi ~pplicnção 
do decreto de iO de Abril de 1879. --

0 Sn. !\1_\XOEL Ponuu.A:-Esc:~ arbitrio é 
que o governo n;'1o tinh:1.. -

O S1t- DUARTE DE AzEvi-:oo:-"\. diYisão em 
se?çõ •s suppõc um grD.!ldc numero de ca-

0 Sn. l\IEinA DE VASCOXCET.LO~ (mi;tistro rln 
impc:·io): -:\s L":l~ei1·as n;r? au ·.:mcntar:un, exis-

O Sn.. MA.xoEr.. PoRTELLA.: ___:.Mas é vita
lício. 

O Sn. lLDEFoxso DE AnAU.J:,:- Fica sendo 
substituto, independente _te concurso. 

O S:a. Du.\.RTE DE AzEVEDO:- Independente 
· - · - · .J. utn grande tn!.!onve-

l 
tu to. 

O Sn. ?\!EmA DE VA~CO:\CELLOS (mirl.ist·i.,J do 
impuio):--:::-0 substitato que, par:1 p:tssar a ca
thedratico, deve mostrar-::;e h :tbilita.do em tod s 
as ma teria~ do çurso, pódc s er obt·i g-ado a uovo 
concurso, si assim resolvet· o poder legi.-;h
ti \'0. 

O SR. MEIRA DE VASCO::-<CELT.os (minist1·o do 
Í'lll J •ri,, :-
side1·ações n. respeito do aparte r1ue dei no Se- -
u:~.do, quando disse que recei:tva mais :1. cen
sura parbmentar do q uc a re;:;ponsa.bilidade 
crimma ; e ness:t occaswo o no re acputu o 

plem<.:ntares, mas sem aug-mento de substi- pelo Rio do .Janeiro c;bser\·ou em aparte: si 
luto:::, c1ue ainda ~·ão cw numero de seis: V. Ex. tivesse ullla conctcmuação ú pena de 

O Sii. :1L >Ol~L Pon..,.E.LL' : Por i~,-Q- f!'.~Bl(B-+'i-l"-l,·s;·-W---!--1 ----.----.----.----.-- ------------- - - - ---

0 governo devia ~t:spenàer-nesta part'~ p:tra n:1o 
cr.:-ar ,lifrl:;uldados praticas. 

O Sn. MJ.:rru DE VA.;;:coNCELLOS (mií<Ístro do 
impc1·io):-A difficLddade é a, mesma, tanto ..• 

O Sr.. DUARTE DJ:: AzEVEDo :-Si for nomeado 
mn substituto-p:1 ra :t cádeit·a de cconowi:1 po
lii.ica. sci'~ nci:J. das finanças o com:lbilidade do 
E ;;;tado e o pod.;r lcgisl:HiYo niio :ip:w~:wn.t• a 
cre~; ção l:as <:;tdeiras nor~s pat·s as Fac tlda los 
c e irá to, a q ne ca etra se cstmara esse su -
stituto? Fica!'á sómente p~.ra ~ de cconoroi~ 
política '? ( ll a o1.~ t;·os apai'lcs _) 

R . .L EIRA DE ASGO:-\CELL'lS l_i: e ~n:slro llO 

Íil/j)(.n·;o):-Fica:·:i. para a de economia polit:cA 
e para a de direito administratiyo, }JOis ~~ S'' t:
ç.io se compue ,tesr::.s dnas cadeit·:ts - Ainda no 
caEO que fignr~ o nobre <hputtdo, como t:cm~ 
bem no d•~ n!'í.u apprúvar o puder leg- ~ slntivo _o 
accre::;c imo d L se 1 encia <b admin h;lr:•çfio. o 
sub:;tituto te1.·ú a. seu cargo a reg-encia. do qual
que,· d:tquellas cadeiras, n:~ útlta ou impedi
mento do lm;,e. 

O SR. · Du_-\RTE 0DE AzzvEDO : - .Mas si o 
pcder l0gislativo não approyar a cr3açiio das 
<:ldeÍl'US DO\'US ~ 

O Sr •. _ Axnr.A.DE FtGUEnu:- Não póde sub
stituir cadei:·:.1. üc cuja matcria não i'ez con-
curso. -

~R. ~ •EIRA DF. A:COXCEI.LI)~ iJP-ntsl?•(J (O 

1:mpeí·ic,):- O ::5ubstitnto sajcita-r-sc-:i ao ouc 
for re;;oh·i lo velo p;.ll'lan:eato. .. 

O S;~. M_\XOEr. PonTELLA:- N:io 6 só sujei
tar-se; é preciso atlcndcr-,;e ás conyeniencias 
<lo sen·iço publico. 

Não fui corupreheudido. Não f: .Uei c1•3 con
demnação. Não recejo .menos dos effcitos de 
uma, condcmnação criru1unl do que a· censura 
do p:v·laruento; isto seria u1u par~1.dos.o que cn, 
como mag-istrado, SOLl incop;;1Z de JH'OÍerir; pelo 
contrat·io, ~"eceio müito mais os etl'eitos de uma. 
condemnação criminal do que da c •usura par
lament'31": mas como e~pero c act·ed~t<;> liUC 

nunca p1·aticarei acto algum qtw pro\·O~[UO U011l. 
c:.mdcmna ~ão crimi n:~.l · \ ·· 
rcsi)onsabili.ladc criruin~,l. tenho Dw.is I"eccio 
dos cireitns mot·ac~ da censura pnbmenta1·, 
que é dirlicil senão impossivd cvit:1r. Elb 
, u. J 0!5 < ias, a ca a ruomen o, por 
qnalqur~t· moth·o; é :ls vezes rootivau:.t pda 
Jlab.:ão pn rti<lari :~.; ~1ggraya-se na cii~~r·\·c=-:l~c ncia 
rhl. discui;s:lo, por uma. cirt: umsla.ncia de mo· 
mento; nrom por~u:: S•'ja injnst<t o infundada 
aiilige, t•:.rtura menu;.;. Para ;~ l'CIJSUI'::l. nfio ;•rc
cisa prora; e !l::t ó urbilr::u·i:> c pódo sc:r ;:t·~~ 
caprichosa . Da ccnsu ra, pois, n:io poderei li
Yl'~u·-mo mas s~brJr~i evitar a respcns~bilida<le 
criminal. 

O Sn.. 1\L\xoEr. P~-r~TEI.L.\. :-E fui n r:stc sen
tido que entendi. 

O Sn. . AxuRADB Fwt.JEIR_\. :-Devo explicar o 
men aparto. Eu di~s-:; r1•1e V. Ex. úc,·ia re,~eiar 
mais <.1 condemnação crirniual • porq Lle ella 
t;:mbem decqrre de ltltla ceusm·a parlau:Jcntar, 
<:::. • 

. - ' 
roat·a tlenonc_ia, o o Senado conclt!wna, c est:l 
cond•:!m:taçiir> tc111 etrc :tos [1enaes. 

O Sx::.. Mx:mA DE VASCONCELI.o.-.; (minist1·o elo 
iilllJ:J1'i(1) :-Mas nem sempre a eensura envol
v r;; matr~rh crimin:tl; ainda. a mais veb~mente 
censura po-.!o niio J ar logar~ nem me~mo ter 

OS<> •. 1\hm:.\. m~ VAscoxcEr.r.os (minis;l·o rJo n.pp_:n•.mcia. de crir.n~. O deputado. censurando, 
i1,1pe;·ioJ:- l\Tantido o syst·~ma actual, o ensino pod:l não tet·, e em geral não tem. os mr:srnos 
não sotúcJ·;.t, moJ.ifica<.lo ou alterado pelo par-~ motivos de convicç::io parn-ju~gar ou coridemnar; . 
lam~mto, o substituto se s11jeitará ao que fo1· censura c u111 a liber.Jaoe do tr.il>nna. de f1ue goza, 
a<.loptado: · · I mas quan·io julga ri.!VC':to o caracter de jui~ ; 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1600- PÃjgina 1 de 30 

Sessüo em 4 de Julho de 188::> iG7. 

faz-se mister a existencia. do crime plenamente 
provado. 

O SR..Du.A.RTE DE AzEYJ~oo:-Esta. - hypothese 
em relação a Y. E:!:.. é gratuits. (Apoiados.) 

O Sn. MEIRA J?E VAS?O:\CELL03 (ilnni::;tJ·o do: 
• o . 

:Agor.J. poucas observações conlrcfarencia ao 
nobre deputado r:;elo Hio de JaMiro a respeito 
da sa.ud lt -li · · 1 ;_ 

dadas. 

O ser\·iço dn. sau le publica precisa cem eft·eíto 
ser org,mizado. E' d·) lastimar que em todo o 
paiz e na propria capital do lmpel'io S"J ache no 
estado de de.sorganiz:tção que todos sabemos. 
(Apoiados.) 

E' de lastimar tambem que o parb.mento Sé! 

veja na contingcncia de votar cJ·ediLos, dei
xa.n~o ao go~crno o ar~itrio de ~pplica:· os di-

·manifestado 'desejo. c até· instado 
p:l.l·a que o parlamento dclil>cra a t<'ll res-
peito. _ 

Vote o pn.damento o que entender ; 'éu coruo 
governo quero apenas saber o que me compete 
f::zn.:" de conformidado com a lei, não quero nr-

Quanto ú reforma rnunicipal, entendo que :>s 
cam~ras devem ter mais ind.:pendencia e auto-. ' 

intcrcs,;cs dos seus municip~:; ; no esta.do de 
docadnncia. e de~credito em que se ac;ta. a in
stituição rnunicip:tl, niio poclem ~s camnras sctn 
renda sufficiente ·~nicht· c zelar dos i uto:··~ss•~s 
c melhoramentos do municipto; tua~ a primoim 
rcfot•;na é a creaç:io de recur•os p·tra sttas des
pcz!l.s, c portnn to na o J!O~so pt·astu.r _apoio a 
q u;Llq uer roforrun. 111 u m.cq>:tl. ~1ue. n:Lo v:nha 
acompanhadn. ou prccechda da d1scrmunaçuo de 
imposto~, tom u fim ch~ pt•opordonat· ás cama
r~ts rcctH'i'iOS [J~rn. quo dl:ts possa111 dcs·~wpc;. 
nhat• ~cus cncat·goo:. Oneral-a.s de novos encal"
go;;; no r~stado de polm~za em '!UO se acltam,sel'ia 
aggravar ainda mais as concliçõc8 de deca
dencia dos municípios. -- , 

Está dad:l a hor::~. e j:.í. excedida. Rest<'.-mc 
· a r r 

alg-um t~mpo abul'ado de sun benevola atteução, 
(.Nüo apoiados : 1itttilo vem., muito bem .• ) 

Fica a diieussiio adiada pela hora. 

· O Sn. Pn.ESIDENTE dá para ama.uhã a se
: guinte ordem do dia: 

Votação do parecer n. 153-1885, reconhe
cendo depnta.do pelo 2o districto da província 
_da BahiA ü Sr. conselheiro João Ferreira. ,de 
Mollr;!., . , 

-Apresentação de projectos, requcrilllelltos e 
indicações. 

Discussão dos -requerimentos apresentados 
na ordem de sua arresentaçJo. _ 

Levantou-se a sessão às tl horJs. 

As 1:1 horas acham-se presentes os Srs: Fran· 
klin Dol'iâ,Aífonso Celso Juuior,Costa Rodrigues 
Valladares, Mascr..t•enhas, Cunha Leitão, João 
Penido,Soares, Augusto Fleury~ Valcietaro, Ba
t·ão da Leopoldina, Lourenço de Albuqu:\rquc,_ 
Leitão !la Cunha! B ·nto Ramos,MontnnJon, An-

m1 ar m, epms n. c ama a, os r3. : 
Silva Maia, Henrique !vhr'{ues, Mn.c-Dowell, 
Rodrigo Silva, .Manoel Portella, Rodrigues Ju
nior; Coelho:e Campos, Gados Affonso, !livreira 
Bt·a.ndão, Vn7. de :Mello,. Alvaro Caminhu, Bar
ros Cobra~ Ildefonso de Ara.ujo. 1\lorcirn. de 
Barres, Maciel, Eufrasio Correia, Salgado, Silva 
1\Iafro., Coelfto de Rezende, Coelho de Almeida, 
Alfredo Chaves. Castrioto, AndrMh~ Figuoir:t, 
João Dantas Filho, Barão do Guahy, Alres de 

. • :> •• 

O Sn. PnF.S!DE:-;"TE <leclar~ não lt:J.ver se;;s;Io. 

Faltam, cÓm c:m:":a. parLicipada: o:;: Sr.>:. Alcofo-
ra n • umor. mat·~, ez~r1·a, .:. ntOUlO ezr•t·ra, 
Antonio Carlos, Gomes de Ca,;:ti'O, Bczamat, Chn
ga.-=, Demctt·io Bezerra, Gonçal Yes Fer·r••ir:1., 
.Jo:t~Juim Tavaríls, .Jo.>ó Mnrianno, Leopoldo 
Cunha., Arauj.J Góes ,J u ni,·r, Affonso Peona. 
i\Iat·tlm Fr:~.ncisco, Fr~1.ll'~isco Sodré c Yinn na 
Yaz. 

.Faltam, ~em C;tnsa pnrlicipada, os Sr . .;: Ach·ia
no Pimentel, Ah•aro Botelho, Antonio Pinto, 
Araujo PintiJ, .At·is tides :-ipinol:~. Darão do Ana- · 
dia, B :zorra de .Mcn0.zo~. Bulhões, Candido da 
Olivnira, Campos Súllcs, C~·rnciro da. Cunha. Cas
tcllo B•·nnco. Corrôa. dr~ Ar:~ujo, Dcl.fino Cintra, 
Dian:t., Diog-o àe Yasconcellos, Duartr) de AZilVC
do, França Carvalho, Felicio dos Santo~, Ga!Spar 
do D•·ummond, Homi9. ues, ltaltlli. F. Bclizario, 
Joa uirn l'ed•·o, .Tose Pom lCU Lacorda \Ver-
neck, Leandro n· ac1c , Miguel Castro, Paul:1. 
Primo, Prudent'l de MorMS, Rati.<;bona, Ri· 
beiro lia Luz, RodriguGs Alves, Satyro Dias, 
Schutel, Sigiemundo, Sinimbú Juniot·, Uly:;-
:o;cs Vianna e Cruz. · 

O Sn:. i 0 SEcnETAnro dá. conta do seguinto 

EXPEDIENTE 

Requerimento de D. Agostinha. de Assumpção · 
Peixoto, viuva do a.lferes Diogo Josó Peixoto, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1600- PÃjgina 2 de 30 

168 Sess8.o em 4 de Julho de 1885 

-.pedindo a gr::1ça de uma pensão l)CCuni~\ria \ fot'malidades legae::;, desde a. org-aniznção da 
co.m que posst -prover ~ sun.. aubsistencia. I mesa, às9 horas da man.hã do di:·~ :)0 de Novem-

A· co1umiss:io do 1ensõcs e orden.r.Jos~ · bro :de 183! ~· com . :.tprcsentação de fi;;cQcs -pi)r 
São Iidós e vão a imprimir os seguintes pat"te dos ~ous candida.tos,at.S á tran!':cr~~ção das 

acta;; nu llvro de notas do i 0 tab~lhao dessa 
villa. Joi5é Antonio de Arau·o no dia. da 1 i!:-

e em ~cguida a elb., concert•_-. e conferencia das 
N. -15S-.;i8S5 authcmtica" pelo me,;;mo serv.mtu:.trio, nllegou o 

• candidato Barão d::t. Villa da Barra nullidade in-
, :J. .l 

A 2:1. commissão d ~ int1uerito, havendo ex- -1. 0 No !:.teto, a seu ver sotp1cndcntc e es-
aminado os papeis rcla.ti,·o;; ú oleivão de um de- tttperulo,d~ terem votado (pat·a. o que diz ter ~ido 
puta.do pdo 14 · distl'icto eleiwr~d da. provincin. preciso impor-se um fi~cal que não nomeou), 
da Bahia., con;;ta.nt"s úa.s autlt.entic::ts re. st<ecti-] d~.\ 15G.cLütores de qu::_ se. co_ml•Õe o. c~~llcgio, 
vas e da cxpos1ç?o e conte~t:_:~~lio docnmrnt:l- i_.,.J, qu:l.tt•o do, quaes na.u h:w:n.t~l :-:ohctt~do os 
das dos dous l~and1d·ttcs c1ue plnlte&ram aquclla \ tüulo:.:, seg-undu con,.;ta J::~. certtd::c: que fi~~l 1:re~ 
cleiç:b~ o tendo ouvido os üeb~tes Ot'~\\!s. qne :-;cn.t·•, . jln:•sad~ pelo 2° tabelhao, Artst1dcs 
cmtreos mesmos teve logar no sewd~'l. eomnussfío, Olympto de Ohveu·a. 
dcliberott, sob proposta do relator, ad!at· o seu ~. 0• Na. recus~ do 2-.~ t~bclli:!o, o mc~mo 
part.!cer pat•a. quan _ o 10 ... ossem pt·es,::n es os 
livros requisitados ao governo por voto da Ca.
ma.rn.,_ d:\S eleições das t~::tt•ochias de~ S~mt~'l. Ri La 

n validade dos quaes apparcc.er:tm f~nd:J.tb:::: tid:1o por elle 11assacia. em 3 do De?.embt•o . 
dü ;-idas. :3.° Fi ll:ilmentc, no pt·otoslo c declaraÇão do 

Posteriormente, demorando-.- c :1 remt:!!':Sll do" v.: to que fizeram tdrita c lei teres, no <lia sul.~s~~-
lHO' r eqm-:tta -os, 101 :•ppt•._~vado pe ;1, Calll:l.l':< quente ao n. e c1çao. pr.r~nto :vp1e .~ a )G tao, 

um rei!U'~t·imen.lo em que S) inclicn.v:l .-1ue fos ·c de haverem Sl :il'i·ag-adt) tvJ Banio da Villa. da. 
enviada ã commissão a infol'ma~~ão do presi- Barra com seus votos,que a nv)sa for. rac.1hir em 
d<!nte d:. Bahia sobre o escrivão de pn do dis- o :eu competidor nas declarações da acta. 
tricto de C:1.sa Nova,decl::l.:-anuo·so poilcr n. com- A vot::t.Ção constante das authcnticas é a se-
miss:io emitLir pat·ecer iudepcndento da o:dlibi- guintc: 
ção de ouu·os dot!tuuentos; pe:lo q1:e a maioria. Dr. Marcolino..... .•. . . . 148 votos 
da commis:;ão julgou-~e h:1bilita.da. a fazcl-o.- Barão da \ 'ilh\ da Ba1;ra... ;) )~ 

Compõe-:':>e o 1-1° di·tt•ictu eleit,ml.l ela Bahia Esle resultado, sommado ao dás 5 parochias d: :'iCte l!aro c.: hi::~,cm t()Ja,.; a~ gu_ac::: hutlYe elei- acima rolaciooacbs dú a. se,.,.uinte vota .ão no 

dessn.;:,: pal'ochia .:, cujo rc:-:ultad•J,segundo as au- CAsA No\•A.- Ha tlou" rJsultados p:wa a 
hentica~, é o seguint·~: eleição dc;;ta parochia : o das authenlicas on

B::~.rão da Vill:1. da. Barra 
S. Francisco da;,: Chaga·; ....••.....•... 
Sânf:\nna du CarnpiJ Largo ... . .•..• . . 
Senhr,r d f l I:somfim cln Ohi•tUc-ChirtllC •. •. 
~ant'Anna du Angical .... . ......• . ... 
S .. nto Ant·,nio do PiLio Arca;.:. ...• • ..• 

vi:ld<~s i Cnma1·a. quo dão para. u Barão da. Villa 
(ta Bat·ra '118 votos o para o D1·. M:•rcolino de 

10Z l\Iom·a. 2. ; I' o constante de uma cortidão pas-
28 sa.da,crn :l de lJ··Z•!rnbt·o.pelo cscl'ivão do juizo tle 
GS par. do disll'icl•J do Casa. Nov:\, Josú Pet·eira de 
31- Mesquita , ~~ extrlLhid:L dr_~ sou li\•ru do nt;ta.;; , 
4:3 on le foi lançada.· a a.: ta. da elei~:ão no ffi('Stno 

Som rna . . . . ••.•. . •. 
di:1 e em acto continuo a. clhL,da.udo p:mt. oBa

'.!.72 r:'!o 7:3 votr:s e para o Dt·. :Marc,_,lino 31. 
J\put•aclo a.qun ll~J, a votaç:~o tlo distt"icto sará: Dt·. l\I:trc'llill•) !II,,urn. 

S. Franci.;co da,.; Chagn.:-: .• • . . . . ..••..• 
S:mt'Anna. dto c .i l JI!IIt La.rgi,J, .••••••.•• 
Scnl~~~r d'.' U(,mtim '.'•). Chirruc-Chiqur: .. . 

o ~ • • • • • • •• ••••• • • 
Santo Ant~.onin ch Pilil•.1 Arcatlo. : .. . .. . 

S11rnrna. . .....• • •.•• 

3:~ 
30 
72 

81 

F'>I":Hn, P'>r ,; rJ1, vi va.ruen t0 con t.c..:tad~s a.;
c leiç(ies dn.s parochi t~' <h: Sa t ' ta Ri til o S .. 1 o:~J
dt! Cosa Nor;a, (JUt! jnntn.s abr·ang-em mais dé
um terc;•.t d'l elcilnrad•• acli\·o do d is tl'ictu. 

SA:'\T,~ nrrA.-grn relaÇilu a estrt elciçãu,cuja;; 
a. u th r!nllt:as attestam elJ tr·etantu a regulut·i
d:.. ~e do pruces.-s•.1 e1ci t•; ral, nu ti ual furam satis
feltas· l!.•<la.:.; as cxigcncias o vb:o)Cl'Va da:-; ns 

Barão da Vilb. d:L B:m·a.. 3!)5 votos 
L r. l\hrcoli :10 Moura... . . :3i2 >) 

Apurado este, scrú. o l"c·sultalo: 

. 
Rll·ão Ja Vilb da Bana ...•...•. 

.De modo ':J.UO ternos , em um caso,iG7 eleito1·es 
co'mo l•l'eseuLes á eleição, e em outt"O 751,dc que 
evidentemen t·: sito mais da. terça parte os ~75 
ou os 257 eleitores (confo1·mc se apuro um ou 
outro ref.!ultado de Casa Nova) das parochias do 
Sant:J. Rita r! de S •• José do Cnsa,Nova. cujas clei
t,:õcs se pretendo ann ullar. _ 

N:t sustentaç:io c demonstração da incxallti
dãtJ datpt,~lle primei1·o resultado~ allogou o can
didato · diploma lo, Dr. 1\Iat·colino Mout•a, sor 
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falsa e a.JJOcryplw a authentica da acla da 
eleição quefoi enviBdaà Camara: 

1. 0 Po1·que osti cumpl'ida, concertad<l. e 
diz-se lançada no livro de nota~ do escrivão da 
paz do disL1·icto, HemlilloCodho Tupinà, que 
a . . ... ···: . . · .. 
mente imaginaria c flcticio; quando o unico 
escrivão da sede da pat·ochia ó o c:d:~diro José 
Pereir:1. de ~ie.;;quita., que ü·anscl'evett a a.ctt 

·r a e1ra no mesmo 1a a c o1çao .,..em o seu 
livro de notas, de que den a certidão qae foi 
presente :i commis;:;ã '· cidadão esse c1ue set·ve 
ha. muito tempo o carg-o. como se vet·iíica das 
. auth~nticas das eleiç-ões de 1881 dessa par·ochia, 
existentes no :archiYo da C:unar;1; e do tcle
grnmma e offic:o do presidente ch [Ü'O\•inúa da 
B:Lhia datados de 4 de Abril e do 1o do Maio ul
timos, presentes :i commis~ão, f<lzendo tam~em 
igualdeda1·ação.quanto :is eleições municipaes 

• ..,. • ': .. >~') .. 

parochia. 
2. 0 Poz·quo 110s ;a 11cta fez-se de.•ap:1recer o 

seu fiscal elr.litol· muito conllecitlo L13ove"'ildo 
crcu·a de Mesquita., que figura entretanto 

na. neta da. organização da mesa e na lista dos 
eleitores que vot:wam; sendo certo que na acta . . . . - -

' . . '· 
cionados os íiscr~.cs e amuos assignam a referida 

· acta e a. tra.nscripção de! la no livro de notas. 
3. o Porciue os-31 eleitores qu·i3 lhe dm·am os 

votos constantes da citada act:J. iur:.Ú'am, como 
se vê do docu.mento qu13 apresentou, havê-lo 
f~ito ; o·qae foi confinnado, não só por cartas, 
que exhilliu, de :3 eleilMcs conset·v~dot·e~, e 
por un.1. abaixo-nssignado de outros. em numero 
de 21, da parochia. elo Sr::nto Se, visinha, mas 
a.'n 1< • • r:: • 

Ga;eia da BaMa,ox·gão conservador. posterior
mente à eleição. 

4.° Finalm·mte, porqu<::,tenrlo a p:~rochia i30 

da cet·tidão extrahida do livro de nota:s do escri
vãa José Pereira de l\Iesquita. 

0:.; deputados Portcllá, LOUI'enço, Ch:ives e 
Bezamat reconh~cem o Barão da Vül<~. da B::~.rra 
como depubda pelo 14) districtoda.Bahia. 

p -F-~ • -
conhecem na mesma qualidade o Dr • .Ma.rco
lino Moura. 

São, portanto. subm!3ttidos ú consideração da 
amara as sC.!j'I:In es cone u.socs : 
1.:J. Que sejam annull:ulu.s as eleiçths das pa

rochias de Santa Rita. do Rio Preto e de S. José . 
de Casn. Nova • 
·z. :1. Que sejam approvadas as demais elei

ções do Uo districf1 da B<!hia. 
·· 3.n. Que seja reconhecido e proclamado de

putado por esse distric~o o Barão da Vill9. da 
Barra. 

S. R.- Em 3 de Julho de 1885.- Ad?·i~.. ,~o 
t m~.mte venct o, com voto em sep:tra o).

Lou~·cnço ele .. J.lbtrqucl'qtte.-.!llf~·ecto Chaves. 
-.M!r.;tacl Po;·tel/a. - Scltutet (com voto em 

parado). - Loopôldo Bulhões (com voto em 
sep~~rado). 

Votamos pelas seguintes conclusões: 
1. :~. Que seja approvada a eleição de Santa 

Rita do Rio Preto. 
2.:1. Qut; seja igualmente approvada a eleição 

da pnrochia de S. José de Casa .Nova, constante 
da act:l. transcripta no livro de notas do es
crivão .Tósõ Pereira de Mesquita. : 

3.:~. Que scj:i._ re~ouheci(!o e proclamad.o clep'u-

Votamos pela s"guint:) conclusão: 
Q te seja a.nnttlbcl:~ a. eleição em todo o dis

tricto e que se mande pr.JC!.•der a no\':L. 

Em 3 de Julho de 1835.-Campr.JS Sí!!lc:,: .
Scltutcl. 

N. 159-1885 

1 t•.1s,r os qnaes. eram a cctc os mlllto ante;; . 
d:t cl ~· i~;to e com baixa dada no reê)istro dos elci
toi'Cs corno p:-ovou,e trm apenas mudado de do
micilio,é inverosímil, m:Jxim 1 n::\ auscnci:!. do 
seu competidor, qne corupm·ecessem todos Olll 
n11tnet·o de i20.n dcslcs sú dou.~ votas~cm no can 
di,l:tto ltberal,r1unndo.nessa pn.r•,chin,cuja. mosn 
em. tmnnime,muitos ele i tor::'s liberncs. rr!ceia.nd.o 
que ~ens votos foss0.m supprimi,]os, fizeram an
t~s da eleição um protesto no impren~a. quo foi 
ni nda confirmado por outro protesto :postorior P I'O'Dincía do C catei (7° tU~ t i'icto) 
e uecJn.r·ação de l'Ot'JS , 

No julgamento Jn.s qu'!slões referentes {L A f:~. commi~são de inque:·ito e~a.minou as 
eleiçi'to tlo 14" di::;tricto da Bahia, a commissão aulbenticas das ele:çues a guc se procedeu _no 
tlivicli n-so. · . 7o districto do Ceará, cotnposto dos collcgto~ 

-- Os dcput<'<los Campos Sa.ll11s e Schuto:l vota- de Pereira., Icó, Umary, Lavr:1s, Vargea-Alegre 
ram pqla 11ullidac!e g·crnl da eleiç:1o, aiJstcndo- s. Matheus, Iguutú c Bom Josufi ; c 

.. . . ·-
' · Considerando que não são procedentes as al~ 

ciciÇ.ões litigiosas, sem a pre.5en~.l dos le""ações const~1.ntes não :;;ó do protesto apre-
requi~itados. se~tado perante n. junta apuradora, como tam~ 

Pela n_ullidadc dn. elciçi!o da parochia de bem d:t contesta~~ão offercc~da pelo St• . Dr. 
Santt:~ Wtn flo Rio Preto oxpz·ess·1 ram seus l\Ietonda Franca Alencar; 
votos os deputn.dos Portella, Lourenço. Chaves Consi!lcr.nndo qnG o proccss:> eleitoral correu 
e Bcr.a.mat ; c vot:1 ram pela valid;\clc os deputo.- re""u'iarmente em todos os collegios, não tendo 
dos Bulhões Jat·dim o o relator. "" n~o acta. da apuração geral appa.recido protesto · 

A eleição da pn.rochia de S • • Josê d~:_ .Ca~a. ou éontesta.ção de Mnhum dos . me~bros da. 
No'Ca é mandada annullar por cinco votos con- · r espectiva. junt.a,-a.ntes t~n~otodos ass1gnn.do a 
tra. o do relator, que approv:1. a eleição constante respectiva acta sem restl'lcções, e~ finalmente; 

. . . . ')'> . 
V. II.-"'! ... -
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· Consideran;'lo que -o Dr. Thomaz Pompeu de · Estava previsto~ entretanto, que, ·apezar de 
Souza Brazil obt~ve maioria de onzé votos sobre todos est~'s meios, o Cl1ndiJato diplomado não 

. -~ ( ..: CW.J .- qa.-
l)ttim I!ed;·o .-A.lmeida Olir;ci1·a.- Jose Ma-
rianná. -.!llvaí'O Oconinha. . 

Y o to em i c1>ai·at?.o 

Achando-me em divergencia com os membros 
da comnüssão. signatal'ios do parecer sobre a 
eleição do 7° districto do Cear~i., cumpre-me não 
só fundamentar o meu voto, como tawbem a.s
signabr antes de tudo uma circurnst:tncia, ue 
nao cve p::ss:l.r esaperce 1 a. :ique les, que 
quizerem julgar com justiça o ponto c:lpital 
destl:l. eleição. A_ ~?mruissão,em sua m .• ioria, for-

r e 11 niria maiot·i::t • . 
Era muito vivà. ainda a men10ria de sua der-

rota em .Dezewbro ultimo. . 
E!lt:io ~udou-se de; tactica, escolhendo-se ~e 

o .... 4 .;, - l ~ t 

gações J.o candidato conte-,tante, Dt·. Meton Ja me-se quo não voltará. mais, porque da acta não 
Franca Alencar e deu . como liquido o diploma consta que tal trab:.~lho fosse feito em algum 
do Dr. Thomaz Pom eu do Souza Brazil ua.ndo li v J al.; · a 
em Yisra. dos do•:umentos~ que foram exbiuidvs, avulso. 
a conclusão contraria i do parecer é a unica. To-los estes factos constam de documentos. 
admissivel, . como p-~~so :3. . dem·mstrar. Si no . Não ficaw_, poréw, ainJ.a aqui . essas irregu-
10 de Dezembro do anno p·1ssado a administração lat·id;1des, de si insauu.Yeis, e de todo ponto 
influiu d:) modo directo no pleito elei.toral da- orig-inae-; . Votat·am individues, cujos nomes 
quella proviucia., como não é mais possível não constam da lis ta d::~. .chamada ; o numero 
escurecet·-se, hoje ~que os factos estão conhe- de votos é infet·ior ao dos eleitores, '1 U•) assi
cidos, na recent~ Óleição de 20 de l\Iaio. cir- gnara.m o termo d<1s inscripçõ :s ; e pessoas es
cumscl'ipta aliàs a um Jistricto uuico, a inter- tranhas ã mesa.. iuvadiram_.o _recinto em que 
·venção offidal diver~ificóu apenas c1uanto á esta funcciotiil\;a, e taes foram o promotor do 

or a., porven ura. ma1s sagaz e menos oslen- Assaro, comat;ca vtzm ;~; e urri ta ose A c-
siva do que ent:.ão. x~·ndre, a quem a me<>a. encarregou a reJ.ac~:ão 

E' n.s~i.m que ... ·e~os um .official àe linbi, te- da actr~ 
~~~~~~~·~~~~-~-~~~~~.~~~~~~~~~-~o~~~~~' irregt:lari~des,a 1neu ver, 

duzir pre,o;os par:1. um dos pontos extremos da. forn.m pt·aticadas, no · intuito d(! · f)ncobrir-se o 
província, depois de cumpt·ida. esta mi,;são, plano que Yingou Jepois. desvi:mdo-so mL~ito 
voltar logo sobre os seus passos c cercado de de inuuslria a atlençiio dns pes:50:1s, qui) se tu
soldados demorat·-se n~ cidade de L-avras, o tcres,.:Lram p•!lo candidato contcstaulo p:11·a utu 
mais · important:! collegio do llislt•icto, e ahi objectivo diíl"ercute, e infelizm•!nte todo~ elle~ 
tomar uma pa.r·te a.ctiva no pleito, nutando-se foram enleiaolo~~ pot•,ruo pt·eoccupar·am-sc com 
que Oi; jornaes da oppo;;:~,:üo, com a precisa an- as apparenci:as,f~ozendo prot{~Stos,quo a tnes:~. não 
toccdencia, denundat·am semelhant~.l manejo. recebeu, como se e\'idencia~da llcla; tuas guar
no momento em q ne este official partiu da c i~ dou-os para ~lt~ p~i;-; con~t·~~rial-o~ a seu modo. 
dds.n da. l"or·taleza. e todavia o actud pt'0Si- O plano a que alludo o tt·ansparcnte. 
dente do Ceara não só nenhuma prov-idencia As actas foru.m oscripta.;; para ~·oncel·ta-
deu, em Ot"dem a evitar o verdad·•iro fim rem-se, depois de stlbido e ~.:onhecido o ra~ultado 
dess~t excut·são, como dBpois do fa~to consilm- • da eleiç:!o em todo o districto, ao qual, embora 
mudo uo limitou-se a interrognt• por otficio fique um pouco rifus tá!lo do c0ntro o cullegio do 
seu subalterno, que ou o illudia .ou cumpria S. Matheus, esse resultado podia ir chegar com 
s uas ordons rcser.vadas: E' assim il.in la, q uc (:erteza. dous d!as depois, termo maximo. Ora, . ,· . . . . . . ) ~ 

guezia aliás pcrtencéille a municipio di-ll'erentc 
do de Lavr11s, req uisita algumas pr·a,:as da 
força, que o alludido ofiiciul coudu:t.ia, sob 
vretexto de mantet· a ordem na elei~~ão da dita. 

=-fregucnia., o 0llc de prompto, pór sun. própria 
ail toridade, sn.tisf:tz essa exigencia.. Além desses 
factos ontros ha~ que provam a indebita inter
vmção ·do r,-overno provincial nesta eleição, . 
como s~ p•)de verificar na contestação e do-

. cnmentos cxhibidos · · pelo ·· candidato ·éontes
. tante. · 

ins.ignifit::antc.· composta em sua metade de vo
tos duvirlo;:;os, tomados em separado Clll outros 
collcgios por l'Ct·em de eleitores da re,·isão de 
1884. Em S. Math E· us, ·porém. algun~ . que 
estã o nesse cnso votat•am promiscuamente e 
dados ao mesmo Dt·. T . Pompeu t~tais uns iO ou 
12 votos, alézn rJo que realmente elle. teve,ficava 
resolvida : ~ difficuldndc ~ · ·· · · 

Que a a~:.tá do collegio ,Je _S. Mat~cus é con- . 
. certada, depois-de · conhe_cida a. yota<,;ão total do· : .. 
districto, não ó ponto quo sofi'ra duvida; desde 
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que se attentn. para o procedimento da respec- ' Continuação da 2:1. discussão cío proj~cto n. 1 A 
tiv:t m~sa -eleitoral, g-uart:lando todos os do-: I de 1885, sobre extincção gr;J.dual do elemento ·· 
cumcntoi; relativos a elêição e para o ctub:,ra.ço servil. · · 
systematiro opp'lsto a que o Dr. Meton pro-
duzisse umajustifi,~ação perante o·proprió juiz .4.'s 3 ho1"(GS da tarde 
munici al de S. :Matheus~ 

E' inexplic~vel o ·p~t•ocl\dimento desse juiz, 
tnandan:io m::l.l'car para 25 dias depois d·· re
c uerida est>a · u::::tifi,,a -o uando a t·ova era 
de car·:1cter urgente e nenhuma affluencia 
havia de serviçono fóro, corno cet·tifica ores
pectivo e=-cl'i v~o. Comparo-se ainda este f a c to 
com a circumstancia de 8 di :s de~·ois não se 
acharem na camara municipal os livros da 
eleição e nem documento algum a esse respeito~ 
e ''er-se-á, que slli um j:dz par·ci:ll, 

. adheso á c:1usa. do Dr. T .Pompeu illuflia a p1•ova 

. de um facto, qtn propositalm(mte se qu•'ria oc
culta.r e attui cl=condia-se esses livros. esses 

, ll ã 
o qu~ de prompto se teria feito. si. ua forma 
da h•i houv<::ss'!m tido logo o co~npetento ·de-:-

Os signa.tarios do pnrecet• correram t-:to 
n pr0ssadRmente na a11reciação dest~s factos.que 
não att nd r m " · -
indicadas, à excepção de dous illustl'es mem
bros da. commissão, que em presrmçn. de tam:J-

.: nha ccl•'riõade não puderam . formar juizo al
gum sobre ns aclDs de S. Matbcns. Eu. porém. 
que couheçc torlo o p:oc~sso rks~a C!l~içiio, estu
dei os •k•c.:•: men tos e sei c•o.:oo so p:t '' :S::\I~am a~ 
cous:1s. nill) podül i:lu .ir-me. pelo qne son de 

::; 1 n .. ":.. ~ .: . -:su ~H ~ . 

o:oó cqllipollent · d1• que prevê o ::~ri:. tG § 1° d~ 
lei. c 1:32 du Fte;.ruiamcnto a ~<a eleição come
çar:·l u n.cab r:i no mesmc1 dh ; n~o podendo 
prnlongat·-·e :tlÓul da.s 7 Jt,r.;s la noute. >) 

2." A ol•·iç.1o do S. Mathens foi vi;;ivl'imen te 
concluidn. depoi!'l, n:1o dess:\ hora. m:\~ do dia 
mes1110 umr.·tHlo p r 1t :t cloiç<to. ~ como tal e~ tn. 
hypothesc esc a. p«t ao pt·eceit.o elo :-11'1; . 20 à • 
lei ; não se tmtn d:l anullaçã • dn \"Oios·, mas 
dr~ não compu tar·S"l p}ll'a o calculo ela luai.o
rin. n.usolnt:l uwa votaç:io as,;im ddut·pad:L c 
a.lt••ra:la postnri·mnontc . 

Proprm ho, poi.::, :1.5 snquintes conclns'õ~s: 
L~ Que srj;t declarn.dn. de u·cnh 'nl cífeito 

9. acts. da. ~qmraçiio d~ S. l\1 a thous ; 

uc s"'.Ja recon lOClllo epnt '(o, como 
tendo maiorh absoluta de votos, o Dr . . Meton 
d::. Frnnc:1. Alencat•. 

Sal:t das s ·>ssõcs d:t 1:1. commi~são ele inq_u~rito 
em3 de Julho de-1885.-.iosd Pomp(m . 

O Sn. PnESIDE;>;TE dá para. o dia 6 a seg-uinte 
ordem elo dia : 

. Vot~ção elo l)~l.l'c~cc r n . 156, do J8S5~ reconhe
.. ceudo <lcpntarlo pelo 2 ::- distt·icto da p1·ovinoi~ 

da Buhia o conselheiro João Ferreha de Mou't'a. 

Continu<1Ção da 2a. discuss1io do projecto _n. 16 
de 1885, sobre credito ao miui-:tet·io do imperio 
para a construcção de uw. lazareto. 

_õl. lSCUSSãO O prOJ~CtO n. t1 1 85, sobre 
credito ao minist·~rio da justi;;a para despezas 
secrc ta;; da policia e outras. 

DOCu:\IItNTOS QUE ACO:IIPA.NHA:II O PARECER N. 153 
- 188~), RELATIVO .\. EI.E!çiÃO DO 14'' DISTRICTO 

. Do\ PROYINCL'. .. DA n,UUA 

'xpo,ir:tio . com. 23 docwncntos, do bw:ha)'f!l 
Jf w·colino M <il.tra. e .4.lbttqw.wque, sobre a 
eíciçao do 1"1) di . .;l1·icto da Bahifl .• per-nnt.e a 

Eleiçtr.o do J..lo districto da Bdtia 

A jnnt:t apur:ldorn. do 14° ilistricto da Bahia, 
composta de• jniz de direit(J. e ·!e r.pnltt'O juizes 
d·· pc.z. p::-0.sidentes de .n ·~sas Pleitoraes, re · 
nnindo-s0 11~ ci!i.ad13 la B ·rr:\ do f{io Gl':Ln+. no 
di : •. ·~o tle ;) 7. rubm rle t88:1. e:s:p···:iu. diploma 
no pn~o. a (: :'l.:!llt!'n,muui~i.p:il:!o cand.i•htn et.~ii.r) 

\1· ,,, . , ~ .. 

P"T' ha.ve1· est..) r·e;.mid•} Iü:!.L•ll'ia ubs•llut&. u" \·v
taç:io dn · iistri ·!ro, sendo e~t') o rosalt ,do •'le 
.::a tn parochb. : 

~j:4J'CO!ino :\lOUI':t: 
S!Lnta Rita . . . . • . . . . . . . . . . . US 
Chiqu~·-Chiquc . • • . • • . . • . . . 7i 
C:1 m po Largo. . . • . • . . . . • • . :~o 
Relilanso . . . . . • . • . . . . • . . . . Sl 
Allgir.al.... .. . • . . . . . • • . . . . li 

~\.ptlt'açiio pcl::. .]!wta... • . . . :-:33i 
Bn.r<1Õ da Vill::t. d::t. B:.l.l'ra : 

S:mt:t Rita. • . . • . . . . . . . . . . . 5 
Chiqne-Chi,lue.... .• . • • • . • G3 
Campo· Larg-o.. . . . . . . . . . . . 28 
Remanso........ . . . ....... 4:3 
Angical •. . .... .. ........ ~. :u 

175 
Deix:lram de ser :1.pur::~.dns as elciçõP.s da. ci

d:lde d:~. Barra c do Riacho de Casa Nova, por 
nfio haverem as respectivas meSlls parochiaes 
C!itnpriclo o disposto no !lrt 15 § 22 da lei elei
toral c art~ 5" do regulamento n. 8.213 de 13 
de Agosto di') 1881. apc?.ar de haver o presi-

:.:dento da junta roqui~itado das mesmas mesas 
· ns cópb.s dis anthcnticas, de quo tratam essas 
dispôsições citada~. . -

Po lcl'Íar.ao;; dt>sde já rnostt·ar, :l plena. Ju~, :L 

se1~~o . de . tropeli_ns e escaud~üos que · $0. po~ 
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logo em. execução para evitar-se qt1c fosse ex- ,. tendo, porém, sido acculo>ado de parcüilidadc 
pedido diploma de deputado legitimementc .·pela imprensa opposicionista. · desta proviricia, 

. eldtopelo)4°d!stl'icto da Bahia; entretanto, _you refel'ir:1ogoverno e ao pnulico do meu pai;.: 
dando apenas,nos Jocamentos ns.1, 2, 3, 4 c 5, o procetiirnr~nlo riu c Jh•e antes, dllrante e -de
a prova. do que leyamos dito, com a c:tlma, c pois. da apur:;~ção gei"::il, e tambem as occurren
serenid~de do unimo que a cousci0ncia .da vi- elas que se deram relativamente ü mesma apu-
ctona a ca-nçn. ~t msp1r.1, passaremos so re to;. ração. ·· .. 
dos ~qnelles desgraçados inc~dCnt~:':, prru sõ- Procedida a eleição no d1a i 'de Dezembro,
mente demonstr~r o provar a s:tCle~ad~ que, lMtn~•)i logo affixar,' 11a porta da. C:.JS<t du. Caro ara 

porque se considerar a. eleição do 14'n distácto 
da Bahb1~ o diplomn, expf:'dido pela. junt:t apu
radora daquello di~tricto é o un;co legitimo e 
verdadeiro, pot· ser legitima e verdadeit·a e~
pressão d:.·s urn::ts. 

Convem entretanto firmar· desde jit quo ns 
mesas clGitoracs da Btlt'r:l. c d!! c~-.s:l NoYa s·}o 
~xclnsinunente da parcialidade do candidato 
derrot:1do. s;'n:lo o res.uJ lado das c~eições dest:ts 

Cidade da Bar r a: 
B,uão da Villa da Bm'I'a. • • . 102 

......... 
Casa Nova: 

Barão da Villn. da BamJ. •.•• 
.) 

Si, pois,houve~sern sido remetlidas as anlhen
tic:ts dessas clnas eleições :i jnntn. apuradot·a, 
seriaaiud:1 este re>5ult,.do do pleito cleitot·al em 
todo o districto: -

I\Ial'colino ~'1ourn .•.... . ::-... 402 
Barão da Villa da Barra.. . . :-350 

I\l::L~ por que r~âio não foram remetLicbs:cssas 
duas aut.hcntic~s à juma apur~dora. nos prazos 
1u : 1 L 

Pot· qu') fugir.J.m ~í. luz da Yerd:ldl) o teme
ram recolher dJ po:ler competente a p:tlm:t. 

• . ?. 

Receadam . por ventura que o-; dignos ma
gistrados, de q11c se compZ!c a junta aput·adora 
não conts.ss~m todos o;; votos (J'IC as authcnli
cas dessem :10 Bar·ão cb Vi lia cb Uar:·a '1 

A resposta t!estc qucstionnri0 Cn\'olvc a his
teria de um crime tãiJ itnpr:;dcnte· r1nn.nto rc
vültantc, qtul o prn.t:ca,Jo 'tnin~ · di:ts depo:s da 
eleição pela 1 !arei:d idade consen·:Hlor;\, ro ll
b:lndo-sc o livt·o de !JOta ~ d,, escrivão ,Jr.: pa:r. o. 
falsificant.lo-se um·1 n.d:~. eleitoral, <;nbstituin lo 
a ·verd:-t\ldt·a por outr·afraudulr!nla e apocrypba, 
para ·o' fim de s Ü\•;1r-se umn. ca.ntHdntnm que 
niio po,lin. conseguir a rnaioria dos rotos do dis
tricLO. 
Ouçamo~ a narração fiel d :llj nellcs acon t~Ci· 

mento-:; publ:cad;l. nn ),;-i'nttl do Com;;;.e,·ci1i 
1· • . s•~ I\ ' · • C · c 

.Almeida, jui~ d•J direito da <.:Íd tdc Ü:J. .Bar·r·a 
do Rio Grande e presidente da junta apura
doru.: 

B ahia .-:-.A aleiçüo oeral do14·' clistriclo tla 
)Jl"OVhlciu. da ·. Bahia e ojili~ de direito da 
comaJ·c<:t do Riõ de S. F,·ancisco, 1w chlct{(c 
~la Bm·ra do Rio Gmude. · 

·• ~resiclenl., da junta apurador:~. do H ·· dislricto 
ele1tor.tl d.• llrc..vincia da. · B.-.hi~l., tenho -cún:.. 
seiencia. de que soube cümprir com o r.aeu dover; 

.~; umc1pa , O:,C tta e que ra a. o ar .,_ 1 

regulàmento eleitoral, convidando 6:-:;juiz~es de 
paz, pre:':ident.es elas mesas cleitorao::; deste= 
go distri~to a se reunirem, nõ·' dis.= 20, ás -10 
hora.:::, no paÇo da Camara Mtmicipal desta ci
(J[I,Jc, pat;~ proceder-se :i apuração geral dos 
voto.:;; das· diver;;,as eleiçõe;; deste districto ; 
c. no mesmo sentido, avisei, por oíiicios, aos 
reft:!rido,- p1·esidentes, com dcclaraçuo do dia, 
hora. e log~u da. reunião. ,c 

il .. ntonio do 1\emanso do Pilão Arcado, as quaes 
me foram rerncttiuas -pelos presidentes das res

'•divas lllesas eloitoraes; e t:1.mbcro uma cer-
tidão dn. acta a e e1çilo ~t pat·oc m e anta 
Anna do Angical, extrahida do livro de nota~ 
do esct·ivão de paz, onde fora ella transcripta. 

·os presidentes d~\·s mesa~ elcitoraBs da~ pa
rocllias d(! S. Francisco dr.s Chagas, de Santa 
Anna do ,:c~ngical e de S. .losé ele Casa Nova 
dúxaram de cnvbr-nic as authenticas, nJ..lezar 
dG havel-as r·Jq uisitado . 

Quanto á , da. _ p:1.rochia - - .. .. . - . . 
O' , • 

dá mêsa eleitot·:tl, apezar d:t certczr~. de não ser 
nLtendido, emvista. do pbno gnc os amigo~ do 
C~\u.lid::to Bario .~a Vill3. d:~. B:u·rt>. cs~a\·am 
pondo Clll pratica. dr~ me contt•at·wt•cm c tliO esj, 
tnrcm dit·ecta c indit·cctamcnte, na. qua!id:•dc 
de presideÍ\tn d~• junta apurador:\, com o fim 
nntco c exdu:-i v o dome forç:trom, por me h.~ elo 
diss<l.bot·os, a pnso:ar o nxorcicio da v:mt. elo di
reito ao juiz mnnici\):tl. pnt•onto 1to illu!'lt•í1 i 
b:1riio. Dr. Pcdt•l) )J:•riuni Juuio1·, r·.etiran
do-::c-rue assim du. pl'l.l:-:i. ;clH.:ia da. junta. 

E tanto isso ó vcrdadn que, tendo ou rcqui
:-;itado, no c!ia :ll, a có;•ia ·· da acLn, do 2° tu.bcl- . 
Wio Jo1quim José da Sih·a Pa.z, CJIIC I:a.vin. 
transcripto no seu :livro de notas, o lJr. Pedro 
M:Lriani .Junior :o,:uspr·ndcm no dia scguinte,12, 
apen::s com diiferent;a. de 2 hoi"as, os dous ta
uelliãcs deste têrlllO, p~tra que niio pude~sem 
rn.\•i:u·-mc a rcf!;rida. cópia, e, · pat·~t subsli-

, . 
cido Fr·:uicisco Beuicio dos Passos , homern 
n udaz e av~>:r.ado na prntic~ de em prezas a1·ris
c:1das, ate com <1nebra d:t propria Jignidado. 

:~ E~ te. Sr. Ft·1mciscoBenicio, cc1·tamente com 
SCÍCDCta do juiz municipal C para. não Cllmprir 
a rninhn rcq:lis iç:'Io. desappareceu no uia 1;3, 
desta. CÍ!lade, lcY:•ndo c<Jmsigo o lino ele notas 
do zo tabellião, só vindo :L âpi1arecer iio diü 2:3, 
depois d.l apuraç_:io gural c quàndo jà La via. 
<.:'!Sl:i<tdO . a. -~túqieusiiO .. desse _· S!!f'/CiltÜal'iO, qu_e 
reassumiu o exerci cio do seu officio. - ,. .· ·. 
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Por esse acto illegal e por demais revoltante, 1 da parbchia de S. José da Casa Nova:; resnondi
e? não cu!p.o'tanto ao tabcllião interino, Fran- t lhe que sim, uma vez que algum membro da 
c1sco f3omc10 dos passes, como lastimo sobre..: junta apuradora contestqsse a sua authentici
maneira o proceJimento do meu joven collega, dacte con1 certidão d'L acta da elaiçilo cla.quclla 
Dr. Pedro Mal'iani Junior. ·. · · · parochia, extL·ahida do livro de notas do escri-

da Barra. 

:Os seus amigos, {u1·iosos, procuravam -com 
esforço _ ingente um meio de salval-o dÕ 
_desastre. 

Licitamente, já. não era mais possível. 
Recorreram, portanlo, à fraude. 
A pt·incipio os amigos do illustre Bari'ío ten

taram n:1s Catingas, fazenda do Dt·.Lui:z; Vianna, . - - .. 

S. Francisco das Chagas. Cons1tltados; porém. 
alguns membl.'os da mesa eleitm·al, elles se 
nen-al'am á falsifica .ão. 

·ã d . :'" . 

assim resolvesse a maioria. dajunta~ 
Depois de uma pequena discussão, ®spe-

di-me do colle"'a retirei-m rém conven-
cLio de que se projectava pôr empratica algum 
plano sinistro. . · 

Do Dr. Po!dl'O 1\Jariani eu nada tinha a re
ceia r, porém do Dr. Luiz Viann~ que em l;oli
Lica, é seu mostre, seu di.rector est.iiritual,tiJ.lha 
tudo a temer, por ser homem capaz ele com
mo.ttcr o;; mo.iores atLentados~ uma vez que se 
faça preciso mostrar a sua jniluencia poHtica 
no Rio de S. Francisco, e o exija a cons<:i'V~tçcio 
do le ado r.u ene1·a receu ,,. das n -os· o H-
lustre Uartio, f]WtndO 'liiJJlfta (~ tCi' alJoi·reci
mcnto da politica. : 

... Eis como tambem se explic::t o desapparcci- ·· 
monto do tabellião interino, Francisco Benicio Nos dias 17, 18 c 19, foi esta cidade invadida 
dos Passos, carreganJo comsigo 0 livro de notas por ~l·t~pos de capangas que se 3'-qu~rtclar~\m 

o :.. ' u e nao, onc e se a c a v a. t1·anscr1 pta a •· ·-=>' ' • • • 
acta. da eleição. Falsificada a acb, necessaria- no quarteirão do 1\usario destn. cidade. 
mente dcv~l'ia. tambem i;Cr o livro denotas, 110 Os meus ami.gós, o alferes Tertuliano Ramos 
logar dl'. transcrip\.:'io. p:u·a, no caso de pedit·~sc · do Queircz, Juão Lucas dcSouza Verçosa, Frau
certidão da acta, haver perfeito accôrdo entre cisco Rodrigues Porto, Joaquim. Leão da Sil.:. 
uma e outt-a coui;a. O promotor publico, porém, vcira e outros, tendo noticia de qne os-amigos 
sendo sabe !or do Que se 1)!'Ct•3ndia fazer~ j:·l do il!ustrc ba1·iio, com a capn.ngagem dentro da 
dizi L fHtblil:amcnle, ·si tal :~conteccssP., a pena~ cidade, sú tinham por nru iriÍp::·dir quo cu pre· 
o tal.Jclli_ão ~ntcrino s:.hissu do CSC(mderijo com siJbsc a junta apuradora, dizendo-:s~ até ~:que 
o livro do notas, rcquo~·eria. um exaruc C?- scri_a. assassini~o caso teimasse ~em prcsi-

' • • 'o• '' 
amigos do illuslr,o Unriio. no cumulo do doses-
poro, appcl1:1ram pnr:~ a falsificação dn acta da. 
clciç·io rio S. Jo~ó da ,~a~a No\·a, onde o c:mdi
duto.Ba.rlio dn. Villn. da Bnr1·a obth·cra 73 votos, 
o o Ur·. :'llar·colino Mom·a 3l. 

gugcm.:: 

A princiilio hesitei em l:tnçar mão d:t medi la 
A cousn. torn:wa-sn facil. pois r.ontav:tm cem aconselhada, p1·Psta.ndo, por:}m, mcrccid:~. attcn· 

OR; mcmft1·os da mes 1 oloitornl <bquoll:t p:u·o· ~·110 u.o qu · se dizia pul>licamcnle, e vendo o 
ehi:t. Dornm a-: suas ptoviricncins 0 n.rranjar:tm cr·~=~dllo DUillCt·o d•.) capn.ug,,s quo os amigos do 
a f:~lsiíicnção. d:t qualt·esultou para 0 illú~LJ·e illustre barão, sem razão de SOL' , tinh:tm intJ·o
B:l.l·ão urn :l.Ugrnonlo do 45 votos, 0 p:ll':\. 0 Dt. ·· ,duzido dentro da cid tdo, derraUlando o . p?.nico 
Mnrcoliuo l\1ou1·.u um:t diminuição d.:) 20 Yot.o&. por to los os seus hauitantcs, então resolvi re-

quisitar ~~o meu colleg-a o juiz de direito da co-· 
S:tbcndo eu, com toda ::1. certez:•, da f11lsificn- maL·ca de Chi•.iUC·Chiq·te ll do delegado, a!feJ·es 

ção da actn da cleiçiio c!a p li"Ochia dn S .. José Augusto Ccs:~-r Gaspar, . ::t força de linha alli 
da Casa Novn, e tn.m!Jcm q tt•! se pretendia por destacada, sob 0 sett cormríantlo, para assistir 
todos o::~ meios af:1star-se,;;me da pre.:;id•'ncia. da ncst~l. cidade a apuraçiio gera 1. 
·unta a ••ur.•dor:t f11i tP.r com o Dr. Pedt·o 1\h-
riani .Junior (verdadeira influenCia do partido 
conservador. ncstt~. cidade) c lhl! fiz ver que de 0 plano dos amigos tlo illn~tre barão esb,•n. 
sua parte, cotno .i ui~ mu~icipal cle~lc termo, d fi i ti ame te assentado. ~á nin rruem 0 in-no-
csperava to:l:.1 , coadJ uvaçao p:.ra quo a oJ·dcal .0 0 v , n · .) 0 o , 
puulicil não-cfossc pel'tllriJa.da c a .junta. pudes:'le , r,wa .__ . .. . ·· . . . , . 
funl:ci.onar livL·emente, no di•~ ela :; puração 1 .. O barão, apc:zn:r ele dtJrrotado, ~<ma se; ~tplc-
geral. · • : . mado, apur:mdo-se :1acta f:,ls:~ da elcnçao de 

· . · f . · S. José d:L Casa-Nova. e annullr.JHlo-sc os votos 
A sua r_esposta. mo sa tts ez ·um pouco, pots d 1 - .:-- d S· l R't·\ do Ri l'rct ·· · 

disse-me .· ello que da sua pat•tf! eunão d-evi?. a e eu •• to e un n._ 1 ' 0 0 · : • 

nad:.: receiar·; c, ·logo, :pn.ssott a :pergunLar~mc ~ :Mas. com() p~aticar-so s!lmolha.ntc, fraud~, -~L ~ - 
·si:e(Cpunha duvida em apurar a acta da eleição . :eu ·era o prcs\dentl! 'da JUllta · apul"adora~ e Já' 
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1.74 Sessiio em 4 ele .fülli'êtde -1885 ., 

havia revcladotodo meu pensamento aoúr~ Pe.; 
dro l\I ariani .. T unior ~ : · • · 

-· - . 

Urgia, portanro, ou c afastar-se-me' d<1 p ·esi-
dencia .da junta, ou coagir-se~me a dar _um di::
plomll no illus~re ba~5o. Eis como se explica 

... , .. ,0:, • - ' , 

força de lin!1a sob o sea commándo, desfa?.endo 
compldamente o plano do;; amigo~ do -illn;;tre 
barão. que não se animaram mais· ú pol-o em 
1•ratici., 

Com a forçB- c violenci::~. ji ni'io lh•'s era mais 
possi\·e! dipkmn.r o illnstt·e b·não; recorre!'3m, 
portanto, ao' estratagema. . 

No dl.:t 20. diz~m (p ~rém nit•i s~ sabe ao certo 
\:ando). o Dr·. PP.nro Mariani .Tunior. jniz 1:111-

nictpa d"8te ter·mo da. B:u·r·a do {io Grande. 
com tres _juizes de pn. prc:":ir!en tcs dns mc·sf!s 
eleitor.:e.; d.•8 parochi:l·• de S. Franc\s·.~o da-= 

~ .. , . 
( ~ ~ • ... .. .. l"':'' • 

ela Cas(l. No\•a. e o 2° juiz de pa7. do disu·icto do 
Icatú. conferiu clandestio:-tmen.tc mn diploma 
a candida.to derrotado Barão da Villa da 
Barra 

Tudo p:1sson-se ~m segredo. po!s, àurante o 
·· di'\. 20. de n:Hla se soube, relativ~un•3nte a rc

nnü1o da. c.::lelnYJ junra.. 

a.bsoluta dos votos, conferiu-lhe o diploma de 
dcp1ltado -ã Assémbl~a. Geral Legislativa por 
est~ f.lu ·districto~ · -:;- -. · · ·· · · · · 

A <1Cfada apura~·ão d~ixou de ser escripta no 
livro das actas da apuração geral, porque o pre
sidente d ;t. Camara !\·lunici al a sim · 
posit11lmcnte mandou f:char a poz·t:l.- dosal:To 
principal. para. privar ajunta de ahi fuiiêcio· 
D;ll.r, ;t:;sim tamb;m deixou d.e.remetter aquellG 

A acta da apur~ção: deixou tambe:n de s~r 
tt·a.nscPipta· em qualquer dos livros de notas dos 
tabelliães deste t•!rmo. por se a~~hnrem ambos 
suspensos Jes:ie o dia 12, e o nom_:)ado. para 
substitllil-os haver de;;a:pparecido desta. cidade 
_9-e;;de o dia 13, só vindo a. apparecer no dia. 23; 
-pelo que a junta., logo dep..Jis de lavr •da a acla, 
convidou o escrivão de paz do dist.ricto desta. 
cidttde, que :-;e pr·~stou ·a· fazet· a transcl'ipçlí.:) 

~ . ... 

da.los, com o fim unico e cxclu$ivo de salvarem 
dt~ u.m naufragio it•rcmediavcl a can-tidatlu·a de 

._~ttn p_l'c{endc.n_t_e im;w1·tuno. que n~nhutn ser
viço. nenhum beneficio tem feito a este dis
trict•Í. 

Tnndo t:on mn.r·catio a l'O·nnião dn junta nptt- 0 proce :imento de meu collega. o Dt· . Pci!ro 
r~vl('lr!l par(l.o diu. 20. ás Fl hor:'l.s da. mirih:!. :is M<ll;i~,11 i Junior, a!;;oumindu a tüinh!i.jnt·isdi.c-
91{2, cor11o m•r-·:\\·~ o me,, r··log-io, s:1.hi P11· ção. scrn q_uceu e::tive~s '."\ impedindo, ncmlh't\ 
hiicamento"• de ·minha cnsn.. ac·-·mpanh&cl0 do~ I1 ot1v ess·~ tt•:tnsmütido, c"m o fim · t.tnico e e-:
qu ·,trn juiz·'s de vit.z orr>sir!f.·ltes dn-: n•<:s:l.s elei- dl.lsi 1;"8···ae corlféir· · cbnd•.!stiiüriifint·· iua di:.. ... . . 

~ . . . ploma ao ~et! pa.r•>ntc. o B:u·ào c!' Vil!a cl:t 
Ln.ré!'O. ile Chrqu"-Ch•qn11 e rlo TV:mn '1~<> r:o f:htt·m, <dém d·~ i!OUstituir um c:·ime pt'1:visto 
Pil:io Arc(llt?. a L<tt :tbe•n.d.'l prornotor i·Uthc_o da· úm nossa. lcgi~la.,::i.o crirüin:l.l,-r'· por demn.1s 

, . 0 ~ !': e c 1 n !: r1 ;: n. a · .to • • 
~-· .. , • "'·o · :S ~J · 

diri ,..-i-m~ ao pnçn da. Cam:ll'<l ?11nnicip:tl. onrle, trilÍl;it' 0 camilth·· d:~. virturl~. respnitanJo as 
c heg- •ndo. cncn n tr,;oi f··c h:lda. a TJOr ta q u~ dã n · •ss· ~s i.ust:it.u~;;üe -,. e prest(l.ndo bom~ set·viços 
ent.r::tn:l. par·~ o sti?io prinéip:1 l e no qur~.l dnvb à nos.;t~ c:1.nt patria, p:t1':1 no dia. . dt) aruanhã. 
iunccionnr a jnnta. w1o o~Landü presente na fn.er· juz a un: Lngat· qt1e lhe :1s:,eg\ú·.') um fu
ocl!nsi:1o nm só ~nlpr•!:;ndo da. Camnt·a. M11- tui'O mai.:: indcpcndento perdut·nvel. 
nidpal. Em r·onclu~ão, que. 00 ditl. 20. :is 10 hOJ'U.'S 

C<n1hc·i logo qu •} : am tudl) ia:;;o h:;yia pt·o- ela manh:L. Ptn uma p"qnrma. sdn d,J p:ço da. 
· s' t C:uua.ra 1\lnnicipal. r••uniu-sc c funccioo.ou a pn : o. . 

jnnt.a apnra.Jor:t, dtl>;-l r· -14.0 dist.rictil, solu~ ~i
nha.' pr<>sidcncia. é um facto pul>li(:o 0 notol'io, 
c s• .. brc o q Urllnão 1)éde h~wcr conlc•tação. 

OH ::1mi!!os:do illustrc Barão, se SO (~corrcmrlo 
de um meio rão pe !u.eno. coru o fia1 c1~ dcscon
sid~>r:l r-mc 0 for<;ar a jnnf<t ;;:. rn.unir·se ~ fnnc
cionar Cli'l algnma c:.t~a p:tl·ticubr. illndit':1.m·sf' Nesta cid ·de niio h:~ um ~õ homem de bem 
compl··t'• tll'·nte; P"rqum1lo·p.:1ss·•ram pel::t da- ,. q~1e nüo ,jure sct· verdatl!! o quo aca.bo de (lmm
cepç:1o de ver a junt.!! fun~cionn.ndo no proprio · ct:tr. 
cdificio rh Can1~1·a :Municip(l.l. em nt•l::t pe- O me-;mO n:'lo po"·Jcr;.í. di?. r> t• o mc!l c•dlí)a":l. Dr. -· 
quclh\ sala qne fica lo[;"O a cntl'ada do sal:Jo p . ·o 1\ =a · · · . · ' · · 
}ll'lllc1pa · vul~on-se, nesb cidad ~~ a not.icia,dc ha.ver~se 

cnnfcrid·) um diploma ao cand!dato dC['rota:lo, 
Bn rã.o da Vi lia d~L fbr.ra. : 

A jnnln, compostn dos quatro juizo:; rl.9 pa:r. A ·cou...:a me fez tal cspnrie, r1ue eu a tomo i 
presidentes !as m<'St'l.~S e-Ioit.ora~sd:1.~ ·parochias :ltó po1· pilhcda, princip:~ lm~nte quando soube 
::t•·imn. rcf·•rit.a.>:, fez anpurn.ção <lns divcr·:::as 

1 
qui') o talwllião interinr, Francisco Benicio, 

authentic:.~s, qun. ~c ha:Yi:lm sido r~u~<"Ltidal', c j(IU«3 nndav_a o · ~cnlto fles~co .dia ~3. \'iado a np
l~mbcm -da CCt'tlduo da :u~tn . da cl<:t ~·ao tl:. pa- . tni"occr Sl)tnento no :lm 23, fo1·a lJUClXI. ·no 
rochi :• do .Angi~d; ,.~ conclujd~ a :lJJill'ar;:io, ~ dia 20, JizCr.'l :1 t!•;1 11SCJ'ip~ião u:t :1cta ou di
ver•ificanllo. quo ·_o •· candidàto ·. Dt•. -. Marcolitio. i}llonm do - illunlrl! ' bar.i'io ··no -· Uwo do :. notas ··do: •· 
M•mra e All.ntqn~t·qu~ tinha rGunido a. ritaioria I tn.bellião do paz -: . -. 
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Tive occasião de ler a acta ou diploma _do,__ ·A jii'nta. apuradora, . reunida: sob a-- minha 
Sl·. .barão, e. po~so. garantir CiUe contém as presidenda, _>ou~e - desempenhar a sua nobre 
segumt.es ~alstdifde~: _ __ - -- · ·- - ···-- ---- e elevada missão~- confàindo o diploma-de as.:.: 

A pnme1ra talsiàado consisto em dizer-se putado à Assembléa Geral Legisbtiva ao càri-
na acta -que os tres juizes de paz, presidenLes didató Dr. l\Iarcolinô .Moura~ , - ... · ··· •. ·-·· · -

""'· ~. . '' ·; 

doras estiveram .no. paço da Camara. Munici--~ os_ aconteciméntos politicos em qu·e me_ a:choi 
pal, at~ :is 10 horas e meia, quando é publico envolvido, por ser o presidente dajuilta apura~ -
e notor10 que· muito antes das 10 horas eu dora de;;te f..i_o distt·icto, correndoa minha _vida. _ 
com os Juizes e paz que constltutam a maw- g ,·ave per1go, u t1ua am a nao esta tvre.
ria da junta apuradora, j~í me ach~va no paço Josd ~llcinoe~ Cavalca1üi rle Almeida. 
da Camara Muniçipr.I, estando tamhem com- ... Cidade Ja Barra do Rio Grande, 30 de Ja-
migo o promolor pulílico Ja comarca e alguns -neiro de 1885 ~ --- -·· .. 

. eleitores desta parochia, e ninguem: mais, nem Vencer a todo transe, dar entrada no parla-
. mesmo o porteit·o da camat;a~ mento,ainda qn:e seja pela 1)orta bâ.iia. do escan-

A segunda falsidade cousistf:! em dizer-se na dalo; ao. candidato cónservado:·. a.ttingir ao ~m -
mesma acta-diploma-que, por const1r quo eu sem se mc_omn:oó.ar com as t~rpe:'s d:;s metos 
não i~ia prestdir a junta apur.•dot·a p:.~ra não emp_:egados, ets o. al":o que v1sa.rao os autor~s 
confl3l'lr_ ~:ploma ao Barã? da Villa da. Barra, ,de tao revoltante 1ndtgmdade. · 

r .; es r. . ro 
Mariani Junior, convidando-o a assumir a pre
a!dencia da mesma j11nta. 

I • • 

ver _ sido eleito o candidato, Dt·. Marcolino 
1\fout·a, ' e contando ·· com a m::~.ioria da- juuta 
aput·.-,doril., e tendo todo o iu tct·csse em fa~cr 
JUStiça -ao can 1, :1 o f;'gl 1m:-tmen .e e.enc,Ja
mais dei~aria de :l.present;L1'-tue no paço da Ca
mat·a Municipal no aia o hora por mim desi
gmLdos para~ reunião da junta, o assumi!· a 
sua presid~D.Cia~ , 

o -.. ,ue pod~ria acon"te~er, em ultimo caso, 
ei·a haver uma dupl: cata d·! junh; co in a di(f"
rença de quê a _ presidida por mim esta.rin l•)
galnH:!nte constituicla, .nos termos dos art.,:. i 71 
e 174do regulamento eleitoL·al. -e a p1·esidida 

j · 1 • ipa i eb c ; , s · u' a. 
A terceit·a fdsid tde consiste_ em J•oferit· o 

· meu collcga, Dr. Pedro~ nA. ::~.da-diploma que, 
p • ~ • • ' ~· '. o 

officiou-me partic:ipa.ndo que se achav:~. no. pa
ço da Ca.mar:t Municipal presidindo a junta 
a.pu•·adotn, e que eu, nã1) tendo respondido 
logo ao ~~ tt officio, rleu começo aos tr<~.b::dhos. 

Ot·a. pct•g,mto eu: que estulto acreditarú em 
-- s~mclllanlo historh 'l Parece até uma bt·ica.

deira de ct·i:mç:\ . 
Pa1·a que havia meu collegn. do offici::~.r-me, 

!1iÍ, :tssumindo n. prcsi:loncia. d:t.juntn, no;:sumira 
i.ambolll a minha jurisdicção, usurpando n HlÍ

nh:t autoridade de juiz de direito'~ 
Tuuo i.sto ó uma furçn., ó uma menti1·a. A 

'·erdaue eil-a : 
O Dr. Pedro M:~riani Junior nunca. officiou

mc varticipandó' que Linha assumido a presi
dencia de :-;ua jw1ta, nem mesmo durante todo 

.-- . . . ·-

Vr.mos dal-a em documentos d~ tão subido 
valot· que, d<-~pois della. ha de nec••ssariamente 
ficar confundido o )ro )rio contestante e si um 
por um dos documentos que apresl.!nta.rmos 
não for ólo logico d:! uma _ só cadeia de ar
gumentos, si até as m~nimas circumstaricia.s - . . 
f <tcto moastt·uoso e anc.malo a verdadeira ca
· ractet·istica dP. um c•·ime, e ch-amar para elle a 
s:u:cção_ pe11al d:• nova_lei, po_r no,-sa vez, dire
mos :- Não nos honra o mandato. -q-u-e.crião . si;f
nific:t a verd;Jdeira e:s:presrão; do direito e da 
verdade eleitoraL · 

·No din. 1° de Dezembro, procedeu-se á eléição · 
na p<trochi:l. do Riu.cho-ac ,S .. José do Casa Nova. 
P. acta· dessa eleir;.ão.tt•a.nl'cripta no livro .le no-. s -- .. . . .. ... . . .. - ..... ':" " ·. --~ -. ' ... .. . - ~ - ~ : ......... .. _ 

dadão .Jo.~e Pel'eira Je àlesq,tita, mo~tt·a liUt! o 
resultado da ehlição foi o :oeguio.te: (àoc.n. 6.): 

.Mat·colino Mout•a.. . . . . • . . . . :31 

Este resulta.do foi logo cornmunicado para to
do.~ as p:>rLOS d:t pl·o·:inch;.,e a G~t:;ctc~ r.taBahia, 
orgito do partido con..:crvado1· na capital da pro
vincia. bem como toda a.itnprr)nsa neucra.deu-o 
á esti1.111pn.. Vide o n. 267 da. Go~eta da B11hia, 
de 25 de Dezerobru de 1884. (Doc. sob n. 1). 
- Por c nsequencb outra, que ni!o esta. que se 
exhibe hoje, foi'" actadt~. eleit;.!1:o do Riacb.o da 
Cas11. :Novn. ; e finalmente, para que ôcassem. 
confundidos os fa.lsarios. -foi extra h ida certidil:o 
da verdadeir:.J. act~A da eleiçãO~ logo depoisdestn, 
e a l'L'querimento do chefe liberal do llistricto, 
o capitão José Martins de Souza, como ·se v& 
do Teferidu documento n. 6. · 
·· que. esta cet·1idà? é que eiprim~ a verdadG 

..., . '" ' , , , . 

semelhante junta !':alvos os amig-os da fraitde . hida do livro de notasc do escrivão d~ paz do 
Si o Dr. Pedro .Mar·iani me tivesse officiaJo, dis tr·icto de -C.!t;;a Nova, que h<t long-os annos 

immcdiaLatuente, eu e a maioriil. dos membros serve aquelle lagar, e que_ já em 1~81 serviu 
da ju.n'ta teriàinos comparec:ido no paço da u:.~s eleições ·para deputadô geral por aquelle 
Camara · Ivlullicipal, e ·· não censentirian1os distt·icto, e cuja aathentica existe no ar;;hivo 
que, som o nosso pr;Q.testo, fosse fraudu , da Cii.1nara dos Deputa.los . (Vide duc. n~ 8.) 
lentamente conf5rido um diploma ao can.lidà.to _ M:ls a mesa. eleitoral de Casa Nova e&·atóda 
derrotado~- Bnrão _de Vilh da Barra, -- e járr.ais da_- parci:tlidide_, d0. candiilato _:_conservad_or_ ; ... _ 

o· deixar:amos diúonferit• o diploma :1.0 candidato . conhecida a o leiÇãó _de toào o dis(ricto e a c der- . ·-
'legitimamente_·· eleito;, Dt·~--- ~~rcolino de Moura_~ .ro_ta que ,_as -u r_nasJhe . inflingiraoi;Jembt:()l1:-!)e : . __ _ 
c Albuquorque. _, -·~ · · · --- · da desholiestidade _: politi~i\ de : -~·m:-)neio·:inde- .. 
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... ·séssuoen1-4:. de··•Julho.--de1885. 

cente e it1digno de -=dar-se á uma 'candi- nhecidà~ pelo tabellião do termo Jezuino-Libe--
<l:•tut•a iá morta. rato C:l.tfõ. --. - · · · . . 
ExisÚ~ni dtias· · mesas unáiiimcs :' A di "Barra- Sãó 3Leleitot·es d:i pa:rochia. -que pt·otestam 

e !l de Caea Nõva. Por que n:1o se faze~ la·rL"at; contraa.·indignidada praticada pelafalsificaçã'o 
· tamlnru ti ma acta ém qua o derrotado podia. ter da verdadeira· acta eleitoral, e ··que declaram, 

a tótalidade dos yoto;; de uma dessas aro-· sem al r documento a. resentado á C mat 
ch i.as ·, · coni -o nome. de acta. da eleição de Casa. Nova~ 

Eis o que não trepidaram pôt· em execúção Ainda mais: os eleitores conservadot·es Eva-
os sui>tcntadores da c:mdidatura. do Barüo da r~sto Cassi:1.no ela P_aixão, Anto~io Salomão da 

O docunletito - sob n. O, cuJa integ-t·à trans
crevemos, narr3. a histori:l. do crime, e chil.
mamos para clle- a attençso da illnstrada 
seganda commissi!o de podere;; da Cama.ra elos 
Srs. Deputados. . ' 

Eis o que diz o e~crivão de p :1z: «Já havendo 
eu dado no dia 3 de De~l3mb:o do anno p:-oximo 
pa~sado, a requerimento do capit<i:O .José Mar
tin.: de Souza, o trasb.do da eleição a que S'J 

.• o 

, ~ ~ 

a n.cta da eleiç!:!o a que se refere a do dia 1° 
de Dezembro de 188-!. com o fim unico, se
gu:ndo· ê- notorio~ d~inutilizar :1. maioria al;!an:-· 
çadi1. pelo D1·. M~t·collino Moura. e Albuque1·qt.ú~ 
contra o seu COJnp f! tido<' o Barão da Villa d:l 
B:trra. O qne posso. po1·óm, afi::tnçar, sob jura
mento. e. est:'t no. domínio publico e no m'3u 
livro . de nota;:, roub:ulo ha pouco- é que 
o ·· Dr~ l\Iar<!olino ·Moura o -.:~lbuqüorque ob-

t. a e r s c uz v1 ::.. , 
12 e 13)declaram t:únberrv c:;er falsa e~sa acta 
a.rraoj·tda postel'iormente i _eleição, ·.dando ao 
Barão da Villa' da Baz·ra 'H8 \'OtllS !.! · 
· Attenda-se tambem ao documento-u. 14. São 

os mais re!'!peitaveis cidadãos da Vil!a de ::5eilto 
S~, paroehin. vi;;inha de Casa No\•a, entre os 
q uacs o vigario Pedro de Ale8;n:tara., que- af
firmam, por a!:ls~ver:~.ção de cl~ttores, o numero 
exacto dr~ votos obtido:; pelos candidatos liberal 

' . 
E'allem ago1·a b "m alto os annaes eleitor~os. 

Niro só agora como -.:>r'mpre, os dous part1dos 
constituciona.es manif•.:!Stnrn.m ~xi.stench e or-
gani:r.:~ção naquelh parochia.; om _tod~s as elei
ções ualli. quer gcraes~ qtter prOVlUClaes C JUIJ.· 

~i.~ipae~. equilib:am-se mais ou ~enos as fo1·-
' . . 

.Ainda na cleiç:ro de JSSi foi este o resultado 
a,-. votação naquella parochia: . 
·sai-[õ;àa -vüi3.aã- 13arra~ .... ~ ... ~ -. ~ -: ~ :······ - 65 
.MarcoÍino Iv1oura .•. . .••••••. c; ••••• ~ ••. '·c 42 

O doc~}uon:to n. 15 -prÓva tambem i:tue, um 
anno Hntes dri. elciçio .de fo d~ Dezembro de 
188,1 acharam-se tão dispostos para a luta os 
dons' partidos, ~que 44 eloitoresJiberaes.pub.li-

• • • ('1'-:-

liu~ral naquella .provincia.a declaração~e qne 
o capitão }ose J\Iartim. de. Soup:~. era e e o 1~7 
<>'i ti mo chefe do arttlo nac1uclla !ot:ah-
dade. _ 
· Ne-;;,;e documento, cst:lo assign:~.dos quatro 
membros de uma. só familia, todos litcr·ae., ;
são os- irmão;,; .Mesqui1.as-=-. saber : Manoel 
Pereira de l\lesquita, Jos~ Poreirn ue McsquiLn.. 
Lucilio Peréira de Mesquita o Lco\'eg-pdo Pe
t·cira de Meútuita. que juntos votaram na clei
çfio de . i o de Dezembro' (doc. n. iG), c as
siO'nu.ram os documentos ns. 11 o 15, fig-uran .lo 
ai~d:t. dous delles nos documentos ns. 6 c 9, rc
clumn.nclo em f&.-or do nieu ·direito ao lado do 
chefe l ibot•al, capitão Jo:::é :i\Ia1·tin:; d ~Souza, 
ta.mb;~m reclamante (Doc. n. 6.) . 

Corno é, pois, que o candidato liboral só tC:vc 
dousvotosnaq_uella pa:ro :!l_:i r '~ · . 

-Pois torlos ·estes ctJ::daos fizeram apostazta. 
de suas . crenças, rasgal·am .a bandeir~ ele s -:l u 
partt o, só para terem a ~ orta e :\:otar no 
Sr. Barã:o J.a Vilb da. B:~.rr:i. 1 ·. ' 

Pro h pudor ! · · 
Ainda mais: no -documentojunto sob n. 16, 

vê::sc que a p:ir_ochiade CasaNov:~ltinha- 130 
eléitores·~ · . .. 

_ D~stes morrera.;n no~ e até ao dia da,eleiÇfío; 
: 1.ô óiementf) ~José CardosO.; 
2~õ .João :Paz Alexandrino,· .·.- •. .... . . . -· ... . . ······ - · ··-- .... ... ---~ . . . ·-

.. 3: o·Jôse' Tiburciô de Carvalho '; · 
4.() João Cap~stranc> cl~ Çosta 1 · 
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5. 0 Acacio Nunes de Souza;. 
6. 0 Hermogenes Ribeiro.Vianna; 

,7 .• 0 .João Ribeiro Antunes; 
8. 0 .Joaquim ··Ribeiro Antunes Larangeira; 

_ 9. o Emiliano José de _Freitas. 

conhecem ! 
- Triste c::mtingenéia esta em que se collocou 

o nosso adver.:;àrio. . 
r.ssemos, porem, amda á outra prova. 

Dispõe ca lei eleitoral, no art. 15 § 19, que 
·« finàa a votação, e em s~>guifla á assignatui"a 
do-ultimo -eleitor, a mesalavrar:i-e assignará 
um termo, no ' qual ' sc. declare· o numero dos 
eleitores insci·iptos no dito livro. .-:. 

« O mesmo livro será remettido á Camara 
Muniêi1_)al con1. os demais livros concernentes à 
-eleição. ~ - ' · · · · 
- -P_ois b 3m-: o documontojnntósob n. 17 pi·ova , 

.. - .. . 

-a- da 3puração' e a da~rganisação da mesa, 
a.?lbas forneCidas-pelos proprios -a.utores da fal-

-st:fieação,-encontrareis a verJade~Na :1cta daor , : 
ganização a preserita-se como fiscal noine:ido pelo 
ca,urlidató liberal,já·o tendo sido em i881,opro-:
fessot· publico· Leoverrildo Pereira. de_!vles cita. 

aacta a · apuração, que é_ a. continuação da- _ 
quella, ~esappàrece esse fiscal e.· figura..:se uni -
outro dosconh0c:Ho para substituil-o, c. esse 

- · ·o , er,.·a1iclo-sê in-
cognito. Qual a ràzão desta s ttbstituição cri
minosa, feita Íllls_ sombras, sem motivo jll:;ti
ficado, pois _qnod:i ãcta nadi~ consta, quando.:o: . 
o fiscal nomeado está presenta, c vota na 
oleição3 

fli; alguma cousa de providendal em tudo 
isso para desvendar o crime. E vão ver~ -Con
_demnaram-se sem que~er. A act~ da o1·ganiza-: 
c:.ão da mesa traz o nome do fiscal LeO\'egildo 
Pereira de Mt~s 1_1ita, o mesmo ue figura na 
act:J.: verdadeira transcripta no livro de notas 
do escrivão do paz, .Jose Pereira de Me~quita, 
bradando contra a · falsi~cavão da a c ta da apu-

- , J 

dados aoBo.rão da Villa da Barra, c diminue-se 
para 2 os ~H votos c1 ue obteve nac1uclle collegio 
o Dr. Marcolino l\Ioura destruindo-se or esse 
systema. fra.uJulento a maioria de 52 votos que 
obtive em todo o distL'icto. 

Parochir.t . de Scw.ta Rit.:c elo Rio Preto ·. 
O Sr. Barão da. Villla da Barra, -comprehen
de.ndoqtie ,~eccitr.t1·am_ mal à eleição de S. José 
de Casa .Nova e peioL' aviaram a 1·ece,:ta, ma
tando o doente, procurou um refugio 1_-ledindó 
a mülida~le da eleição Ja .po.L'ochia de Smta 
Rita do Rio Preto. onde obtive i-!S votos e o 
meu competid?r .5. 

.: ~ , 
tratn. este artigo da lei, á Ca.mara Municipal umméro grac~jo. . .. . 
da Villa do Remanso, á qualpertence a pa.ro...;· ... . . A acta não.dá. noticia de uma só irregulari
-chia. de Casa Nova. O ue fiz ram . · dade de um só rotesto levantado uando se 
dos livros e papeis .da eleição de .fo ele Dézem- procedia á elP.ição, ouquando publicado o nu
bL'o 1 Com que fim se recusam entregai-os ao mero de votos que r~ecebeu cada can.clida.to. Por 
archi\'o da Camara, q_uo os tem t•echuna.do con- que é nulla ~Segundo um calculo do meu con
stantemf'nte 1 tendor, pot·qu•3 na par()chia ha alistados :156 

Como ::.~e v&.a. eleição desta. parochin. mi gros- eleitorcs-vot::ram 153, e só .faltaram 3. Ma.s 
seiratnentc f:tlsificada como o foi em i88i, ha- e corto que f:~ltaram 3; é certo e atfirma. o 
\'Ôndo _por essa occasião ·:~.. com1nissâ:o de veriú- mau cont•:!ndot• que esth·e presente no logar, e 
cação de poderes pedido, poL' unanimidade de é natural que o trnb:~lho constante do candidato 
votos, entre os quttes se ach,uam os dos S1·s. por longo"' dias, p·~rcorrcndo toda a ll:J.rochia, 
conselheiro Paulino e Dr. Francisco ~lisario, 08· pedidos reit:H·ados, e n1esmo os rogos se 
a sua nu1lidadn e a inmediatr1. rest)Onsabili- quizerem, fazem com quo os eleitorc.-; tomem 
dade dos membros de que se compunh:1 aq uella. intercs.;e e cotnpal'cçam á eleiçiio. Agot•a, o 
mesa eleitoral. · que causa. .· a.ss•.1mbro, o que. é inacredita.vel, o 
: A Ca.mara. em sua quasi totalidnde, votou q_ue é prova de fraude ostentosa, é o que ainda 

aquella deliberação da com missão de poderes. se encontra na acta da parochia de Cas::t Nova; 
1nfelizmente, porém, tal responsabilidade não ahi sini, quiz embahir o me·u contendor a bo~ 
se fez 'effectiva, e a impunidade veiu animar fó da commissão, que sabe ler, affi.rmando, no 
novas ~ L'au es, que agora se prc en em JUS 1- q_ua ro c mp rai . a . · . . .. · . . ...... . . -o, . 
4icar. " · - ·· ·· - · ...;_q_ue nessa parochta faltaram 31 eleitores, para 

Aainrla ~ma. prova irrecusavel da falsificação galvanizar a falsa eleição ! ·.· 
da eleição de Casa Nova e que mostra. o crime, Leia-sr. aacta falsa.Figuram-sechamados :130 

-·deixando sexnpro os seus -vestigios, que, mais eleitores e podem ser contados;nologartarjaGl.o 
- tarde~ hnpóem a sua .cói!fteri1Dacão. -~· acta da. -daacta;se diz q ll e perdúa.mo direito d~ votar-

ap·uração dos · ··votos de uma eleição acompanha: Clemente: José .Càrdoso, João·Pa:l; ·Ale::s:a.ndrino,
a acta.da orga.riiza,.ãoda mesa.; aq_uella é a con~ José -Tiburcio de.C<1rvalho; João Ca.pistrano da 
.tinuação desta. E·. um todo homogeneo q_ue:se -Costa;'·Acacio -Nunes · de . Sou.zâ;· · !Ie;-inog~n~_s 

'·" ~ssenta sob o principio da unidade legal do Ribeiro Vianna, João Ribeiro Antunes, Joaquim 
:::>.prçcesso.eleitora.l>Pois bem:·:~e_stas duas i (l_ta.s, ... ·Ribeiro Antunes -LaranjeiJ;a.;· :E~il,i~no ~os é d~:O -" : 
.. - .·. ·····. v .lt . ..:. 23 .. .. --: . . -_ ... 
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Frétas (}Amaro Ju!tiniano Reg-o, que · con~ 
tados são dez. Ficarão, pois,~ 120~ eleitot·es. 
Agot·a cleia-se a cet·tidão (doc. n.1G) tirada do 
livro de reg-istro, onde nove cleitor~s estão com 
a declàraç.~o de mortos.,.~ =Logo -votaram todos 

• · ·) • .• - 1 , • - • · re:- vi- - :s - • ' f<ll;.: 
ta:ndo um~ em lop.1· onde nãofoi o meu - com~ 
petido:·. qu;~ hn. quasi meio scculo resiJ.c nesta 
côrto. E:-;ta força de attJ"(tcção ninguem a qua-
1 ca, e ma•s qtt es upe a . _ 

Por que é nulla. a eleição d'l parochia ele Saüta 
_ Rita'fPo1·que diz, tambein o meu cqntendor, não 

terem sollici tado ti tu los 4 r· leitores, e as<im 
não explica a alchirrti", po1• ondei5G traul'fo;-_ 
mat·alll-se em 1GO. Vai nisso um eng~mo. O 
que 'luiz .Hz~r o meu contendor foi que~estando 
alistados 150 eleitores, de:'5te.;;, quatro não tendo 
os titülos, só doviam vota1· 152 e não 15:3. 

~\. trans tOI'ID!l.Çi'io par~ 160 torn.a-~e _i11;e.s:pli-

im·eução di,mte da actà.. !>,.f as como prova isso'~ 
C9m o docum'-'nto B passado pelo celeberrimo 
e descoHc•·ituado se&un :o tabellião Ari~tides 
O ympto de Olive1ra, processa o c prompto 
para o caso '1 · -· 

Primeiro t}Ue .t1..tdo; a essa 
.: ' ., 

-declarando qne os l53 eleitores, que votaram, 
e~hibiram os seus titulos. 
: A ~~ctaé feita e_ass1gn!'.d:l·pelo -· pe5:soal· que · 

a lei eleitor~J. creou ; por cinco cidadãos jnizes 
na parocllia, ·quc fornecem o te~temunh,, col
lectiYo assumindo toda a rc>spons:t bilidadc. 

Quem é o segundo tabellião que pas-sil. a .. cet·
tidüo ~ Conv.··m saber para avaliar, os :':eus autos; 

- ·· vide os documento:< ns; 18, 19 e 20; c NO - pri-
• 1 ~ ·- c ons m " 

para locu plPt 1r-,:e de c1 ua.ntias que pertendam 
· a um depo;; ito publico. No segundo,- pelo pro
motor publico da comarca, que é um tabellião 

r i , que, .. e c avi no e em pu , j · iz en· 
tar contra :'!. existencia do hon1ado ju1z de di.
reitc, nlias consel'vador, Dr. Deoclectano da 
Rocha Vi<-:.nnn. Fin:\lrnente que e!';te . tabe!lião 
jà foi julgado qualro vezes r,or crimes de re
sponsabilidade ,. falta de cumprim-::nto de se11s 
devr~r s, ,. xistindo um pt•oc~(·sso em andainen to 
por ct·ime de peita . Já se vê, poi~, que r~ste 
t:1bellião foi até sobrio dizendo achar-se em seu 
cartorlo quatro titi.tlcsde eleitores eontr3. o que 
affirwa a - :. c ta ·· da dei ção, cinde toJos os 
eleitOI'•:S votam ex:hibindo seÚS ti tu los,_. O que 
merece toda a fe na hypothese. 

Ontro at·guento do weu contendor : 
A acta di (•leição não foi conf·:~ri Ja. (Doc. C.) 

E' do mesmo falsario segundo tabellião ; m:•s, 
essa act:, s••gundo o .que: s e lê, - .!oi t..:ox;fe~id:t 

,. ... ~, - ::- . ,;;.: ... 
lamcm:o elGitoral, ou <jue não fôra aceito o 
protesto, caso :-e01 que:pod!:ll1l inc()ntinente_ 
recorrm·· a·· qu:,lquer tabellião~ 
_ E· um_ protestó, pois, que não foi· feito _ no 
dia da eleição, e que ,não Loi~ intentado. como se 

' -·. -- - . ·- . .. 
ni;:sa da éleição, dê conformidade •êom o art.150 .. 
dJ l.;·gulainên"to jácitudo; ·~um protesto que não 
tráz :1. declaração de haçer a í:ne-.fL r~cosado ~ 
qualquer _ os :stgnatar:os rece o -o. pa.ra sa 
n.,;sim, e senlt) ver&:ue, r :'COl'rnrem-se OS prO
testantes do m~Sio de leval-o ao tabellião ; é, 
emfim, um pt•ote,;to pen~;;ado, mdcuh.do, o q11C, 
a ser levado em linha de conb, estaria. de~co
berto um rneio de burlar a veí·dade de qu:dquer 
eln1ção, porque_é muito commum o uso dept·o
cur~r-se af,aixo-as:dgnwlo.~ em fulh~s de 
papel c•m branco, e dc._{!onvet·tet-o~ en1 pro· 
testo~ para fins aveuturosos. . 

aes protestos, ~ na orma c o rdr:J ta o no 
doe; U, são meios Lor-tuosos. itnprofi,·uo~ pat·a 
anniquillar actas eleitoracs, st~ndo certo que 

. • .:-:.=:-:..:::- -·~· . • • 
o 

ainJ.:J' como em túuo c ::cmpre~ o d ·cantado, 
d·~smorali~ado e muitas vezes PI;oceasad,,, como 
de · re;;rnt'! :>:e acha, 2° tabelli:'io :\ristides 
Olympiode Oli,roira!!! 

Que não houv0 nenh11m prote;;to _ t'Scl·ipto, 
como--manda:a .lei. -- prova o d11C, ~ n .-- :21, além 
<t• acta, o pt·incipa.l docu1-nento~ H vê, pois, o 
mea conteuiior que são incônsist·•ntes as t':!1.ues 
que. :\Companh:1m o plano.que tt·açou par:~ an
nullar a <!leir,~ão na paro.~hia de S :nta Rit:l do 
Rio Preto, eleição vet·dadeiramenre ditfet·ente 
da de Casn.Nova,- eleição falsa,. esCa4daL)S:l.· _ 
mente falsa. 

Otfet·rcendo :i sabed01·ia c illustr;lção d<l. 2"Com
missão de verificação d·~ pod,•res . estas razõc::, .. 
acompan h .:das de _ documenios irrefutaveis, 
ven 10 pe ir que me ma.n n u1. no meu irei 
d" legitimo representante do 14o districtn de 
minh:~ província, e que aô seja cun:-;i<l•·ra.d:~. 
valida ~ el<> içã0 . transcri.pta no liYro de not'ls 
do es ,:rivão de paz da -: s~~d~ daquella parochia, 
.José Pereira de l\IeSLJUita, c da q '.1n.l deu p~lbli
Cida(!.e to:la - ~ imprensa dr: minha. província, 
i11rlnsive a Ga.:eta du Bahia, ua ico -.rg-ão offi
cial :dlido p::trtido cou~ervador, notoLndo-se a 
particnlaridadede que fóra t'Stn a primeira a 
puulicàl;:.a, como um triümpho do seu p:~rtidu, 
recusando nobr;~mente e rectifical-a no sen
tido da autbenticn. falsificada. porl1ue acima dos 
homens e das:paix.õ .-~s pa.rtidarias eüli. a. . V'Gr
uade~ .. 

Rio, 15 de Março. de 1885.- Jfrtrcolino 
Jfi)Ul"a e Albu ·ue;· ue. · 

. .. - ·· ··· -

tonio de .Araujo. .• . N. -- 1.--Paço da cnmara muniCipal d:1. cidad~ 
O ultimo argumento por part~ do, meu con- da Barra do RioGrande, 20 de Dezembro de 

tendor, para aonullàra eleição de Sa'nt:J. Rita, e 1884.-lllm. e Exm. Sr.___; Tendo V. E:s:. reu-
o protesto que apresenta .de 30c eh·itores . ter~ro . • ni.lo a maioria . absolub. dos-voios na eleiç~o 
votalo em si. Ess~ prot3sto ( doc. D} é .to- que se procedeu, nel!te i4° districto para, de- . 
mado ainda· no dia .seguinte ao da-el r>ição pelo· piilado à Assemblea -- Geral Legisritiva, no dia 
mesmo afamado tabeHião; mas note a Commissão 1° dP.. _De.ze~b~o; .a jun_ta apurad9ra. _deste dis: _ . 

. -que :II.e~te protesto~ - que surge> no dià. seguiilt'e trictotem a. honra de -passar as mãos de V. Ex. · .. 
ao da . eleição, nenhum· eleitor , declara haver -_ cópia . :)..Ut~~nti~.d~_ ,actll ,da.J!.:P.Ora~.;1o._ geraLªc~.>é_ 

.· .... <prót~stadõ quando' se procedi:l.-aô·s i c tos eleitô~ . votos q ue::-•. n~s :termos 'do-àrt; : it).? :- do "dec~eto / :: :·. 
· raes, de ·c?nformidade com o art~ 15p _do regu:; n. 8213 .de 1'3 de Agosto de 1881 será o di..;. . 
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ploma conferido a V. E:s:.- Deus guar.le a ! Albuquer . .J.ue, sendo-lhe es~ cópia ~ssign~aa , 
-V. Ex.- -lllm. Exm. Sr. Dr. Marcolino--lVIoura -pela junta apuraJora, e-remettida~ _. 
e ·.Albuqueque >-- O l)residentl'\, Jose Hanoel - A junta. deixou de apurar a. -authentica ··da 
Cavatcanti de A./m.eidtL.- Mm·tini(.mo Rocha. parocb.ia 'de S ~ .. F.rancisco ,das Chagas _e .a.ssini : . 

-GttioiahTes Mer.h·ado S .-Rofi.no.-ilves Pam~ tambeni a do Ri:i.cb.o de s·. _Jos& da Ca.sa Nova, . . . . . . . .. 

- . 
Doria! pre~idente &t me.;;a deito:·al <la jlat"ochia Pamplonna~juiz d'l paz e pL'esUente {lt ~e~~ 
de SanfAnn:\ da villa elo Cnmpo Largo: o te- ehit.)ral d::t parJchta de Nossa Senhora. do - ft(~
nente .Jacob Pereira Bastos, ;H·esidente da mesa manso d ·J Pilão A1·caclo ; Josr~J Fra.ncisM Doria 
e ettora a pa.roc 1 a o :;~n or o Bum m a. .1 utz de paz e president~ da. mesa eleltora a 
villa. do Chiq11e Chiqur); i\l:,l!"tiniano Hocha parochia _ d? Sl\nt'Atln'i da vil!a de . C:1.mp9 

_Guimar·ães Nndra.do, _presid(wte __ la mes\ _e_lú- L'l.rgo eJacob Peraira Bastos juiz d'l p·1z e 
tóral da parochia d:~. villa de Sttnta. Rit • do Rio presidente ~ da m'lsa eleitot·aJ ila.· p·arõClii'a - -do :~ --· 
P.r.úo, -dep')is do 'prel3iden te te i· chamado ··· para · ::>enhor do Romfim da vil1·1 do Chiq tte-Chiq ue.c 
secratat·io da mesm!l. junta. o j ti7- de ~)az .Mar- ~O preiideute • .Jose Hanoel Cavalcrúiti de 
tiniimo Rocha Guimar·ães ?vL~olrado, deu começo Almeicla.-3fcwtii1iano Rocha · Gt~ inú:rrt'te.s 
á apuração das di ...-ors:ts auLh~nticas da eleição .!.lf edr_ado .-Ro(i.no _4.lves ,PamjJZorina.~Josd 
g_et·al _que ~~- pro~;)-~e :i neste _1~' districto para Fruncisco ])c;·irr.. - Jacob Perei1·a Bas- • 
um deputado á Assembl~a Geral L ~islativ~; tOs. · -

da Bar·ra. me.iico e residente n t côrte. cinco sente levando co;;nsi_g-o o livro de notas. 
votos; a ;1a parochia da Senhor·a Sant'Anna d:1 Cidade da Barra; 20 de Dezembro de 1884.
villa. de Campo Ln.rgo, ondr:l o candidato 0 escrivão de paz, Fanc~sco ~ocliig_aes_ 
Dr·. Marcolino Moura e Alb~tquerque, ·empre- Porto. · · -
gado publico e residente n:a côrte, obteve 30 
votos, e o Barão da ViUt\ da Barra, 28 votos; N. 2.~Illm. Sr. Dr. juiz de direito da co
a da parochi:l. de Nossa Senho:·a do Rem:mso de marca do.Rio de S. Fr.-.ncisco;-0 Dr;Marcolino 
Pilão Arcado, onde o candidato O r. Marcoliuo Monra. e Albuquerque precisa, a _bem de se-u 
nlour.• c Albuquerq11e, 0 :,teve 81 votos, e o direito que V. S. lhe aLteste ao pe desta:co s~
Barão daVilla da. Barra, 4:3 votos;' a da paro- .guinle : Jo, a r<~zào por CJ.ue a. junta apura.- . 
chia do Senhor do Bomrlm d:t villa ~o Chiq11e- dora deste .. f4° districto eleitóól, deix:o'u de ·· 
Chir1ue, onde o caud~dato Dr. Marcolino Moura. apurar t~s authenticas d<l. eleição geral q;1e se 
e Albuquerque, obteve 72 votos; e o Barão da procede·t no dia 1 de Dezembro, nesta parochia 
Vil! a da Bat-ra. 68 votos;: a d,t parochia de de S. Ft·a.ncisco das Chagas, e na -i e S; José 
S·1nt't\.nna_ do_ .A.ngical, onde._ .o candidato do Riac.ho da Cas1.. Nova;· ·2o, ·a···· ·razão: por que -
Dr. Marcolino Moura a Albuquer,1ue, ,obteve a acta da apuraçãogeral _das diversas authen
seis votos • e o Barão da Villa da. Barra. 31 vo'- ticas da. refe:-ida eleição dei-s:ou de _ser t.ran-
to3, e so:nrriados os vo:os .d ·•ssas di\·ersas a.u- scnp a no~ rvro . e notas o • ou o - .. a e:
thonticas deu como resultado: 0 candidato lião. deste termo; 3u ernfim. si a eleição 
Dr .. Marcolino :lviou·a e Albuqu~r:que 33i votos, correu pacificamente; nes-tes · termos ~Pede· 
e o candidato Barão da _Villa da Bat·t·a. ii5 votos~ deferimento.-E. R. 1\L:.,;,_lv[orcoUno< ilfoura ' 
cOll~_en-uiilteriú~'llte· . . te rido o c3.n'did"ato·:or_.···· __ Mar-. e . .:~lbttqttárqu~. ... . . ;·· --·-~ -- ~- __ :: __ _ o - . . . . . . . . . . . .. · . . . .... " ... -. .. ' ; 

· colino Moura e Allmquerqne,c r,mniló:~. maioria_ . _ Attes~osobjura.mento de meu C?-rgo;qt;an-: :_ 
absoluta . dos votos dos eleitore~. que ·-concorre-:-• toa.o 1°: quesito : que a 'junta - àpurador·a~' 
ram a eleição geral Mit') 14o d;stricto/ijunta· dêste-{4° distriioto. eleitoral~ deixou· de ,.a.prir.ar > 
aptit·adoia. rios :termo! do . a.rt~ 135 •.. dó •l"egub..: __ ·os ·yótOs _das ~leiÇõe~A~ pa.ro·ch:ias .de'S. Fran~E· .: 

. mentoeleitoral; .• confer~uo . diplomade:deputaio : ' cisco : d~_s :Gllagas; :_da": :cidade_:;cda :.~B '1rra- do;0-;lti8----:_: 
_ á~b2~sembléà ~e:~al Le~isb.tiva~ po~ e;~e -14° dis-_ - 1 . GranJ.e,:·~~d~S ; : Jos~do- ~h~ho>dic:·q:.\;;à:N?Y_!-'' ;~·=·· · 
tnct.o :ao . ,cand1dt1toDr. - Marcohno_)Joura. : ~ : •porq_ue_ a..~~uthen.t1ca~ _'.~_a.s · refe~l~~-~ -. e!~lÇ?Ç~ - - - ·:: . . . -. . - - . ' . ' - - .. ·· - , ,; . ., ._ ,. . . , _ _. __ . __ . __ . 
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'não me foram remettidas; n~o obstante . tel-âis .maio!· -pb.cidez possivclo que t~:io· afirmo de-- · 
· reqÚisiindo~·· de :c)nfor.miJadé -'com·Õ art: · 17õ~ ·baho d1C'fé -e juramento do-· .. meu ca.rgo;-Cidade 
. § 1". do decreto n. 8213 ,de i3 ·de _ Agosto de ·dn Barrado Rio Grande; 23 de Dezembro de-
1881; acoiuecendo com relação ã. copia da · au- 1884 . ....;.0 promotor publico da. comarca do Rio -

· thentica ·aà actá. da eleição desta · pa.rochia de de S. Francisco, Ant;,nio b·ineu 'ela Fl'anca~ 
R. frant:iscódas Cbao-ils: ter' sus enso. o . .'uiz Reconhe .o :1. firma .- au ra~ do ue dou fé. -
muuic1p:i , r. e ro ~ ariani Jllnior, os tabe- ·ma do ema.nso d~ Pilão Arcado, 3 de J:tneiro 
11ãcs deste te1•mo, por occasi:1o de requisital-a de 1885.-Em testemunho da verdade, o tabel
do t~bellião -~oaquim .Jos~ da Silv:~. Paz, que a lião publico vitalício, Jesuino Libemto Caffe. 

- ' bellião, nómea.d·J interit1amente pelo dito · juiz,. 
·· hav~f1· des·~ppareddo com o livro de ~_tas, pe1·.:. 
m:inecendo até esta. data · ainda occulto. o que_: 
tudo foi feito un:i proposib.lm-:mte p~lo Dr._juiz 
~uni.cip;tl ; quanto ao 2° que:=;ito: deixo de : 
responder. por achar-se prejudicado pela res~ 
posta do i''~ seu cio che.mn.do par.'l. faz•3I' a 
transcripção da acta da apura\•ãn geral o escri.:. 
vão de paz, Fraucisco Rodrigul}s Porto ; quan
to' a 3u U•3Sito: <u a · ::- -r ·-
fic_amente, não obstante achar-se esta ·cidade, 
nos dias 1 e 2 do -corrente mez, regorgitando 
de capang-as, uell2. introd,1zidos pelo Dr . _Luiz 
•· "" "' artannl .un1o-r. 

juiz municipal deste termo .. Cidacle da B::u·ra: 
~ 22 ?·3 D~zernb!·ode 188~.-0 juiz. do direito, 

nheç9 a firma do att~.:;tado retro, do que dou 
fé.-:.Villa-do Reaianso de ·· Pilão Arcado,-3 -- de 
Janeit·o a·e-1885. Em teste1llnrilio da vêrdade _ 
-0 1o b .bellião publico vita.licio Jesttii2o Libc,;, 
mto Caffe. 

lllm .. Sr. p.-omotol" publico dà con1arca do Rio 
de S. Fr~mcisco. - O Dr ~ l\Iarcelino Mour~1. -::.e 
.tUbuqücr<:tue precis(:l, a bem de seu direito; 'que· 
V. S.lho àtte~5te ao pé ·desta o seguinto : _: 

r . .- Lu;:o mnn1<~1pa o . e1·mo a arra 
em 12 do Dezembro de 1884.- lllm. Sr.-T~
nhÔ ·a ho-nra de commímicàra V.' S. para os fins 
convenientes~ qne nesta .dnta suspenJi por 10 
dias das funcções de seu cargo ao 2° tabellião 
Jo;:.quim José da Silva, por desobedicncb a este 
juizo; e como o io tabellião acha-se tambem 
suspenso, nomeei para servi1· inte.rínameute 
cst0s ca1·gos, a Fr:~.ncisco Beni.cio dos Passos,. 
até que. q_ualquer· destes se~ventuari~s l'Cas;;;uma 

v ..., • • 

os meus protestos·de estima e éonsideraç:1o, -
Deus guarde aV.s.-·rum. Sr. Dr .. losé .!VIa
noel Cavaleanti. de Alrileida muito di .-..no · :iz 
de direito da comarca.- O juiz · munici.pal, 
PlJdl·o ]1 ariani . JuniOJ".- Rl3conheço a :!h·ma 
que abaixo ~e- ,.ê, do qüe dou f c.-: Villa do. R~-

~ ' . 
- Em testemunho da verdade; o 1° t<l.belEão 

··publico.vitalicio;·-JcsuinoLibemto· Caffe~ . 
-N. 5:;- Juizo municipal e de orphã:os do 

termo da Barra do Rio Grande em 12 de De
zémbro de 1884.-llhri~ Sr. ·- Timhoa. honra 
de communicar a V . . S. para os fi.11s couve

. niente, que nesta data suspendi pot• 30 dias 
'dáS funcções do sou c·~irg-o . ao 1 o ta1Jellião< e 
escrivão de orphãos : José0 Alves de Souz,l, por 

ou d•.> 2o t1bellião deste termos ; 2o.-Emfirn si muito digno juiz de direito da comarc<l. - O 
a eleição correu pacificamente.-Nestes termos juiz municipal e de orphão;;, P ecb·o J1I aí·im~~~ 
~Pede deferimento.~ E. R. M.- .3la?·colino Ju~~ior . ..;....;. Reconheço afirm:1. qué ab:~ixo se' vc, 
.1li otc;·a e~ Atbuqtceí·qtw. do que dou fó . -Villa do Remanso de Pilão Ar-

cado, 3 deJaneiro de 1885. ~ Em testemunho . 
. Attesto qne a ·actad:'t eleição que 8e procedeu ·da. ve1·dade~ 0 'lo tabellião publico votalicio, Je

nea.ta parochiu no 1 '> de Dezembro corre ate, suino Libem!o c afre 
foi transcripta no livro d~ notas do 2° tabellião 
Jo;tqui:n .Josci rla Silva P az, em cujo li\'!'O cu N~ 6 ~- Illm. Sr~ Escrivão de Pn. da séde 
me a::sig-nei coni os mezarios cià.mcsma eleição. ·· da. p:trochia de S. 'José de Casa Nova,- O ca
Qnc a acta. da apuraçã:) geral deixou de sei• . pitão José Martins de Souza, eléi to r desta paro--· 
tran scri.pta nos livros de notas de qualquer dos chia, a bem de seti direito, precisa quo Y S. 
tabeUiã ::s de notas cxistsntes neste municipio. revendo·olivro de,notas em que foi transct·ipta · 
p ::>rqu\l o juiz municipal Dr. Ped.ro Mariani a acta da apuração dos :votos na ehição fei ta no 
Junior sn~rcndeu-os no dia 12 do corrente m~z, Jo de Dezemhro corrente para deput'.ldo g ::ral, 
e n omeando um inlividuo de nome Francisco lhe dê o traslado ve1·bo arl verbnm dossa wesma 
Benicio dos .Pussos interina.m(mtepará substi-. acta em te1~mos que fnç:~. fe, corno d·~tl3rmin~,, o 

• --:.· . . . • . - . ( . o • 

do M tas de 2 •. tabellião, occultou-~:e, sôm!}nte eleitoral de 13 de Agosto do 1881 ~ ~:_.'Ncstes -
como) im,lc não dal' cópia daacta qua j à havia. termos ~pede aV. S . deferimento.- E. R ; M . 

. sido réquisitada pele~pr.juiz de d ireito d:~. co- · . -:-Ca~a~Nov;~, 8 de ·De7lembrode iSS4.-Jo~~d 
~-~ marea., conformn o dis posto no art. 176 § 1°. do .J:[w·t~,_~sda§ou:;a. . _ . . . .. · _· _ 

reguiaméi:lto n. 8213 ;Je 13 d~ Agosto d e 188L : José ~ereira de Mesquit1, escrivão de paz du , 
: . l'{a._ faltl). ~_esteg ta~_~lltãe_s, fot a a~ta da ~pu::: parocP,ia dª S ~ .}osé de Casa-.Noya,"por ;IJ,ornea- '. 
· -ração gera~ á que :se proc~d_eu no dia 20 do . çãoleg:~.l; etc. . '- ~:: . ·.·_· · · _ ·· 
,,J_ c~~~en.t_~_:tl'?~-J±Scr.ipta., n~ :livr_Q~4º-·:n9t:l.S•_g9: ~SÇl'i::_: :~_ :,E.~.~. 5>.~J.~Sery~n,~i~}c1o. ~i·t~go.•,c!~~<l9_·p_~l_q ,~egi-~ . 
{. vaode paz d '3ste districto >Francisco; Rod~lgues·. ·menta;:: dou :"o:' lraslado: dO:theor~ segui nt e, con· 
· ··-: J>orto~ Fin:~.huente~ _-· que ·· a .eleição correu sem·a forme e se-acha :no meit-livro:de notisa - fls~ 63: 
·• >:menor' alt~r!lç:ão da ordelll9.ubli~{~'' sim>CO!Il a ;;A c ta-dá·-· e1e~çã(? par~ju}l <}ep11_tado à J\ssemblê:t,c' 

· ' · - ' · •• ,.,. . • •' ' - • .' :--:: ' ' M ' • _.. , " ""' ' • o ' • -.. · .. ,.: · , • · . · :: ::: 
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Sessüo em 4 
. ... ~ ... ··-. ~· 

. Geral por este 14" districto eleitoraL~ Ao 1° . deste mesnio . edi.ficio. Fora ui · queim:~das as · 
-- dia-do:mez de -De~z;;;mbro de 1884; .. ás9chora.s_d.a ~ cedulas ' apuradas, _ _:promiscuamelile.~·~ .E~ _Egy-: ·

mànhã; no consisto rio da igr~jà matriz, edificio dio Coêlho Tupinã, secretario ·-da mesa h.vrei 
designado pelo : E-..m. governo _.da_ prov~ncia, esta acta. da c1ual · bem como a da constituição · 
presentes J~1sé Marbnno Vianaa, preside11te. da .e instalação da. masa e das asignatur<~s dos 
m:_sa ele_it~r<ll, Li?lino FL·a~cisco_ dl)s S;~n_to~, L~leitor:s no ~iv:ro supra mencionado. serão 

. ...._ '· · . ~ • . .. ,J , .. . . · • p1as ass1gna. as concerta as. con-
Manoel R:lymundo Vte1ra, mcsunos e os fiscaes forme o · art1go 151 das 1n.strucçõ•:s para te
Clementino Dias da Sih·a ·e Leovigildo Pereira rem oe necessarios destfnos. E perànte o es- · · 
de ·Mes uita. o residente J. ·,..,. · · ' • 
Egydio CoGlho Tupinà p~u·a·.ser·vir de sec::retario I .tràsladal.;;a no livto de notas. Assignaram:-na 
e o mesario Leolino Francisco dos Santos pari I o pre3identc da mesa os quatro me,arios e os 
fazer ' a cha.ma~la. et~ cujo trabalho pod·~r.:i. ~er fiscaes José Mari"'nno Vbnna; · presidente~ 
auxiliado · successivnmenta pelos mesarios Jo:Io Egydio- Coelho Tüpiná, s0cret'lrio - Li(Jlino . 

::Ferreira Sabica e Manoel . Raymundo Vieira. Francisco dos Sa:1to.s~ mesario, ··João Fer1·eira 
Em ac::to succcs· .. ~ivo annuociou que corneç:ava a Sabica, me~urio Manoel R:Jymundo Vieira, 
eleição de um ~eputado à Assemblé~ Ger·a.l por mesario, Leovigildo Pereira de Mesquita. fis
este 14° districto eleitoral. E de feito, ha.ven- cal, Clementino Dias d:~ Silva, fiscal. Está con
Jo-se procedido ·ã chamada dos 130 eleitot·es forme com a acta que me foi apresentad1. pela 
ultim!l.mc:nte reg-istrauos, na ordom do alis- mesa e os fiscaes de )Ois de transcri tas neste .. 
amen o~ acu lr<\m a e <t , sen o que . & ,meu . 1vro e notas n~ Jata .· acima dec1ar~da • 

. chamaàa foi eoncluida ús. duas hor~ts da tar,[e. Eu, José .Pereira de Mesquita, escrivão de paz 
Perderam o direito de votar na presente eleição que, . escrevi José l.I_ã.riano Viaunu., presi .tente 
os eleitores segaintes: Appolliflario ?.lartin, 0 · • ' . • ·, • ·. . • , • 

· do Rego, Clemente Jo.;;é Cardoso, João Paz · Francisco dos ·Srinto•; me~ilri·.>, João Fút~eira 
Landim; José Tibur·cio de Carvalho~ Dl)rothéa Sabica, mcsario. .Manel Rnymundo · ViOira, 
Mendes da Costa. Soeiro Acac~o NunP.s de mes<trio Leovio-ildo Pereira. u M c: i a fi 

ose da Silva; Hermogenes Clementino Dias da Silva. fiscal, E nad:~. mn.is se 
.. Ribeiro Vianna, Francisco Lu!z de Sou:r.a, continha nem estava declarado emo dito livro 
···· Joã_o Ribeiro Aiilmie~·, Joaquim-Ritieirõ Aiitu__.--ao -n:otas ·do ·qual :para ·a,tüi bcm _·ê-· fidmente · 
n~s Larangeir~: s, Fr~mcisco .· Hodrigue.s-. de ·tra.n:9crel'i ·e · vaf sem. causa quo .. duvida faça 
Souzn, J cão Maximo ele . Souza Lima, João _p:;r .ter transcripto conferida c co~cct·tada ~ 
-A,;clino de· . .Araujo, João -·José \ le Ainorim, · c\l_jo livro ae .no~as que ·se acho. em meu po:..: 

. Ben vindo Jo3é .de Mattos, . Jose Libol'ió .de der e cartorio me rei.)orto e dou fé_ .. 
Souza, 1\:In.noel Ricardo de Souza Liborio, Ama- . ... Villa de s. Jose ·de· Casa. ~-Nova · 3 ·de Dezem-:
ro 'Justiniano-Rego, ·casimiro .cRodi-lgues -·de 'cbro de 1884 ~Eêll ~Jo~e i?-erêü·{ae Mesquita -·--
Miranda, Ozorio :Moreir:i. d~. 1\'bttos, Sa.h·iano esérivilo d . · ··· z ' ~ · ·"' · · - . , ~ 

titulo, lan'.~ava na urna sua sedula fechada de 
todos os lados e com o respectivo rotulo assi
gnava o seu nome no livro ·para isto .. d0stinado 
sendo qne a.ssignou a rogo por um eleitor Eleições par!l. üeput!idos geraes temos as se-
que não sabia escrever um eleitor indicado guintea noticias : · ~ .• 
por aquelle c convidado pelopresi.dente. Finda -14" nrs1nicTó 
a votação a meza mandou lavr~1r e assignou o. . . 
termo do qual se verifL:a que os eleitores Cida.clc r.z,~ Barre~ 

· inscl'iptos com a sna:aeeignatura em .o düo li- B-arão .da·vnf,). d:t Barra .. ;-.: .:-;. . . . .. . 102 
vro foram 10-! • . Aberta a urna. a contagemdas Marcolino Moura .. . . . ..... ............. · 34 
cedulae, proclusiram o numero de f04. E em _ 
acto sucessivo o presidente designou o mesário Rem,an.so 
João !3'errcir~t Sabica p:~.ra a: hn~ e a.lJ.n~nciiJu._ ·Ma:rcoliri:o ·Moura ..• . •. . ~ .. -~ . . -- · .-...... so 

.. que 1e_ proccd.:r . a :apuraçao; para .-:c o que . · .. · .. · ·· ·. · A=:> 
repartiu as lctr;:s do alphabeto, pelos outt~as· Vllla da Barra.· · · ··· ·········· · • • · · ··· · ~ 
tres mesarios, cc.:da um dos quaes .. :i.a escre-:
vendo Gm suo. rel:l .- '- ·· - · 

70 . por algarislliO Fuccssivo da n umeração natural 
30 · conforme o artigo 146 das·· instrucçõcs. Termi.;; 

nada" a ~oitura e a . apur~~,ão das .ceduh•s, o ··. Apu?,·ação (~0.~ collegip_s: C()_nhq,c~rJ.ó§. faltan_-. 
secretarto da mesa formo~ ··· ~ma h _sta_ gefal elo os deScmta Rita,Ahgical:e CamJJO Lm~go: 
contendo ·os 'llOmes dos c1dadaosvotados d?s- - ... · .. _· : -,- · · ::,· · · o: · . · -:.· · . · -

28
-_:;. 

de o ina:x.imó até o minimó ·o qu'a1 ptiblicoú- .éBarão da·.V1~lada Bat:ra:- c -.. . • ....... ~ . 
em·• alta ·voz .. e 'Ó-a seg uinte Ba.rão· _dà:Villa da : Dr~: · ·· l'v!arcoh~?. · d~~ Moura., · e- AlbJ9.~er: .

2
.
1

i::
0 

• 

. Barra 73· ·· yotos;_D1·~ ~~ M:lrcolino . I\-1gura ·de A~- . : . que-::_,~ - ~ · -· .. · ·~· • · · : .· :~: • ~•- ~ · ·~ ... ~ ·. ~ ~- ~ ·_ · · . . 
:<: buquerq ue :31--.yotos:.:-E;trah ida..· uma~ copia desta'· :: ::.''~ ;Nos collegios'.de ~: AxigiCa.l:, <f ::Can:ipô:' Larg<>. '-·<: 
·· 1ist:.\ g-~ral o presid~nte ·: -mandoü ::j,mmidiatà~-, ·na :g-r~ndê.~miioria. coliser,\::adorii "<levendo~ por.;.\- · · .·~ 
.: · ~elite, ·. pu~lit?al~~ . por · _edi~:ll :n~~ado;~a : p_ort_s. .~:..tanto .~J!õtar ~!~ito f> ~~~~oAa~:Yi.!la.. da; B.~rr~, · · · 

.... ; . . - . . . ·- - . --.- - -. ·-- . -~ - . . ... . · .. '·-·- -·-·-- . ~- -- - .·.-:· --- ····--··· ...... .. : ,._, , ____ .... - .· ..... -·. . . , · . 
· ·: .. :- ·: ,; .:.' - ... .. 

.. 
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Sessão em 4 de Julho de 1885 

· . N ~ S._;_- Illm. Sr. Director da Secretar!a da 'j Pereira de Mesquita, escrivão de paz o e~crevi 
Ca.mara __ dos Depr:tado,.- .Marcolino :Mour;1. e. e assignei. Vil! a de S. José de Casa Nova, 21 
Albuquerque, a - b~~m de seu úireito, precisa de Dezembro de 188·L .;.;...Jose Pe1·eira de M es;.. 

_que :Y. ~ -: man~ando rev~·r o.a:chi_vo, __ lh~J de qui!a, escrivã•J d0 paz.. -
por . cert,tdao o no~e do cscrtvao. ~e paz que N. 10 ; ...;....Nós abaixo assio-n<•do~ eleito•·es desta· 
concet·tou e conf~rtu a a c ta da elet .a.o ara. um . · . . o 

dép~ttadc t geral na pa.rochia de:s. Josó dê Cnsa 
.··. Nova, c;;rcumscripç:'io eleitoral do 14o disir·icto 

dauroviot·ia. da Bahia, em 1881.- E. R. l\1.-
• ... . • • w -

l ' 
llloura e :1lb1tque1·que. ._ 

Pa.sse. -Sect·etaria da Cam:n•:-t dos Deputados, 
19 de Fiwere~rode 18S5.- O directot·, Joi·ge .7. 
Do cl.-.: tbo rth. -

Certifico qtie r·~vendo a acta ola eleição da 
p~trochia de S. Josó d0 Riacho de Ca•a No•a. 
próvincia da. Bahia, procedi,ta em :H do Ou
tubro de 1'3~1, della consta que o escrivi'io de 
p.az qne s 'rviu na r·efedda éld:;ão tem o nome 
e ·.~se e t·e i r a e 1 esq u tta. e que o mesruo 
escriv~o conferiu e concertou a já referida 
acl ~ da eleiç;Io. E para. consta;·, eu Lourenço 

- . . ' \i . • . 
.. ::> ' .• (,. 

ma:·:! dós Depúl:làos. pass~i a preientr:~ cer
tidiro . - Secrdnrb da Camara dos Deputados, 
em 1\) ele Fovereiro de 1885.- Está conforme. 
__, Secr!'La.r1a da Can:::.~ra dos n~'putados em i9 
de Fev:~!:eiro de 1885 .= O dit··.~ctor~ · Jo1·ge J . 

.. -- Dorl::.,o;J·th. 

N~ 9.-lll:ll. Sr. EscrivãO de Paz da séde da 
parochia ·de S. José dr~ Ca'a No\ia. -O pr·()fes
sor . Leovigildo Pereira de Me -;quita, ·eleitor 
desta paroclüa, a b~m d(~ seu _direito precisa 
que v~ S., revendo o livro ·de notas em que foi 
tran,.cTipta - a ::~cta -d:l apur ~~:o · dos: ·v0tos· na 
elei ão feita no 1° de Dezembro corrente 
para Jeputado geral, lhe. dê ó traslado verbo 

.. adv<!::-bum des~a me:'ma acta, cu1 termos ylie 
faça fé como determ~na ? art 149 § 4o, ultima 

. e t ' o 
de 1881. N ·:stes termos.-Pe le a V. S. deferi-
mento.-E. R. M.-Villa. de C:t~a Nova. 20 de 
DezeruLro d·~ 1885. - Leo·r;igildo Pe;·ei;·a de 
1ll e.;,·quiw. -.José Pereira. d~ 1\'Ie.::guita, escri
vão cte paz d:t p trochia de S. Joséde Qasa Nova 
))or nomeação leg-al etc - ,Já havendo eu da<lo 
no dia :3 Je D;z~mb:o do anno proximo passado 
a requeriment:J do capitão José :Martins _ de 
Souza o . traslado da elei ç<io a que S " proc~ceu 
no dia1° dornesmo mez 0 aano, para urn depu
tado á A~s ·m:1léa Geral por e •t'3 14o dis tricto, 
nesta parochia d r~ S. Jo ~é de Ca.-:a Nova, não o 

. P:os~ah.oj() fazer, po:-que no din. 15 do referido 
mez ausentando-mo 0u de minha ca-;a f oi ella 
logo a~~altada por P.mÍ'-'-:~u·ios d:1 partido con
servador nesta -localidade, e roubado o livro de 

a que se ref~ re do di a 1° de Dezembro de 1884, 
com o fim unico, s ~gundo é notorio, d~ inutilizar 
a maioria alcançada pelo Dr. Marco tino Moura 
e - Albuquo.rque, -contra : o seu _. comp 1tidor o 
RLrão d·l. Villa d a. _Ba rra. O q u~ po::;so~ pOrém, 

.. afiançar . sobjuram ento e està no dominio pu-
··· __ blico.e ng meu livro de nott~ roubado~ ll pouco 
. des"':pparecido; e que· o Flr. ·Marcolinó Mourà e 
:~AV~~!.iu_e~que obt~v:e :n:) coll~gi.o _:de ,_ta, parochia . -

·. ~ 3 :L.votos-,,e . o Barão da· Villa da Barra 73 :votos • 
. o.re_~erido ; é verdad_e do que dou fé . . Eu, José I 

. ' . ~:. . . '·-· . . 

Pitta. -.José Simõ·•sde Vargas. 

Reconheço as fil'fna.s do presente aLnh:o as
signa :o, do que dou fé . Villa de Nossn. Senhora 
do Remanso de Pilão Arcado, 20 dQ Dez0mbro 
de 18M. Em testemunho de verdade.- O i a 
tabellião publico vitalício .- Jesttii/0 Libemto 
Catfe . 

N. H .-Queimadn. -~. 9 de J~1'nei1·o de 1885. .. . ' " . . 

Illm. Sr. tenente coronel .Jo.se Nune5 S()nto 
Sé. -Respondendo a carta de V. S . datada 
de hoje em qu~ pede-me informa~ão. sobre a 
vot-.~.ão ljU ~ t~w1 ne..:t~l freguezia o Barão da 
Villa: da Barra e o Dr:. Marcolino Moura e 
Albuq uery U", que na eleição ' l ue se próeedeu 
no iü de-De-.embro proximo passado. 

Rospondo-lhe que ::ssis ti.nrlo o processo ele!
t•Jral desta fregueúa votei no referido bat•ão 
ten 1o ellc i3 votos ~ o Dr. Marcolino Moura c 
Albuquerq ue 31 vot•Js e vode V. S. fazer o 
uzo que lhe convier de;, ta. minha resposta. 

Desejó-lhe á V . -S. ~aud(( mande--m ) suas 
ordens . e sou com. estima .. __ 

D~Y· s _.. respei.tado~, obrigado e criado. 
-_Evãriúo·a ãisia)io.da--PfJ.ixao-. 
Reconh~çoser ver~adeira e doprop~io punho · 
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a :firm.:i relro por ter v~:dadeiro conhecimento, 
o que tudo dou fe. . 

Villa de ·Sento Sé, "14 - de Janeiro ~ de~- 1885~ 
Eu. João Martins de Abreu, tahPllião puulico 

. intP.l'ino as reconheci c assignei com · o signal 
publico do que uso. · 

. · . • m testemun o e verdaile.~O tahel
lião intet·iuo, Jóao .tlla1·tins de 1lb1~eu. -

Cot;limunic:) n. V. ~- que osvotos que houveram 
f01'am estes, cujos explico a V.$.: de José Ma
noel 73 votos, de Jo~ó ~l:l rtim 32. O mais 
acctt~'m lerubf::fnças nosl'a.s Este que é seu 
Mtento venerador-CanutrJ Jo.wJ da Silva. 

Reconheço a firma ~er do proprio punho, ser 
de Cnnuto .José da Silya. O rcf.~rido é yerdade, 
do que dou fê. Villa· de S•;nto Sé,,- F> de De
zembi·o de 1884 . Em testemunho ela verdade.-
0 e-.crivão do az F·;·ancis ·o .1:: t ni ri, , -
~neida. 

N. 13. - I!lm. Sr. tenente-coronel .José 
. ' 

lhe tlue o barão teve 7:3 votos e o Ma:·colino :31. 
Nn.da mais .tenho a dizer-lhe. só sün; ouPira. 

encarregai' suas odens a. este rlue se ~preza 
ser . 

De V. S., amigo obrigado é criado. -.:li1 to
nio Sato;,,tío da Silva. 
R~c nh·;Ço a. fidna. se•· Jo proprio punho de 

Antünio Saloruão da. Silva; o referido é yer
dado~ do que gon fé. 

Villa do Sento-Sé, -15 de Dezembro de 188-L 
Em tcste:n·tnho da verdade.-Escriv~o t:e paz, 
Fr(l1tCÍ$CO 111"1. tortio de A.lmcid«. . .· 

qul3rque; vigario da freguezia de Sento Sé 
eleitor. . 

Heconheço-ser vi~rdaleii·a-e - dos proprio.;; pu~ 
nhos as firmas retro e supra por ter dellas vet·
dadeiro conhecim~mto o que tudo dou :fé. Villa 
de Sento Sé 13 de Janeir de !885 • u J -
Martins de Al.rreu Tabelllão interino c1ue. as re
conheci . e as~igno com o sign:al public.1 de que · 
uso.- E:m test~munh.o da verJad(\, o Tabellião in-

N. 15. ~ D&clm·açtto. Nós ab::áx:o assigna
do;,. eleitores libemes resid•;nt s n<l fregu3zia 
de !::) • Jo;,é da Casa ~ova, do fJ,o districto elei
tor~! desta pNvincia, pa!'a que desappareção 
os b:.atos qu·~ espalh~l.m ;~lguns c ,nservadores, 
vimos <!o <l.lto da. i:ur~rensa d•~clarnr que nesta 
paroclua r·econhecemos P'·r no.__.,:, leg-itimo 
chefe ao capitão Jos6 Martins de Sou ;~a, cida
dão 'restimoso c leo-itima influencb d ·sta lo-

Frr'guezh• ele S. Jos,S da Casa NoYa, :~0 de 
Novembro de 1t;S:3 . 

da Sihn, l\l:l.rtininno Rib&it·o Anwues. Antonio 
José ·da. Silva, .-\.ntonio: Ferna.udes Braga, Emi
liano .Jo;;é.dr: Fr(\itas, l\Iamr~de .José <h Cunh.8, 
RrJª.rigo Antonio de Sou;w, Norberto Ribeiro 
A ri tunes. Antonio .José de Carvalho. Fernando 
.Jo•é de .Andrade, Jose Calixto da [{ocha. Gue
des. José L1'.~rreil'á de l\bttoi>, Antonio .J. de 
ArauJo, lgnacio Gomes da. Costa, .Jo-;é Simões 
de Va.~g-as, Tiberio _Moreira. de Amodm, C_as_si~·:· . . . . . . . 

- • ··- :::. ( . o .... :s "' o . ... - • 
.Parochia de Sé .losé da Bal'ra de Sento Sé, decla- Costa, Fit·mi:tno de Souza. Moraes~ Antonio .José 
ramo:::dcuaixodejurameuto,queosSrs. :'.ntonio Fcrr·eiraNunes, João Avelinodc Araujo~ .João 

· · ~·. · - Alv· a d·? .Amorim .Josõ Alves de Amor"im .Ma-
ao rpgressa1·em às suas mt:..rada.s depois clá noel P"reira de Mesqnita, .Tos6 Pereit·a de 
eleição r1ne se procedeu no . Hio.cho da Casa Mesqu1t:t. Leovegildo Pe:·eira de ~lesquit<l, 
No,·a no di:~ 1<) de Dezembro pro:dmo pas- Lueil o Pereit·a ele Mesquita, .t:'intonio Joaquim 
sado, ou do foram concorrer com os seus votos da Rocha Pitta., João 1\Ia::s:;ino de Souz t Lirnn, 
pot· s r• r. m a.lli eleitor~s da parcialidade con- Manoel Rie:1rdo de Souz:t Liborio, Josó Liborio : 
set'vadora, confirm~warri em no;;:sa pt·· S(1 nça de:O·Sonzn, José Honorato de Sou:w., Herculano 
nesta Villa r1ue o Barão da Villa .la. Ba~ra teve d:~ Silva L·•ite, Francisco Rolri~ues de Souza, 
Jtaquelh P<irochia setenta e tr0s votos, eo Beno.licto Xnvie1· tle Anàt·ade, Levnel Celes-
0r. ~brcolino d') .Moura e Albuquerque trint:t e_ lino Rodr·igues. Antonio Alves de Amorim . 
um votos; d•~clarmnos mais qu1: nesta Villa não ( Estavam reconhecid.ts as fi.r-mas p13lo ta
ba quem ignore de s 'lruelhante re~ ul:ado. Villa bellião JoãoMartins de Abreu.) · 
de :5ento ::ié 8 de Janeiro de 1885. rum. Sr. Dr. juiz municipal.- O Dr. Mar-" 

Manoel .Affon:::o do Queiror.. eleito!."~ Anto nio co!ino Moura. e Albuquerque precisa, a bem 
.Affon"o de Queiroz, eloüor. Francisco Antonio d~ sen direito, que V. Ex. man 1 ~ - por _seu 
de Alu1eida., el·~itOL'. Antonio Francisco de AÍ· despacho- ao es~.:rívão do regi-:tro ·eleitoral 
meida, eleitor. João Martin'l de Abreu, el .. itor. desra eomarca que, 1·evendo o respectivo livro,• 

·, • • - • A " • - • 

Pesqueir,ó, eleitor. Nel'Çon Jeronymo da. Co;ta," d1~ fé, a relação nominal dos eleitore~ da paro
eleitor. Antonio Martins · de Abreu. eleitot·. chia de S. Jo:';é do' -Hiacho d:-t Ca~a Nov~, com 
A1ubi"osio Nunes de Amoedo, eleitor. Antonio declaração dos mud::~d se dos fullecidos -até ao 
Dowingues PesquP.ira, eleitor. Antonio Jo:1- dia i de Dezembro do anno proxi.mo pas-:e.do. 
quim Pacheco~ .. eleitor. José--- Martins FP.r~ Ne,.-tes termos pe.le a Y. s. daferimento. 
reira, eleitor;: · João. 2\frinoer da. Fra.uça, elei- ' _E. _R. M.-JlaJ;c_o ___ lino. _· 1ll oura e ..-ilb_uquerque. ·_ " 
tor .. José Nunes Sento Sé, eleitor~ José .Amaro 
p ·acheco, eleito!"; Luiz -.Jo,.é de p1~n~.a., eleitor:. Como req11er. Villa do Remanso 3 de ·Jauei-
José Nunes Sento Sé Sobrinho, eleiti1r. Fran- ro de-1885.7 Azevedo Sa~ - · ·· . : : 

- cisco .Nunes Sento Se;eleitOr~ :João 'Lobato· dos· · :_ certidão.~ - 0 -tenente.·.Gabriel. .. Torres _Ban
Santos,. éleitor~ - -Frttncisco de _,.Alcántâra_.e · Albu- dei_r~~2 ' ta.béllião,-esefivãodocivel e -de prore:.::: 
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' doria de"sta villa. e termo de Nossa Senhor:t do 
Rem~:nso, de Pilão _A.rcado, _por mercê vitali
cia deSua Ma.ge.stade Imperial c1ue Deus guar-
de, etc. --

Em cll:mprimex:to ao desp:~;cho ret~o certifico 
, Q 

comarca. e são ·os scguin'tes ·:rue constam dores-
• pecti\·olh·ró pertencerem a parochia de S. José 

da. Casa Nova: 

i Antonio .Tosé d~ Canalho. 
2 Jo:::ó Si!i!Ões de Vargf!s. 
3 J~)sé C.ili~to da Rocha Guedes. 
4 Manuet Josó da Costa. 
5 Ap· .. lina.;·io ~Iartins do Rego. 
ü Bal"tholomen .José da. Silv:1.. 
i Clemente José Cardoso (fallecido). 
8 .Josó Justino d ~ Souzl\. . 
9 Joã? ~11.;: L::ndim (fdlecid?)· 

11 Ant•JIÜo Salómão Fernandes Braga. 
:J.2 Felippe José tio Reg-o. 
1::3 J,_,sé •.Ll Rocha. Pitta. 

18 .Antonio Jusé de Lacerd:l.. 
19 Agostinho Alves de :Miranda. 
20 Cíindido Fema.ndes Bt·a.ga. 
2-1 Do;·otheu l.Iendes da Costa Soeiro. 
22 José .i\Iariano Fernandes Bragà. ·· -- -· 
23 João Capistrano dí1. Costa (fallecido). 
24 José Ferreira de ~fattos. 
25 Manoel Pedro do Rego. 
26 Antonio José da. Silva. 
27 Antonio Francisco Coelho Carra 
23 ~\.ntonio l\Iariano Vianna. -
2!) Cle1uentino Duts da Silvn .• 
30 .Jo:.•é ~hrian.o Via.nn:l.. 
• o 

32 João Ferreira Sabico. 
33 .Joaqui!ll Dias Ja Silva. 
34 Leovegildo Pereira. de Mesquita. 
35 Lucilio Pereira de :Me11quita. 
3ô Luiz ~\.ntonio Ribeiro. 
37 Matloel l\larbnno Vianna. 
38 Al'cenio Jose Vianna. 
:3\) Ang-elo Espil'idão de Souza. 
40 Aca.cio Nllnesde Souza (fallecido) •. 
41 Het·moge11es H.ibeirp Vianna (fallecid'll). 
42 Honorato Jo~é de Castro. 
43 Manoel Raymundo Vieira. 

. 41 Joa.quim Alves dos Santos. 
45 Manoel de Souza Estella. 
46 Eg-idio Coelho Tupiná. 
47 Ildefonso José da Silva. . . . 
49 Antonio S::~Jomão da. Silva. 
50 Canuto José da Silva. 
51 Egidio Fernandes Braga. 
52 José Manoel Vianna. 
53 Liolino Francisco dos Santos. 
5-1 Vigario Roberto José d:-~. Costa. Cerqueira. 
55 Alitonio José M Carvalho. · 
56 Tiburcio Fernandes Braga. 
57 Belisario Ferreira Nunes. 
58 Antonio _Joaquim da. Rocha Pitta. 
59 Francisco Luiz de Souza. -

- 60 João- Dias da. Silva. 
ô1 João Ribeiro Antunes (fallecido). 
G2 -.Joaquim Rib~iro.Antun·:s Larahgeira (fal-

lecido). ~"; 
63 Antonio -Joaquim de Araujo. 
6-t Braz Celestino Rodri o-ues 
65 F1·anciséo Rodrigu')s de Souza. 

-GG Fernando Jose de Andrade. 
67 José Martim de Souza. 

., L .. "' 

69 _Jo,é Fra.nchco de Amorim Filho. 
70 ·José Honorio ·da. Cruz Cachoeira.. 
71 João Avelino de Ar::utjo. 
72 l\Iamede José da Cunha. 
7:3 Tib~rio l\-Ióreira. do Amorim. 

-:74 .José Jo~qnim de .Araujo.· 
75 .ToãJ Ln.ite Ribeiro. 
7G João Jo~é de Amorim. 
77 José Honor<1to de Souza Loura. . - . 
79 Erne.:;to Rodrig-ues Coelho. 
80 Martiniano H.ibeil·o Antunes. 
81 FJ·anci"co Roélri o-ues Coelho. 

Sô Theophilo José da Silva. 
87 Firmiano de Souu.' Moraes. 
88 Roberto CelestinoRodt'igues •... 
89 Ant:;nio.JoséFen·eira Nunes. 
90 Bemvin.do José de Mattos. · 
91 José Alves do Amorim. 
92 José Liborio de Souza. 
9:3 José Antonio de Amorim. 
94 João Alves.de Amorim. ,. 
95 er in R ·.· ,.,. _ 
96 Manoel RicarJo de Souza Liborio. 
'J7 Manoel Dionysio da Silva. · 
98 Antonio .Justini.ano Rego . 

.:. n o mo rnan es raga. 
Ignacio Gomes da Cost(l.. 

i Oi Osorio I\Ioreira de :Mattos. 
102 Rodrigo Antonio d.e Souza. 
103 Jeronymo Gomes da Costa. 
104 Amaro Justiniano- Rego. 
105 Antonio Ah·es de Amorim. 
·100 Casimiro Rodrigt1cs clf"! Miranda. 
107 DionysiQ Josú da Silva Netto. 
108 João Lino Vieira de Carvalho. 
10\J João Alves Pimentel. 
110 l\liguel Martins dos Santos. · 
1 i i Sah·ia.no Fernandes Rodrigues . 
1:1.2 Theo.loro Fer1·eira Nunes . 
11:3 Benedicto Xavier de Anurade. 
114 EmiHano José de Freita (fllllescido) . 
115 ·Hercuhno da Silv:tLeite. . . . . 
i17 Simplicio Justiniano Rego. 
11.8 João P(~reira de Amorim . 
H9 Leocadio Per eira de Amorim. 
120 EzequieL Rodrigues da SUva. 
121 Belfort Ribeiro Vianna. . · · 
122 José Joaquim Ro-drig-ues Coelho. 
123 João Ca.pistrano da. Silva Braga. 
124 José fucliz de Queiroz. 
i25 José Pereira de Mesquitâ.. 

. . . 1.26 Manoel Pereirade Mesquita. 
127 Jósé Carvalho de .Souza~ ·· 
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i23 Norbe_rto Ribeiro Antunes. 
129 Evaristo Cussis.no da. Pai:s:ão. 
t30 Bartholómeu -da Cosb Soairo. 

São estes os eleitores da parochia de S. José 
da. Casa de Nova deste termo, os quaes . . . 

Como ped~.-Villa de Santa Rita, 4 de Feve
reiro de 1885.- C. Q. S~lva. 

José · Antoniõ de-Araujo, 1.0-t.a.bellião do pu
blico judicial e - notas, escrivão de orphãos, 
ausentes e accumulativamente:clo crim'!, S!lbs-

... • - • < • • 

# • • ' 

qual m_ e reporto 0 dou f~. Vill~ de Ntos.sa Se..; I eff~ctivo, ·nesta vilL: de Santa Rit3. do Rio ~reto
nhora. do Rem:l.nso de Pilão Arcado, 3 de Ja- e s-~u. tcr!llo por ~ua Magestade Imper1al e 
neil"o de 1885. E cu. Gabriel Torres Ban c· ConstituciOnal a quem Daus guarde, etc. 
escrivão ou tabellião do registro eleitoral, o es- Certifico que em --virtude do que .r.equer o 
crevi e assigno.-Gabriel T_on·es Bandeira. collectOL', e em observ~tncia ao despacho do 

Dr-. juiz municipal, nada consta p~lo meu car
N. i7 ,_;_Illm. Sr. presidente da Camara .M:u- torio, c declaro : que o escrivão companheiro, 

llicipal. ·· em occasião que aqui se achava process:tdo e 
O abaixo as;;ignado, eandidüto á As-;embléa pronunciado, esteve com todo o cartodo enter

Geral por este Uo districto eleitoral. a bem de rado, só pa.L·a não entregar-me como seu subs
seu direito precisa que V. S. in ande, por des- titu to ; e logo que entrou em julgamento e 
pacho ao secretar·io da Cama1·a Municipal dessa livrou-se. me di-;se que os autos a que se re
villa do Remanso, que. revendo o livro das fere o collector o cupim tinha e,;tran-adó-de 
ac a!'l a e1e1çao que teve . ogar no to de De- or-ma a na a se aproveitar; pol."Óm me confiou 
zeuibro cor-rente, lhe dê por certidão ao pé o ex-depositaria que o escrh·ão .Aristides·:tinha 
desta. em termos d~-f~, o teor da''"a"cta da ap u- aõnsumido os aulos, porei ue e;; ta va-lhe d,wendo 
· - · · · -··~-· · o .· - s alugaeis clas casas da fazenda publica, 
rochi:l. de S. José do Riacho da Ca:-::a .Nora, no vis to ter-,..;e locupletado de qunsi todos os r~n
dito dia i o dé Dezembro; visto como, seg-undo dimentos. c;;brando dos iny ui li nos s ·:·m ordem do 
a. lei e ragu.lamcnlo vi n-ent<>. deve · estar o dito ex.-de ositar o e at·a rova d!l tudo m 
mesmo 1vro no al'chivo dnssa municij)a!idade. apresentou os recibos pa::sadose firmados -pelo 
Pede deferimento. -E. R. l\I. - .Lli cwcolino ruencion:tdo esct·i vão. o· referido é verdade 13 

_ ~o_tc1·a c ,Albtrgueí·guc. de; fé. Villa de Santa Rit<L, 4 de Feverdro de 
1883:- Q ·cscdvão· s"ubstitutõ, Jósd Antonio de 

Certifique.-Villa do Remanso, ::1.5 de De-c A.raujo. · . 
zr·mbro de 1884. - Tolentino ele- Sou=a, pre-
·sidente. _N. 19.-lllm. Si·. Dr. promoto1· publico da. 

Certiuão • ..:... Nestor Torres Bandeira, secre- coruarca de Campo Largo, em Santa. Rita do 
tario ia Camn.t·a. l\Iunicipn ld:L Yilla do Remanso Rio Preto .-Luiz da Costa Po-rphyrio, vem 
de ~ilão Arcado. non1eado na fónna da lei, etc. pedir a V ~ S :: emnorne docargo :tue tão digna;_ 

que deixo de da.r a certidiTo reouerila. t)' refe- s<:u companheiro o 1° t:lb~llião José .Antonio de 
rido é verdade. ~ AI".:lujo, isso em 19 d:3 Agosto (lo corren~e auno, 

e qual a intervenção de V. S. Outro sim, qual 
Secretaria. da. Cam~ra. Municipal da villa do a· d 1 · · · · 1 o 

Remanso de Piliio Arcado. 15 de Dezembro de o proce unenro o Mtua JUlZ mumclpa r. 
1834. _ 0 secretwio, .:.YÚto?· Tol'res Ban- Cesar Querino da Silva, em rela.~ão ao facto 

referido logv que aqui chegn.ra; finalmente, si 
(leiNt • não e certo viver o l!lbcllião Aristides constan

N. 18.- lllm·. Sr. Dr. juiz 'municipaL
Diz Antonio BucuoTei::teir,;'n o:;e.esci·ivão da col
lectoria geral desta villa S(ln·iudo d0 collector, 
que elh· supplic:.mte a bem dos iutet·esses d,, 
Fazenda. NacionaL precisa que V. S. mande a::> 
escrivão José Antonio de A.r,lujo. q11e se acà.a 
substituindo o do civc:l Aristides ülympio ue 
Olivoira, que s ·.~ acha snspcnso, que revondo o 
traslado archivado do sequestro feito em bens . )· . .. . . . 

' c idos, de Antonio Cyt·iaco do Bomfim B::ltt·ão e 
F il"mino Francisco de Miunda. lambem falle
ciJos, por e:cecução do juizo dos, fei_to,lhc dar. 
por certidão : ~o, a data em que concluiu-se o 
dito seques tro; 2°, as em que for~m nomeados 
depositarias Candido .Joaquim Baptista. Luiz da 
Cos_ta PoL·firio e Thomé Caldeira. ~ c as em q11e · 
foram exonerados; :-3". a c1u qtic J~;i nomeado 
deposi taria João Alves dos Santos, tudo em · 
termos , de· fó . ...;;;;E ;, :R"~ M.·;..;;;;-:A?üonioBucni{ 
Tcixei1·cnse. - · · · · · · ·· · · · · 

V. ·II.-- 2.{_ .· . 

tr>mente ebrio. des;tcatando a tudo e a todos, 
chegando a ponto em seu e$tado de embri:11guez 
cl~ tendo de .funccion:u· con1 V. S. e o maslllo 
St·. Dt·. juiz tnUllidpal corno substituto do 
Dr. juiz de diL·eito da comai'ca, na r<!visão do 
jury no din. 11 de Dezembro, ficat· adiado esse 
tr:o..b:llho, por se achar o tabcllião em estado de 
não poder funccionnr. E~)er() portanto, do cri
t~rio de Y . S. e a bem elos ' direitos desta popu
lu ,ã:• sem )re amea ada lhe attestc sobre t o 
que pede o suplicante.-E. R. M. -Lui:. (la 
C o.~ta Po·;'lll~ytio. 
. .Attesto, em fé do mea cargo, que em din.s de 
Agosto do corre.nte unno, o tabellião Ari~tides 
Olympio ~~· Olivc~r~ entrara.até i s~la de_jan_~r 
do então JUlZ mumc1pal Jos!! F·~rrcml Pmto. c 
~1bL nggredir:1. com paltvras injuriosas ao 
ta.oellião José Antonio ue Araujo; e a. não ser 
a .minha. ·energica intervenção. talve_z até 
houves~e :confli~to:· ·sei que,· cheg:mdo a.qui 
o Dr. juiz municipal, CesJú• Querino da 
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Silva, e;:te fizera de:::pparece1· uma queixa, por 
part·~ do -tabellião José Ant:mio -de Araujo, 
faze:1do com que d;1bi em diante se r~speitas
sem. E' certo tattJbem que uo d;a 11 do corre?te 
mez de Dezembrot do corrente anno, couumgo 

D s • uerin · ·1 ·- \ i u 
do j Jiz de direito. tendo de procedercn:l sala da 
c:1mara. desta villa :i revisão do jut·y, ahi se 
a.pre~entara o tabellião Aristides,completamente 

i , p r Isso nao se po e e ec uar a re-:
visão nestH dia., sendo tambem certo que, OI!Lr.ts 
vezes, teve c dito tabellião se ::presentado eul'io 
ne:;ta villa.. desac<~tando nã' sõ ns autoridades, 
como ao publico inteiro, como uma vez fizen1., 
de clavinote em punho, dizendo qu~ assas,i
nsrin. no então jaiz dr~ d:reito Dr. úioclcciana 
da Rocha Via.una, collocaudo para e~se fim em 
frente de su:t ca,;a com zagunchos armados. 
SanLa Rita. H de De7.embro de 188-1.- O pro-. . 

. 
da Costa Porphyrio, pre<:isa a bem de seu di
reito e de todo o povo drste termo, que V. S. 
lhe mande certificar pelo primeiro tabelli:Io 
José Antonio de .Araujo, :quantos processos. tem 
responc!ido o tabellião Aristides O:ympio· de Oli
veira, si estão julgados. a naturez<~ dos crimes, 
e si existe algum em andamento.-E. R. M.
L?.tiz da Costa Poíphydo. 

Como pede.-Villa de Santa Rita, 12 de De-,. 

José .-\.ntonio ele Ârau.jo, pt·imeil'o ta. bel· 
lião do public~ juuicial e notas, . esct·ivão de 

~ -
c1·ime, nesta Villa. de ·Santa Rita do Rio 
Preto e seu termo por Sua Ma.gi>stade o Impe
rial e Constitucional a quem Deu>: Guarde, etc. 

Ce1·tifico quo o S1~gun lo tabellião Aristide~ 
Olympio de Oliveira., tem. respondido cinc~J 
p1·ocessos, foi·arn julg•tJog quatrc1, _sento a na
tureza dolil crime,;: re;~ponsabilidn •. lo por falta de 
cümprimento de deveres, existinlo um em an
damento de peita, que ainda não teve despa
cho de pronuncia. 

Dou fé, ao que referi.-Villa de Santa Rib, 
12 de Dezembt·o de 1884. - O tabellião, JosJ 
.Antonio de .Anwjo. 

R"'conheço a firm:l. supra; do qiíif .don fé. 
Villa do Remanso de Pilão Arcado, :~ do Janeiro 
de 1885.-Em testemunho de vcrda.dH o pri-
meu·o a -e 1ao pu 1co vlta IClO. - «>•uino 
Libe1·ato Caffe. 

N. 21.-lllm. Srs. rresidente e memhro's da. 
-mesa ele i tora!. 

FMarcolino Moura e Albuquei·quc, a bem d() 
sua ca~dHatura, precisa que VV. SS. ai testem 
si dur.-:nte os actos do processo eleilo1·a.l. f.Ji 
apre..:ent •do :-1lgum ~ pro te ... to por csc1·i pto, de 
eleitore;;; d 'sta parochia; tudo ·em tet·mos i.le 
fEL-E. R. M.-11-'Ia1colino de !lfóurae Al
b u2ue1·gue ,, 

: Atte~;tamos que durante os actos do processo 
eleitot•al, niro foi apresentado á. mesa protesto 
algum por escri 1•to .. Mei;q, eleitoral da parodlia 
de SautaRita. do Rio Preto, 1 de Dezembro 
de 1884. Eu, Antonio Búcno Teixeirense, 

r · · da · e r ·i a si-
gno. -Martiniano R. Guimarães .Mcdr:ido~ 
pres:den.te .- Antonio Bueno Teixeirense, se· 
creta.rio.- Casetnit·o José dos Santos.-l\Iar-
ça 
v a!';. 

Reconhe!:O as firmas do attestado sup1·a fOr 
serem dos pr-oprios. Villa de s .. nta Hita, 2 
de Dezetubro de 188'L Em testemunho de vBr· 
dade .-o ta.l>ellião publico, JosrJ :Antonio de 
.:lrau}o. 

N. 22.-Pt~blica (Úríila.-Irnperio do Bl"azi1-
2a. via. Foi-ln,l passado por havr:n· justificado ter 
)erdido o -.rimeil·o titulo.-Titulo de eleitor 
n. ::H.- Província da Bahia,- Comarca do 
Rio de S. I<'1·aucisco.- Municipio da Barra 
dn Rio Grande. -Paro chia de S. Francisco da.s 

~ .. _:,. lt I ::. ... 

D1~do e pass!\do nesta ciclnde d~1. B:~rrn. do Rio 
Grand~~ aos 31 de Outubro de 1884. E eu, Josó 
Alves de Souza, 1° tabellifto do judicial c notas 
o escrevi, dou fó, e ussignei em publico e rm~o, 
com o signnl de que us~1. Em testemunho de 

·vcrJadc.- O ta.bellião publico, J o~d .Al-ves <la 
.SOH.!;(t, 

Recebi o original. Cidade d:L Barr:1., :31 de 
Outubro de 188,1.-Iforacio .Ribeiro do Valle. 

X. 23.- Ulrn. Sr. secretario da Camat·a :Mu
nicipal.-Murcnlino l\loura e AlbuqueJ·que, a 
be111 de seu dít·eilo, preci-a qu'e_Vm., revendo o 
ardlÍ\'0 a seu cargo. lhe dê pot• r:o1·tidão do 
liv!'o das acü.is d 1; cleiçã) !Ja.rn. deputado geral 
qual n. votaç:!o CJUC obteve o suppli,;ante no tiia 
::H de O :; tu l.Jro de 188 ~ ; assi rn tambr}rn a c ue 
o eve o xm .. _r. al'ao ~~ 1 a a :.rrra em 
trmnos rlc fê- E. H.. M .- Villa de Sant;~ Rita 
cb Rio Preto, 9 de Dezembro de 18t:i4. 

Luiz da Costa. Porpbyrio, ~ecretario da Ca
mat·a Municipal da Villa- de Santa Rita do Rio = 
Pt·eto, ·por nomeação, na fórm:L da lei, etc.: 
Certific, quo, 1·evenJo o archivoda. C~Jmara. Mu
nicipal a: meu ca.1·g,,, encoutrei o livro onde se 
acham tr·anscriptas as actas <las eldçi)•!:{ para 
deputado ge1•al, por estf3 14~ di;;tl'icto doitoral~ 
âentre est .. s, a do dia :31 de Outubro do anno de 
1881, d·on4e consta n.1l. 5o seguinte: Dr. Mar-
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colina :Moura e Albuq nerque 69 votos, B trão cln 
-Villa. ela Bart·a. 15 votos. Nnda ma.ii; se continha 
sobre o requerido na petição ret'to, a cujo livro 
me reporto e. dou fé. · _ __ 

,Paço d~ _Camara Municipal da Villa de Santa 

Eu,- Luiz c1a Costa Porphyrio, secretario da 
Camara Municipal, ·a es~:revi, conferi e con
certei com o esct·ivão de paz Aug-us:o .José de 

qumo, e ass1gno u1z a osta orp yrio.
Confet'i,ta e concertada por mim, secretario _ da 

:- C:unara, Lt~i~ da Costa Po1]Jhyrio. - Ców
migo, escri\•ão de paz, ;1ugttsto Jo,,e de 
.t1q~tino. 

Reconheço a firma da certidão retro, do que 
dou fé. Villa do Remaneo do Pilão Arcado, 3 de 
Janeiro de 1885.- Em testemunho de ve1·daàe. 
-0 pr·imeiro tabellião publiC'•J vitalicio, J.:
suino Liúe1·ato Ca e. 

Casa Nova 

2o Dos 120 votaram 120. 
3° Reclamação juramentada dos eleitores que . . 

4° Fiscal amigo do Dr. 1\Iarcolino. 
5° Allegação de :roubo do livro elo escrivão. 

(Doc. O.) · ·· , 
6o Acta concertada pelo tabellião sem recusa 

de apresentac;.ão dos nomes dos eleitores. 
7° Termo menos e~tenso do que o de Santa 

Rita; e compareceram todos Ç>S 120 ::..eleitores 
apurados. 

2n Dos 153 volaram-153. ( b) 
3a Reclamação juramentada dos eleitores 

:· que votaram no Barão da Villa da Barra. 
4o Fiscal imposto ao Barão. 
5o Allr"!::n.Ç:Io de lista do escrivão pelo juiz 

municipal. ( Do-c. E ) . 
Go Act:"L não cOn .'ertarla pelo t•.lbelltrío a 

qu~'m n -•g•, r'-tll a exhibiç:;o do; nomr:s dos doi
to1·cs. ( Doc. C) 

jo Termo mais extenso do que o de Casn. 
Novn: comprLrec•!ram nnus el•:itores, do '1 Ut! os 
:1~;2 ~leitorc~ apurados. 

s·~ l\lcsa unanime. 
De.-tas alleg:•<;.ões, quasi as mesmas sinão 

que m:1is fav-rnvei;; á. (l leição d1~ C:u~a Nova, o 
Sr. Dr. M :rc .. lino concl" t' qua é falsa. a cleiçilo . ' . . 

' ' 

.( b) Sendo 152 os eleitot•es, a acta resa, que 
Ví;bram -15:3 e faltaram 3; 

Pé1ÇO da Cam:•ra, 30 de .Março <le 1885.-Ba-
·1'iio da Vitla da Barra.. · 

Ex osir.tio a·)ret~entada Jelo Barao da Villa 
da Ban·a (~ cornrnissüo de ·vc,·ificaçtto de 
podc1·es 

O distt·icto compõe-se das parochias de 
S. Francisco d:-~s Ch -gas da BG~rra do Rio 
Grande, Santa Rita do Rio Preto, Sant'Anna do 
Sacramento do Angical, Sant'Anna do Campo 
Largo, Senhor do Bomfim de Chique .Chique, 
Santo Antonio do Pilão Arcado e S. José da 
Cas:.:~. N OYa. -

. qomprohendc trcs comarc,\s c cinco muni
I )l S. 

Em todas_ as p::tt•.:Jchias pt·ocederi ·se a eleição 
par.t um dejmto.do gci·al no dia 1° de Dezembro 
do anno proxir.o.o passado. 

A votação, segundo consta. das actas, cou 
assim distribuída : 

:S. Francisco das 
Chagas ..... . .. . 

Sant'Anna do An-
gic:l.l .•••....•.• 

Sant'Anna do Cam
f~o Lat·go ...•... 

Santa Rita do Rio 
Preto .••.•...•• 

' Nova· .••.•..... • 

102 

31 

28 

5 

68 

43 

11S 

395 

33 

6 

30 

148 

... '> 
1..-

Si 

2 

372 

Apur:~ção.-No dia 20 d~ Dezembro. rellni
ram·s~ na c:~sa. da cn.wara da cidade da. Barra 
rio Rio Gr.•nde. local designa io. os membros da 
jllnta :· pu:·ador:l. jui;:cs d : paz das p::u·o;!hias 
.la dit:"L cidade do Augi.cal e Cas::t. N. Vfl, para 
proc ·derem á ap~r:lçiio das authenticas. Nã-o 
com;;arece 11do ate ás -10 1/2 hora.s da. manhã o 
Dl". Juiz de direito e os dRm:•is m~>~bros da 
,junta, os ,juizes de paz pr·e;;entes officwram ao 
Or. juiz municipal, substituto em tal CMO do 
juiz 'de t.lirE!i to. convidando-o a :l.l-SUUJÍr a pre
sid ·ncia. (Documento n. 1.) Cornpar· cendo o 

• a • • • 

. ' . . . ' ' 
1:.to é q ur! :t>' mcsm::~.-. cau-. ·s em 1guaHs c1r- rnunicando o occorr;do, e n;i n obt-~ndo r1 spo .:a, 
cum t:~ndas proti uzt•m di {fereu te,.. eH'eitos ; as ,u·1uiu a pr••sidencia; completou a j •J ' ta nm 
por 1uc o Sr. Dr. Marcolino tem duas medi,;as •uais um ml)~t;bro, na. :órllJa ·da lei. e proeedou 

~ o'do,ts pe8o~. conforme se Lr:•l:l. da. Ca!'a No,·a, á. apur~1ção de t ·,das as acc .. s. a sab'•r: ~as p~-
ou de Sant• Rita~ . . · ro~ . iias de S. F1·ancisc rJ d:~s Cb~gas, d{) AngL-

As d '"s t\leições estiio ligadas de tal modo,que ca l e Cas Nova, pelas :tnth1~nticas ; I! das do 
a sorte de duas uma sc;·:i ít da ?ut_r••, .·e apuradas ·CJtique-Chique, Pilã~. Areado, S~uta Rit . e 

ou não. apurada:; eu tenho .m. alOl' ·l.ll... ·.ab. so·l·t·tt:.·l .• : . . .

1

-.C.am .. po La. r. g. o, por ce. rt1 :ões autb. entlcas,·.ort... 6. 
(ai Dóc. -AóB l,-I'OVani~ que · o· "l5:i eleito• § -~o. dod·cr ·t() ~.821.~. (Do:~~ment_o~ ru :t::- · 

r ._. fi ~"'ru rcciuzido::~ :• 152, purque 4 não tinham tr..IJP."' n~ secr9tar1a, con:. o offic1~ do J'~12 ~ tlll• 
-:;,e,lici~:.ad~ us t~tulv~· ·· · ·· . c1p:U.) · - · .. ·: .. ·.. ~ : _ . : . : . . 
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O resultado Íl1Í o qu~ fica indicado, eni vir
tude do qual, a. junta expediu diploma ao Barão 
da Villa d:~. Barra. 

Duplicata de diploma.~ Por outros juizes de 
paz e o Dr. juiz de direito foi. expedido di
ploma ao Dr. Marcolino Moura (documen-
ton~:... 

Resultado da. a.pura~ão: 

Santa Rit,1· •.•..•.• 
Campo I....-1rgo.: .~ .• 
Pilão Arcadn .•..• 
Chique-Chique ... . 
Angical. ........ . 

5 
28 
4:3 
68 
31 

1i5 

148 
30 
81 
IZ 

G 

337 

B:'ll':iv da Vílla Dr. :\larco!ino 

b) certidã.o do secretario da camara, de que 
não consta do livro, que· :!Serve 11a1·a lançam e o to 
das actas da apuração-out.ra.-alóm. da vre:;i
dida pelo D1·. juiz municipal ; e de que nün 
existe outro livro p:lra esse fim; . 

c) certidão do tabellião-de como no seu li-
vro. e no o a e 1ão compan e1 ro, nao exn e 
transcripta, senão a. acta da apuração presidida 
pelo Dr. juiz ~unicipal ; 

. l:> 

pelo juiz de paz re~i)ectivo apresentada á 1a. 
junta, nã0 podia. poi~, tét· sido apurada pch 
2", como ahi se declara; 

c) a tr:m~:;cripção da acta da supposta apu
ração foi feita no livro do e>;~rivão de paz, des
tin:ldo ao lançau:cnto de escripturas de compra 
e venda de esc~avos, por disposi~ão d·~ lei pro
vincial, que vara taes contractos exige es ri
ptura. pllblica.. n:1o simdo pol.'tanto livroc de 
n ta . i d · O tu! r · 1 
transcripçã.o é como st não existisse. 

la :tt'r~t oura • • 0 par, JU 1 c 
lhante illegahdade, a suspensão dos 2 ta-

102 33 belliães, e a fuga do substit~to ; m:1s, não 

Nova .......... . 118 2 --
220 35 

Foi a.::sim supprimido um terço do eleitot•ado 
que concorreu :i. eleição pn.ra qu_c pu:lesae ser 
e~pedido diploma ao Dr . Ma.rcolmo ! 

A razão dada peh. junta de não serem ~: apu
radas estns dua~ actas foi por 11ão lhe te1·em 
sido t•esentes. Esta. ra.1.ão é im rocedente. 

O art. 176 ~ :3° do decreto n. 8.213 de 13 de 
A gosto de 1881 lJreceitt:a « que n" hypothese 
d'3 qite se ~rata, si. n~nhum dos cinadão~ vo-

a~t. iiS, isto é, maioria. absoluta do-: voto'> dos 
eleitores,qne concorreram à eleição, marcará o 
jiiÍZ de direito 1tQVO prr.t,;o qu~ não cxcede!'à. a 
outros 20 dias i_)ara nova apuração grrd. >) 

Ora, a falta das du~s :1cta..:influia noresul
tado. Não obstante, o juiz de dir0it•Oi te v~ pr('o;:sa. 
em ageitar uma n.puragão~ que fnl;.;cia compL'ta
m~nte o re~nltado dos voto;; e}.:prcsso~. 

?\à(J podia elle ign,;rar qur> nos dous colle
gios cxcl::ido: tin!~a-.:o 11l'•_;r:ed;,:., :'t eleição em 
tempo :•rCljJrio, · en,l•J qne n á{• •. ;, l{!rle dlt Bil"r" 
.f(,i feita ~·m pre>;enc,:a do dito jui1. e der nrom·!Lor 
public11, que foi o fi(;cal do Dr. M:!rcoliJw! 

Ú.;; juizeq d~ t•az da::; l'U rochias do di><triCl(' 
estavam prn~ente~, e é costume serem nlle~ os 
portadote:-: rla::; : actas. Si faltat•am er-;ta8. JÍJi 

• :- • l • . 
provar. 

Apuração clande:;ti na. - A act:t diz · que a 
junta rauniu-sc na c~sa da camftr!J. (e(HHcio 
em qu~ funecion')l~ a junta pt•csidid:L pel0 D1·. 
juiz munit!Íf'al); 1nas~- o r::ontral'Ío se 11rova p~los 
seguinteA d(JCUOJCI)tf;S: 
. a) certidão mandada ·pAs .. ar pelo 1:r~si-l<mt~ 
da carnara, de que alli n:i comp:m:ccu no di·1 
20 oDr. juiz de direi to, o que. findos os traba..: · 
lhca da 11.1. Junta foi feixado o edificio, e não 
mais aberto nesse dia ; 

to-f-ve-se, que :t 23 de D~zembro (lre~ di;:~s 
depoiB dn. a.puraç..1o) um dos tabelliães passou por 
on{c;n do Jui~ de dZ:1·eito-certidão da tran
cripção da acta da parochia ria cidade ; o que, 
Junto a (JUtra::; prO\'as, faz crer que a apuração 
niio foi feita, como se di·,·~ a 20, e foi por isso 
necessario lanç:•r mão do livro do esct·ivão. de 
paz para occnltação •la falsidade. 

Os dous ta.bell!ães forn m suspensos oito dias 
antr:s da. :1. nra ·ão. O 1° or !'alta de cum t•imento 
de seus deveres; dlc é tão ignorante e inepto, 
qne n0m os feitos mais comesinhos do seu 
~ffic i o elle s:. be pr_~at·ar ,; e não adJ"nira., pois 
~ L J 

qual foi noweado pelo Dr. Prisc.'O, sem ter 
feito exame de sufficienc1a, como a lei rxige, e 
nem tão pouco submettido requerimento a d•:=-
pacho ~ -porqn~ ··entran ;o em crise o minis
teria, d·~ que f:,zi,J p::~.rtl! o Dr. Prisco, este niio 
qniz deixat• a pasb setn :xviar mais esta 
?'eceita do Dr. l\1arcolino. 

O 2o tab01lião, flue ~.liás é amigo da minha 
iam i lia. foi suspenso püt· d~sobP-dinncin. ~ uma. 
orden1 \·elativa. ~~ se1·vico publico. EroJ collse
qucncia disto f,;i n(lrr.tiV. :o interi nanwnte F·:m
cisco Benicio dos Pí•Sso.:, homem habilitado, 
cpte y, S'.)rviu um dt;a1:e.:;: offic:os, mais d•J tros 
inMs. Ben1cio serviu•i)ernnte 'J juiz de di
r·eito, e não fugiu, cca:o fal~:Jmentr! se disse, 
no. acto da apur~~ão feita pelo juü. de di-

Mas, WJllemos á. apuração c::landeatinn. 

Que int~ressrJ pndia tcl' o ,jdz de direif·o em 
faze1• ap~:ração cland:·s·in3, Í:Jnando tinha com
r;igo a maioria das mC:,:>rios ~ Si comparecesse, 
serío. obl'ig~.do & :; pu r:: r todas as actas ; poiF,! no 
caso ... :e e~upprrs"ão próp.osita1, seria . a. falta 
FiUp.prit.ia por ~o1·tiéii~s nà casa. da camara ; ntli.s 
isto não lhe convinha, dispCJsto, como estava, a 
dar diptoma ao mr!ll contr:l.L'Ío. Do cxpo::;to con-
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c~ue:.se quea unica apuração l:~ga.l foi 11resi
d1d:i. pelo juiz municipal: · · · . · ·· 

1" foi :1. j ~mta organiz::~.da ele conformidade com 
dispo~ições dos arts. 171 c 17,1 do decreto 
u. 8213. 

e::gnado (art.. 173). 
a camar.., 

:3'' :-.t_t~ndr:u l'l npurou a -v9J;açã~ de toda:.; as 

Ao contrario.-.A jtmta pre:;iJida pelo DI". 
juiz de direito: · 

1° ÍllllCcionou em logar deacon11ec~dil, all0-
gando falsamente quo o fez ns. casa da C~\
nw.ra . 

2o apurou sem authenticn ou certidão o col
legio do Angical. 

:3o não apurou eas el eiçües dos co1legios da. 
cidade ela Bal'ra. e á. do Riat:ho da Cas·, Nova :-c-

uz1n o asslln , e um te1·ço o numi'\J'O do;; elei
torc!'l qu(: conr~OJ•rer::..m Ú !'Jeição .sob pt;etexto 
de não t0r recebido ::s a c La;::. -

apuração.segundo o prece'tto do § :3o do art. ·ÓG. 
5' não teve o livro, ern que devia set· lançada. 

a nctn nem d0clarou como o sub::;titui 
O diploma do i:ncu contendor é, pois, um 

p:1pel inservivd: devera pot• isso ser elle quem 
contestas <e· o que me foi conferido e não em ao 
d~lle. · 

Qualquer que seja a opinião sobre a prefe
rencia dos diplomus. pergunto: obtive ou não 
ma.ioda ~tilsolut.:~ de votos? ·: 

A I)Xclusão dos 220 votos, qu~ obtive nos-:dous 
collegios não peide aproveitar· ao Dt·. l\1arculi1:o, . . . . . 
direito precipiludo a apuraçflo, ou a ntes feito · 
uma a gr·ito con t1·a disposição dara da lei. 
unico meio do confel'ir diplom:l- aseu patrono: 

s ae ttsau es ao, e a arn porst. 
Até a 1 ui considez-ei ~ówen Lc tt questão sob o 

ponto de vista da expedição do,; diplot:uas e da 
maioi'Ía abs!',luta. dl'l votos em meu fa.vllr. 

1\f"~La-me ainua demonstrar :.t nulli lade in
san:wel da eleição ria parochin. de Santa Hila 
do llio Pt·eto, om a qual o meu contendor nltt-i
b;i n ,31. si 11t-i \'O tos, d::m.:o-me por favor espe
ct:: l :J. 

De<:•!•">ntarlos a mim e n. elle Cl':Ses vo'tos, fi
cal':i P.M!: '22-!, o cn com :·t !O, mais 11'16. 

A pa.!"nrhi:~. de Snnt:., llitn. tem alistados f\lci
tot·cs. 156. (D cnm13:1l0 A) 

r:0mp ~ r ·eel'am e votaram ·153 ;faltaram 3. 
(Ac~a da dei~;:1() )-

Pl'ova-se. que não solicitaram os titulas 4 
eleitores . (Doenn~ento 13) . 

-~ ! • , lf , ·· : • .. i ã ~ 1 :tra ... z·i r :1 . 

r~cu!sOti-se f;~lJ1~ por "cr negada a apro•ent ~:1o 
do li\•ro das as!óign:,Lur:ts dos cl()i tures . (Docu
ment0 C. ) 
: Decbr:u';llll tr•r vot;ú1o no B:!l'ito d,\ Vilb d:\ 

Ru·r:1. :30. (Documento n·) 
;-.:5n si?- '·~plic:•. :' :J chirnb~ por onde 150 

rd i tu:-es l,r. ;;1~o;fiJrmarr..m-sc em f60, ·. n r>m o 
phenomcno de~ cm:um~ p2.roc]~ia. da oxteasão 
de m~.is d<! 40 le!:{u:l~, ~wcn: 6 f.<lt ·•.rem tros 
eleitores! Não adoecoll um só w:ds, nenhum ~n· 
d:tvn ausente, nenhum vi~jou longns distfl,ndns, 

nenhum foi indiflerentc ao pl~ito ou absteve· 
se por considerações diversas. ·· 

.,Duvido que o:n qualquer outra part~ do Bra
Zl.t. se reproduz1s-;o tão estupendo (Wt01" ao de
ver de cidadão 1 

No "1; : 
tendor elll Santa Rita. podia produzir esse mi
lagroso f:~_cto, porc1ue nas outr;1s parochia!5 deu
se o segmnte: 

I a ci a e a arra : 

Vota~am..... 135 Faltaram.... 4.0 
Na cidad·~ de Campo Largo:: . 
Votaram..... . 58 Faltaram.... 36 

Na cidade de Angicol: 

Votaram..... 3i Faltat·am.... :36 
Na cidade do Chique-Chique: 
Votaram. • . . • 140 Faltaram. . . . 98 

a: 
Vota1·am. • . . . . 120 Faltaram... 31. 

Na cidad.e do Pilão Arcado: 

Votaram..... 124 Faltaram ..• , 43 

_Quadro compnrativo da eleição de 1881 e 
~ 

Presença do Dr. Marcolino : 

De 212 _ eleitores~ faltl.:ram .' . .... 12 

Ausenciado Dr.Marc1lino em Chique-Chique: 

n. ~ 2"~8 eleitores, fa.ltn.r-l.lU.... .. 98 

.Ausenci~ do Dr. Mnrcolino em Sa~ta Rita : 

De 1:~:3 el<::i tores.: faltaram . . . • . . -19 . 

Pt•esença do .Dr. ?IIaJ·colino em Santa Rita: 

De 1:)('1 el"itol·es. falLrtram. . . . . • 3 
Qtw cstn pen in. Íüi'Ça de attt•:tcção! 

\~i.a, tudo 1·ruva qt;(\ as a.ctas fo1·a.m lavr:.das 
(L bico dq;t_~ínur, como !:i C costuma dizer. A vo
tação real foi: 

Dr. l\[al·colino... .. . . . . . • • . iG votos ': 
Barão chL Villad::t Ba•ra . ... 33 )) 

D . .1duzam-sc com efl'eito dos 148 votos do Dr. 
r.Jarcoliuo.4 de eleitoJ•r•s com ti tnlos no cnt•torio, 
3\l qur~ ahi juraram rru· l d!'l";ltn-mo: os ,·otos.c 40 
e ta: !tO"' .. u ... cntes, rc~ta.m 7U e i:.tntos j?ara. o 
Dr. Ma1•coli.no. 

P<.~l':.t rl'1'; is t.o se ' con,.eguiss•?. rlct·am-me fis
cal. que n:'lo nomc,... i, nem pesso::t que por ruim 
~-õe inlet·osslsse . ··· 

.Apresento aind<~ o documento E do es~rivJo 
quo foi susp ·nso pelo juiz mu11ic ipal Dr. Ces:!r . . ~ . -
nnm;' ro dos titutds'de e] ,.itor· ~~ nii~ c:ntr~gues, 
ali:is por dt!Spacho Jo Dr. B:tnL!t:ir:l . j n iz de di
r eito rt ~ Campo Largo, como s ·~ vê da certidão. 
(Doc. B .) 

V111:t t~tl e loiçi'i\) ní'io r och SOl' deccnt!'rll('nto 
accoita peht Camara do~ ::ir~. HGput.ados; antes 
o r;; autore~ Jo fl'llll :o tãu a•1da1. d~v••m ser p•1ni
.1os p .,. u(!m d·~ Ulor:Lli ·lad·• p ttblica., e da. esta• 

. bit idade de noi;-11S ÍllbtituiÇõo!ôt .~ . 
Ficarí:t iucotu(>ietll. o.;;ta. oxpo11i9iio, si eu d,,j. 

xaflae do referir alguns. dos mcius CUI.Il antecu-
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denci1 empregados para f:1bea.r a expres:;ão. 
livre do voto do 14° districto. . .. 

Não é a primeira vez que o meu nntag-oi1ista 
me disputa o diploma de deputado deste dis
tricto. Na. lcgislatur:t finda serviu-s~> de um 
attestado de alguns elP.iLOres, que affirmav:Hn 
er- 1e a •> seus voto~, J:ape m.orm ·~ CUJaS 

firmas foram reconhecidas ezn termo c colrwrca 
diinJL•ente, pretenàenJo assim deduzir 10::3 \'o tos, 

• ') fl" . • • 

pouco não cou:::egue o· seu intento, 011 pelo 
menos adiar indefinida:.nente o meu rC1coo.he
cimento. 

Foi seu pt·ocurn.dor o Sr. Dr. Pl'isco Paraizo. 
que não sõ advogou, come; t[lmbem voton cout1·a 
mim. Perante a commis~ão e níl. imprensa dis
cutimoi$. éU e o Sr. Dr. Prisco com ab;u'll azC>
dume. 'Ele\·ado e;;tc ao ca~go de r.ni~istro, ou 
para punir-me da ousadia, ou para l•roteget· o 
:;:eu es Jecial amir.-o. come .ou a Jre )arar dis-
tdcto, pondo à disposição do men contenJor os 
possíveis r·~cursos officiaes. cnmo é notorio. 
.. Todas as.a~toridades policiacs, supplentes de 

Algucm se sorprenClcrá com a presença da 
força publica de cowat·cas estranhas na da Barra 
para o aclo da a1~uração Veiu tambefn a força 
de linha destaca.àa na villa d.J Chiq uc. Chique, 
comarca visinha. IJ amb.1s reu:1ida~ á força, que 
gua~nece a cidade apr~sentavam um appar,~to 
m1 tt-ar esusa o e mexp •cave . testa os 
dest:tcameutos est:l.\'am os delegados de policia 
militares ao mesrno temno commandantes ! . . . . , .. 
acha v .l prrscnte e tudo dirig-ia~ 

O docum,·nto G assaz proYa a pre,;cnça do 
dito jui·.r. 111unicipal c dos delc:;rados miliLares, 
no dia da apuração. e o interesse que tinham c 
mo::;travan~ pela victoi'Ía do mí!u aJvorsario. 

Q·1n.rat:t lil)l!rdade! Ojui1. de iireito (la cidade 
da Barra. o juiz municipal rl:1 comur-:a de Caní
po Lat·go (pre.~entc sem liMnçu), o promotor 
publico (fi se ' 1 do Dr. :Marcolino, na. eleição) os 
tres eler.-ados mHit:u·rl,;; a trc' n a.r a· 
(commandante;:; de forvas, e á testa dessas for
•:as) todos se regosijar::un pela vicroria de um dos 
chefes (~) do parr.ido abolidonista do Imperio ! 

u 0 U • · mi a Lj , n na s rh m cs.-
p:lZf~S autoridades, que não se pejam de d:tr 
publico testemunho de sua. indebita inter

- 1 

correr o districto~ quando, como tabellião, não Ten :o por esta forma sustentado o men di
podia. !';er eleito, conforr11e decidiu o pare··er do reito, que ó igualmontG o dos eleitores, que em 
Conselho de Estado de 2.:3 de Novf.lmbt·o de_ mim deposita,ram sua confiança, devo esperar 
188J, firmado em ::tviso pelo sanador Leão Ver.:: que a. Camara dos Srs. Deputado3 me far~'L 
lOi$0. ( D11c. F.) justiça, respeitando a vontade da maioria do 

::Não foram esquecidos os delegados militares; districto, qne me elegeu a de!';peito da inter
e fortes dest~1cameotos de policia e força. de li- v·~nção de (jU·:J.:si todns <l.S autoridades, e orup1·ego 
nha, espalhados apregoavam a li!JcJ·clade . das de meios fraudulento.-<. Si não houver imparcial 
tmtM. e rig··•roso julgamento na verifica~.ão de l :•gali-

As coma1•cas da cidade ~Ja Bnrra e Camno dacle das elei ões lode-se lrevct· a ro-sima 
Lat·go tin am-se mostrado ~s mais rec,1lc! tran- q uc la do systema constitucional e o advento 
tcs. Para c,..tas convergiram o,.. maiores esfor- do reinado do despotismo ou da clet11agogia. 
<}OS. Para jt~iz d~ ·.direito da. 1:1 foi nornea:io o Paço da Ca mara dos DA lutados, 10 de l\Iar :o 

' . ~ 
tnlava-se o Sr. Dt· .• Tctvencio na colebre carta, 
que cot·z·eu impress1, na qual :iizia que c or:• 
e.;;sa escolha daY3.-SI} o golp•: de 'IJiiscl'i r·m·dia 
nos advet•sarios. Fallnc,•ndo r•ste m~~ '.!.· istra.rlo, 
deixou o St·. D1·. Pt·iscn,; ao L•rg q· : ~ past.a da 
justiç:L! nom"ado o 'nch::u·el .los ··~ ?-r;~. noel Ca
v~·lcn.nt.i de Almairla, que era ('OtUruen,..al de um 
dos inniios do meu ·cnm~<f't;dot·. c .-·onhecido n • 
provincia comn cap ·"I.· de to.lros ns C••t·ng-P.ns. 
nos flrupr•·go " de promctlo:· e d:· juiz mnnidpal, 
que servira, s ntl.o demittido d.1 pt•imeiro a b ·m 
do S"l'Viço publico.() fim d • t:io tl'iste nome ,ç:J:n 
ern. dat·, clle. diploma ao ::~ eu palrono. fosse 
como fosse, mi::;são que fi•)lmento ec1mp1·iq. • 

Para juiz IDl tn icipal e orphãos do.o; tlois t Pl'
mn;; da se:!nnda comat·cr~. f(Ji <le-ignmlo o ba-. ~· ... . -
de !ll(~llwr concei to, e r.ste jl / z ,:,P. rc,;n·en os 
termos solidta n ,fo "' tos cou1 . pt·on.os!'a~ P. 

am"a.<;~ns Prohibiu ao esc•·ivão dar cm·t idões 
re•.il!Ot'idas por me•t procnradot•, ~ l:brnp:u·eceu 
sem lic ~nça (Documento E! ab·, nrlon3nrio n 
eruprego. ua cid.a :io d:-~o Bar1·a á t't·en Le do des
tac Lrl!Gnto de, polici ·· da. comarca r~u·a a.;:si ~ Lil' 
à a pu ração do dia. , 20 de Dezem uJ'O ·· T~l et·a. . o 
seu int~resãC pela cauÍia do seu proleclor. o 
àesemb·· r•• <~o para co:umeltcr um crime ,f c _1·os-

_ ponsabilidade. - _ .. 

de 1885. a dio da- Villo. dH B(m·c~ . 

Doc. n. 1.-Pttblica-fôl·m.[t.- Cn.mara Mn
nici t·al da c :rlad·1 dn. Bar1· • do Rio Gt·ande. 20 
de Dezembro ele 18S-:1. -lllHl. S1·.-0::: nb:Íi:s:o 
a!'sig-na.los. juiz~s rle pnz das pa.rochi~s rle 
S. Fr·:•nci:.:co 1:1s Ch:1g-a -: da Bcm·a rio Rio G•·ãn
de, rle S •• José do Riacho d:t Casa. N:)\'a e àe 
S •ut·.-\nn·l <lo J\n"·ical, achando-se pre~;oatr•s 
nr.sta ca ma t·a. par:c. tornat·ern pnrt. ·~ nos lt' ' li.J:~

Ilto.:.: d ;,~. .i 1nr.a :tplli'ado:·a •1 até esla dn.ta 0 hot·a 
{de :~. e wei:•) nã•J co~t~p:wcce ú j uiz de di rei to da 
c· nu:u·c~\, .losé :\Ianoel Cava ! c~wti O" AlmGida, 
dizendo-M que o rnesmo não cam .are~en'"t para 
0vit;1.r l) liC .,;o expess:• diploma ao Barão rh Vilb 
da Bnrra. po:· ter r :'uni lo j·,l;,iori l1. .bsolnta rlc 
voto~, vnm ro_.~·::Lr a V. S. como s·· u S!iO·ti l.n to, 

.' 

disl.ricto. da qua l são mGruht•r•S os si g- ·:lt:: I'Íos. 
P t'l'~ta : o .os a V. S . s11b:da co nsi - lez·~ çã.o . D ·us 
g"H:tt•dc a. V. S . -111m. ~r. Dr. juiz municio:Ll 
dr•st~ l~> t' lllO d • Ban·a do 1\.io G't· · n ;e . -Ti in
rio l{odri:rttes de ~ou:~.a. JPsé Ma ri , nno Vi:uuw., 
Autonio H.ub,~r t.o do .a._ltuetda. Nada uwis s:.l 
con tinha no <,tJic!o quo · put·a aqui oxtrnhi em 
pnblica-fom1a. a r r.que~·imcnto da jnnla apu-

_1·ador ' dt~-: t ~ · 1·1 distr ~o·. to, enio ot· i ~(nal de :oir; 
cio r•:xt.rahirlo. foi Al}tre :.:'ue à ' lUCSlll~ junta : e 
Y:li esta confurid!l. O COnccrtadtt. por . mirn t~bcl-
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lião ab:1.ixo a.;;signado. nesta cidade da. Barra do · Pilão .ttrcado, on'de o candidato ·o Dr . . Marco• 
~io Grande e· ca.;:a da cau1ara m nnicipal aos ~O li no .Moura e Albuquer,lue. obteve 81 voto§, e 
úul.c.; do mez de Dezembro de i88L Eu~ F1•an- o Bat·ão da Villa da l:$i.u:r:a 4:3 votos ; a da 1)aro· 
cisco Beuicio dos Pas!':os, tabdlião interino, cuia do ~enhor do Bolllfim da villa. do Chiqu_e
quo o es~revi, conferi. concertei e assign,,i em Chi•1ue, onde o can iidato o Dr. M<~.rcolirio 
publico e razoes gnal de que uso. 8m te:;té- l\lout·a e Albuc nr·rque obteve i2 votos, e o Ba-
mun o e vet· ade, o ta~ e ião pu ico-li1tenno, rão ta 1 a arra ü votoa ; a a paroc 1a 
Frcmcisco Be;iido dos Pc~ssos. dr Sant":\nna do Angical, onde o c:..ndidato o 

Doe . n. 2.-Illm. Sr. juiz de paz em CXGl'- ~r· Marcolin_:> M_ou:·~ e Albuqu:rq.ue, obtev_e (j 

Como requer. -Barra, 30 e Dezcm ro de put41do :i Asse :tibléu Ger::ll Legislativa por este· 
18:34.-Sntz-a. '14') di.;;tricto ao candidato Dr. l\L:rcolino .Moura 

• l ' 
o meu li,•ro de notas, nclle, das fb. 51 a fls. 
52, .encontrei a· acta de que trata a m0su:a 
11eti~ão. p··lv. fórm;\ e maneira · súguintc : 
T_ranlllcripç:1o da p.ctl\ da apuração get·al das 
dtVCI'S:ts authenticas da el,..ição. que se pt·o
cedeu no 14 ' dist:·icto, para um deputado á As
sembléa Geral .Legislati,•a.- Aos 20 .:ias do 
tn!~Z de Dezem'1ro do anno do nascimento de 
Nosso Senhor Je~tB Ch-risto de 188l, no Paço da 
Camar l\olunici :l da cidade da. Bamt do: Riu 
G1·ande, pP-las 10 horas da manhã, r•:mnida a 
Jn nta apuradora, comp::>Fta dn seu presidnn L c, o 
j11iz de .:ir·eito da comat·ca do Rio de S. 

1 nci.;c .. · • 'c i 
Almeida. e os membros dn. mesma junta 
Rofino Alves Parnplonna. presiJ.eute da mesa. 
cluitoral da p:u·nchia de Nos.-:[1. Senhora do 
Remauso de Pilão Arcado, .José l<'r.:<ncisco 
Do ria pi-esiden te da mesa clr:itaJ'td da: p :J ro
chia de Sant'Annii da villa de Campo L·1rgo ; 
o tenente .Jacob Per·eira Bustos, presidente da 
mesa. ele i tot·al do. par•)C h ia da villa do :Se n h o!." 
do Bomfim do Chique-Chü1ue, Mnrtiniano Ho
cha Gúim~u·ães MeJt·a,Jo ~ pt·esidente da mesa 
clniloral dl parochia da villa de Santa .Rit!L do 
llio Preto : depois do pt·esidente te:- chama~lo 
p:\l'u scct·etari~ da mrsllla junta. o juiz de p:.tz 
.1\lar·tíniano H.ocha Guin~rães Medr·ado, deu co
meço :i apuração das divel'S:IS autlvmticas da 
cleiç:io g-eru.l, q llf-1 se procedeu ne-le 1•1° d is-. . ' , . . - ' 
Legislativa. sendo ell:lS :a da p:1z·ochia d·; SRnta. 
Ritn do Itio Preto. onde o candidatao Dr. Mar
colina Moura e Albuquerque, empregMlo pu
blico, c residente na córLe, obteve U8 Yotos ; o 
Barão da Villa da B:•rra, me:lieo, e residente 
na (~õr·te, 5 vor:o~ ~ a da parochia da Seu hora 
SnnfAnno. d:l villa d~ C11rupu L:11·~o. ondo o 
candid<~to Dr·. Marcnlino Mout•a. 11 Alb11qnerque, 
empregado prlblico e rr>sidcute na curte, obte\·e 
:~o votos, e o Barão de Villa. da l3arrn. 28rotos ; 
a da parochia de Nossa Senhoro. do R..!man~o do 

c Aluuq uer··!'1e, sendo esta cópia. as:sig na:Ia. pela 
JUllaapi.Lracor:l.crem ta_J.. <L'- · 

apurar o. auth.entica da pi!rochia de S. Fran
cisco das Chagas, e o.ssim lambem a do . ; :-

lhe ter sido remettidR, npezar ·da t'eLl uisição 
que o juiz de direito da séde _do districto elei
to:·al f·~z n.os-presidentes d::s respectiv<JS mesas, 
como (letermi.na o art. IiG. § fil do regulamento 
eleitor:~!. E;;ta acta vai transcripts n·) livro de 
notas do l'scl'ivào do paz ú.o distlicto da cidade 
a,~ Barra do Rio Grande , por se n.charem 
su~pensos pdo Dr. juir. municipal d(~ste termo, 
P· ~dro !rLI'iani J uni01·, o i·> tabelliào José 
Alves de Souza e o 2 · tabellià.o Joa uim 
.Tosá da Silvo. Paz, tendo fugido o tabflllião 
nomeado interinamente pelo dito juiz, Fran
cisco Binicio dos Passos com o livt·o de notas. . ~ 

I • LL , 

c:·(Úat·io que e.:crevi e assiguei. -0 pres idente, 
Jusó 2\h~noel Cavah:anti de Almeida.- O se
ct·etal'io • .Ma1·tiniano Rocha Guim:.wães I\le
drado.-Rofino Aive;; Paruplonna, juiz de paz 
presidente da. mesa eleitoral da. pa.roch:a de 
No;;;.-;u Senhora. do Remanso de Pilão Are 1do, 
- .José FL·a.nt!isco Dorea, juii~ de paz, presi
dente da. tur: sa. :·lt:ilot•al da pat·ochia de Santa 
1\.nua de C::r.mpo Largo.-Jacob Pet•eira B :1stos, 
juiz d~ paz, presidente da mesa el~itoral ~a 
pa roclua do Senhor do Bomfl m do Ch1q ue-Cht
que .- Eu. Ft·;.ncisco H.odrigu~s Por·to, es
ct·ivão de paz do districto do. cidado da Barra do 
Rio GrandP ~ est:1. escrevi, sub;.crovi e dou fé.
J:Osó Manoel c~valc:mti ele Almeid I, presi
d·~nte. - .Mn.rtin~= no Rocha Guimat·ães Me-

' • ' • .A. 

.Jacob Perei1·a .@nst JS.- José Francisco Dorea. 
- N:1rla mais se continha. nem declarava em 
m0u livt·o de notas~ de onde extrahi a presente 
acta. c copiei bem fielment~ do dito livro de 
notns dn,., folhas 51 u folhas ;:>2, ao qual me re
porto. e <lou fé ncsLA. cida.le da Da1·ra. do Rio 
Grande aos:~ de .Janeiro Jo =1885;- Eu. Fra.n
ciac:J H.oJrigue'i Porto. <'se ri vão d • paz deste 
1 o districto~ fJUC a sul>~cr·evi. conferi o assi
gne~.- Conc•:!rtadn. e conferid;\ por-:: mim. ei
criyão de paz, Fl'ancisco Roarigue~ Porto.-
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Cidade ds. Barra, :~ de J:meiro de 1885.- O 
escrivão de pa;r., Francisço Rodrigi.tes Porto. 

Doc. A.-Illm. Sr, president1 da ca.m:tra 
municipal desta cidade.- Di;r. -At·thur· Dis
nar·d l\Iat•iani fiscal que foi na. eleição desta. - .. 

c amar.~ tnu nicipnl p n·a ahi fu n·~cionar a. junta 
apuradora <!as r·leições. Qan a referida jo.mt:L 
foi presidida. pelo Dr·. juit. munici;)d p •r 
n?io t···r apparecido o Dr. jui;, dr~ dir ·ito. Que 
retit·:1.noio-se o Dr. juiz municipal e r1S 

membros· da junta aplll·ar!oi·:t f•! (·hei a C:lsa d 
camara ILnnicipal c não n. abri rn:tis nesse dia. 
Qu•J não consta que hou\·e.sse outt·::. jnnta 
apurador<~ na ca<:a da C :mat':l. 

ncllld~ íls. 12 a. 1:3 \'e:-so, rmcontrei a acta da 
n.pur;u,:ão das eleições do cot'rent•} anno para 
d~putado geral, SC!ndo a _ref?rida .ac:ta assigna'h 
pelo Sr .. Dr. Pedro Marra.m Jumor, como pre
::;idente, pelos ciJaJ;ios Tib::r!o. Rodrig_ucs de 
Som.a, Antonio Roberto d<~ Almeida, Jose Ma-
riann:o Via.nua e Calisto Nunes de So:.:za, corno 
rtH~s:l.l·ios. C:!rtifico mais que, no a~·chivo da 
c:::.illara, não existe ou~ro li vt·o ab;rlo ~ de~ti-

• o 
mesmo archi\•o não existe outra acta de apu-
ração, .a não ser a supt·am ,~ncionada. Está 
confor·me. Cidade da B m·a. do Rio Grande_,_ 30 
de Dezembro <lo 18·..;4 . - O secre l:u·io Ja . ca
mara m:tni.cipal, .:liul1·ê A.vclino tle :.4.:,-cverlo. 

R"conheço a. firm:t supra. Barra do Rio 
Gt·:mde, :~Ode Deze:nbt·o_ de 188-L-E:n teste
lilllilho dt vct·:ach. - O tabellião publico. 
Joarpri1.~ .Jose rf •t Silca P(·::;. 

oc. n. v.- m. ,I' •. r. JUIZ mu-
nicipal. -Diz ArLhur Disnat'd liL:riani, fi.:cal 
qtFl foi do Ua;·ão da Villa da Barr' na uleição ,, . 

Grfm·te. 30 d'~ Dezemh1·o d•' 18~-1.- Em tes- tifico qLw, r0vendo IU')U liVl'o de uota-.:, rw llo 
temunho d:t verdade, o ta.bellião publico. <lncontrei sómente o :·e;.eistro ,la neta d:t apu1·ação 
Joar- 1nm .JosrJ da. StlJ;a Pa~. das elciçõt!S do 1-1° districto,,~~~1 da. ta de 20 d~! n,l-

'1 zembro !H'oximo findo, asstg-nadü [101' 1 oJlli·o 
Doc. B.-lllm.Sr. p:-esidente d~• camarn. mu- \1ari:lni ,JLmiot· como pt·;·sidente, I) por· Tiburc:o 

nicipal desta cidade.-Diz Arthur Disncl.r.l ~Ia-, Rodri;.;ues de Sou:w., Anlonio H:JI~el·to de Al
riaui, fiscal que foi por pat·r.o do Bariio da Villa weLlu.~ .Josê M:wiann•J Viann:1, c Calixt"J Nunes 
da Barra U:l. eleição do 1o ele Dezcmbt• j,f!UP,a bem I J.e Sottzrt, como rnemur.:s da. junta :lpurador:l .. 
de seu direito, precisa. qne v. S. Ol'drme ao se- c-,rt fico l!1ais que, rerend:> (J'livt•' ·le uotas do 
ct·etario da camara que lhe cerlifiquCJ: 1 ', si tabl!lliito companhciJ·o, nelle niio encontt··.' i ne
consta do livro c1ue s~rve pat·a bnç tr-s : as nhuUJ r~"'i'itro de act.a. de apuração rlc cbiçue.-. 
actas da a.puraçà'J das eleições dc,.te 1-1° dis- O refc3ri~o é vet·dadc ·~ dou fó. Barn~ do L-tio 
t!"icto alguma apuração da 1:lei<;ilo do dia. acima Gt·:mde. 2 de Janeiro de ' l885. Eu,.JI)àqu!ru .Tosé 
referido e por quem foi ella pt··~sidida; 2°. ,:i d<t Sil\'n Paz, 2• labellião pubtico do jur.licial e 
consta no archivo da C:1m 1ra. munrcipal alg nm, not<'ls . q;1e o escrevi e ~~s~ignei.- .haqui,n 
outro livro numerad:; e I'Ubt·it.!il-'10 :•eb Cíl.rnara Jo se da Silv~t Per,;. 
para. esse fim : ;)o, si con;ta drdh n.lgum 1 a<:t:L 
apura ora.- e e e espt,r:L e errmento .-E.R. 
M. -Cid 1de da Barra. 2!1 de Dezembro d; 18t;4. 
- .. .:l.rthw· Disnard )Ial'ia,íi.-Como ;equer·. 
Barra, 29 de Dezembro de 188!.-JJ. G-.(er-

Andrr.} Avelino de · AZ/3 \'C ~o • soci·ebrio 
da ca:oara municipal d•JSta ~i<l -1• le ria B r1·a 
do Hio Gt·<mde, na. f6rwa da. lei , ntc. 
Cer·tifico q LlO, re\;cndo o I h·ro d·•-"tin:;.ôo pa t·a 
lançu.m:lnto das ::tdas l)ara apur::tção das i!hi
ções pal'a dl)put~tdos ~ g:~r;~cs e provinciaes, 

cicio. Diz A1·thar Di.-nurd M:u·i,~ni, fiscal 
qne foi do Bal'ilO d:L Vilb da Bar,-:t na eleição 
dL> 1" de Dezembro 'lu~, a bem de sr.u dir·eito, 
pt·.:~cisa que V. S. mande 'Jite o I!Ecl'ivão de paz, 
lhe dô por c r·rtidão Vf!i'b11 ll/1 'l)(! ,'fJUni O tCOl' do 
V·rmo (h ~·b>:!rlut·a do livro do F< eu cal'torio em 
'ltt<: f,>i t•:Lnsc!'ipt:.l urna acta de· apt1r:1.\ão d-1 
el•·içõcs ~s~ign:H!:~ pelo Dr . • losü J\b nool C a ~al
eanti de Almeida, jui;r. de direi to d c·~ta •.:omnrca. 
Peço a V. S. deferiluouio, E . :tt. l\1. cidade da 
B!tl'ra, :) de Janeiro de 1885.-A-r thur Disnard 
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Jll!H'Í(lni.-Como rcq uet•. Barrá, 3 de .Janeii'O 
de 18%.-So;!.;o .. -!<'ranc!sco Rodrigue.:; Pot·~~. 
r.seri vão d· ~ pnz. do 1 · di~trictJ desta. Cidau:: <la 
B ' ~"t'a. do Rio Gt·:-~nd•'l, n:~ fórma da lt:i. etc. 
Certifico que, e:n vit·tuul} d .l peti\~0, e des
pacho _r.:tro pdo jniz de paz, Souza, consta no 

., J ' 

dita pGtição, cuJo teor é o s;guintc: E.;te liwo, 
o _qual vai rubricado. e nume!'ado po:· miw 
nctual · uiz d·~ )U'l. do di:-:lt·icto desta v! - · · 

o 10 Grande, com n. rubrica dJ que 
uso. C. T. Barr~ns'), se1·virá pat"<1 as 110bs · do 
rsct·ivão de pa.z d ·ste meiirno districtc1, r~lati\'Os 
aos r:ontr:1ctos de cowpra, e ~·cn la J.e e.-.ct'<tvbs, 
c btn•e;·:i no fim terflw do incerr .. tmento. Villa da 
n~wra, 1'5 de ·Fevereiro de iSG2.-Cc~ario Tot·
res Darrence, jaiz de paz. ~~atla uwi-; se t.:OnLi
nhn, nem dcchlrav•\. om o dito termo de aber
luN, que p:1.ra aqui passei vc;·lJo ar.l VCí 'bHíi1. 

1lo pr·oprio original, ao qu:ü m~ reporto, c dou 
·• " • ncisco \.OC ngues ot·to, escr·n·ão de 

paz d'cst ~ primeiro distt·icto de:~t:1. cidade d:l 
lhrra do Rio Grande o escrevi e as.;;i~·nei. em 
":\ . . - . . ... ._ , . 

Fntn. c: i:;(;o I~· d1·igaes Po.·to. 
Doc. F.- Ulm. 81·. D1•. .Juiz M:.mi-

cipaL-Diz . . ~ .. 
foi do Bw.io da. Villa Ja Barl'-1, na eleiÇão d'> f·• 
de -Deze:11bro, qu,u1. bem dos 'll direito pt• .• cisa 
que V. S. OI'.:! ·né n.o 2• tabeliião que lhe certi
fique si do l'egistro da acta •1:1 cleiç~o desta 
freg•tezi:l de S. Fl'ancisco das Gh:ig-::::s, feito 
ern seu li vt·o das notas f;)i extr:ülida n.kuma 
cortir.lão a. r•}o.uerimonto de part.~ o:1 por ~-~·dem 
do juizo de dir·eito, e no c:~so attit'm:ltivo cu1 
que tli<'l. fui elht cxlrahida. N:3:::tcs termo:;; P. 
defe1·im ~nto.- E. R. i\1 

r e-

tides Gl!Jmpiv de Oliveira. 

Do.:!. B.-lllm. Sr. Dr. juil de direito da 
comarca le Campo Larg·o.-0 m:~.jor Benedicto 
Rodrigues do A1·aujo, a bem de seu direito 
precisa liue V. S. lhe m:mde cla.r por cet·tidão 
do .rcspecti\·o escrivão~ o numero e nome dos 
eleitores da 1):\rochia Je Santa H.ita do Rio 
P1·eto, que n:1. rt>vis:to de 18::>:3, sendo incluídos 
não solicitar·aw o~ ;especdvos tituios -Assim 

l{l~a. 2 ele DezetUbro 
HocÚig;tr; . .:: de .!li'aMjn. 

. ' . 
Dez·~ml>ro de 1~84.-B,u!deint, 

Ari;;tidcs Oly:npio de Oliveira, 
; . - .. 

2o ta.b3llião 
' < • 

vil'e. de S-l nt:~ H.itt~ do Rio Preto por nome~ção 
lle S. M. I.~ etc. · 

-Cet·tifico que d!~lldo bus:::n. no c.srtorio a men 
c.t rgo, em c nr.npr·imenlo :w t•espeiLwel despacho 
retro, eacon t1·ei q 11~'.lro titL;lo ~ de eleitores destt~ 
p.~rochb, que sendo :' list:~dos nu.s radsues dos 
annos de 1832 c !f 83, niro os sollicitJ.ram r-tê 
0-Sb d~tn.; e s:1o: IIU1 dO elettvr F~lismino Alves 
r:.:beit·o, dist do ··m '1~82 s·)b o n. iü d11 ordem, 

1 • ~ . • • · . ' •• ~-

Cidade da B :ua. 31 de De~.cmbrc de 1884.
.:l 1 ·th u r .D !~li7r!l 'l{ Mo i'ir!-ii f.. 

t.tdo uo mr~!;lUO :tnuo c sob o·: n. 31 d~ ot·Jern; 
ontro ·lo eleitoL' Jo;\qnim Ayt·es PGrdir~•,alistado 

, •'Uil 188:3 e sob o n. f4 de o!'dcrn· c u · 
::i4.-L' . .:.li o ;·irt Jl i. 

Eu t:•belliito abaixo :· s~i::oado, certifico que 
ex.trahi cópia. cia aetOJ. da eleiçito de 1 de 1),•7.etn
ta·o proximo findo regist:·ath e111 m~u li no <le 
notas, c.xi1'ahi a ui ta cüpi: nD din. i:3 do mesmo 
mez de D ~zcmbro pot' r,t·.!<!lil do juiz t!e d ~ 1·eito 
da cowal'ca . Bat'l'lt do Ri 1.1 Gra.ndc, ~ d ' .hmeil'tl 
de 18t;5. Eu Jouttuirn Jo:;Ó t!a Sll,•a l'az, 2• t :.t 
bellião publicn uo juilicinl c notas ftne a ~~ SCL'evi 
c assignei.-Jurl•J'!Í/1~ Ju :>rJ dt.~ Sil'cu, lJu:,. 

Doc. A.- Illm. St·. Ari..:tides Olympio dG 
• Oliveira, 2° t~bellião c csr:ri vão do jury dcsLe 
tcrmo.-D.iz Benedicto Rojrign()s de Araujo, 
que a bem Je·seLt dit·0.ito, prec!sa que V. S. lhe 
certifi,lu~ ao púde·tct e om n::odos que faç:1. fé, 
o nnmeí•o dos eleitores a m1·ados nesta ll.l'Ow 

c \1!1. :) anta Rita, dc:,:de o pt·imeil'O alistn.
mento, :~té a. revisão do anno passado. N~stes 
termo3.- Pede deferim;~nto.- E. R. l\1. 

Aristi tGs Olytr~pio d~ O li vei:·:t. 2o ta.bcllião e 
escd\·ão dn jury e annexos desta vill;;. de Santa 
Ri ta do Rio Pr·eto. por nome:u;.:lo vitalícia do 
Su:t l\bg-:-st.n.rle Imp~ria.l, otc. : Cc;Lilico que 
r·r~ vr>ndo O livr·o f:lffi rruc·se acha l'l!iÇfL•lO O alis
tamento dos eleitore~ de~ta p:·;rochi:.i, e archi
vado ern Dl"lU c:trtorio, vi que o numero dú~ 
eleitCJres s.pumdo:; nesta dita "parochia, nãJ só 

v. I!. -~5 . . 

rleitot· Pedro Be:r.err;\ de Cast1·o. :dist~do L:.1.m.· 
l.Jem em 1S~a c sob o n. H de ordem. O t·eferido 
é \"et·d:vle e aos nv!smc:s tit:dús me reporto e dou 
fé. Villa de ::_;,. nt:~ RiLl d<) Rio Preto, 17 de 
Dezl'!llbro do lt:;S,l. E.,, .At·islirics Olyropio de 
Oli\·,~i:·:~. t:~bclli:"i:o pnulico :~ escl'cl·i o a:-;siguo. 
-.:l1·i . .:tiúe~ utvmpio cl:J Oti r;e ii ·a. 

Cont\·rid:~ o conc ~' t't .'.<h por mitn t:\bellião pn
Glico.-.:ll'islídcs Ol!Jil!JJi.u (lc Olivci;·a. 

Doc. C.-lllm. Sr. Aristides Olympio de 
Olivcil·:•, 2 • tiliJellilb deste tct•mo elo S:mt!t Hit:~.. 
-Diz Be!Mdicto Rodrigues de Arr~njo, que a 
bem tlo sc11 direito, precis;~ quo V. S. lhe cer
tifiqne OtL :~.ttes!c sobre ,jnr;mlento, os seguintes 
itens: 

" •. [I. 

concertat· :~s nct ts d:.t eleição do 1" de Dezembro 
elo col'l'ente :mno, h:~vidns ne.st:t parochia, pat•.t 
nm depitt :do ger:ü. 

2." Qur.;m o convído•t n,:tl'!i.Confcrir ns refcrid!:.s 
~~ct~.s; 

::l. • Si ::s confrn·i11 c em c.::.so contrario, pot· 
q n e motí v o nã~1 o fh:flr:., '1 

A!Ss rn pois. p ·de d ·f~rimento.-E. · R. M.-
Ben.cclictu Rorl.r gt.,r::s de :l,·,wjo, · 

Aristidos Olympio . d~ Oliveirit, 2° tt.~.bellião 
do j tldicir.l c notas, escrivão privativo do civel, 
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Bueno Teb:.eiren:"e, secretario d:1. we;;a eleitoral 
e o Dr. Ces.:~.r Querino d:\ Silva, juiz mttnicip~ü 
deste termo, fõr~• q uern, comp:t:·ccendo em meu 
C!l.rtorio, convidou-me p:u";t um t~ü fim. 

Ao terceiro certifico que não; pot· não me ter· 
sido ::1.present:~do o livro J!ts :;.s~ignat ur:1s o qunl 
ex.igindo me f.Ji recusado. O refet·iJo é \'erdad"', 
do q t• e porto por fé. ViJ' '1. de S;mta Rita do Rio 
Pr·eto, :3 Je De~embro de !884. E e11, Aristides . . . ·- . 

Senhor .Tcsus Christo de 1884, aos dons dias do 
mcz de Dezembro. em meu cat·torio nesta \'ilht 
de Sant:• Rita. do Rio Preto, coroare:~. de Campo 
Largo, prodncia da Bahia, compat·,~ceu o capi
tão Benedicto Rodt·ig!:es:: de Araujo, José Ja
nuarió da. França, Virgílio Rodrigues dA. Ara u_jo, 
Laurentino Libello e Souza, José Francisco Ra
mos, Rufino Josú Guedes, José Francisco Gue
des, Cyrillo Galleno de Souza, Joaquim Bento 
de Souz:l José Thomé dr~ Souza Li no Jo é de 
Carvalho, :Mariano José B:~rbosa, Galdino Jo;:é 
Cardoso,Victor da Silva. :?\!endes, Ben•>uicto Dias 
Barreto, Conrado Josó de Souza, .João l\Jm·ti ns , . . . . 

• , e . l • , ~ LJ 

José da Siha, Seb:u;tião José de Oiiveit·a, José 
Honorio 1-·ão .la Rocha, lnnocencio José de 
Oliveira, João Fr:1ncisco de Souzt~ Miranda, Ro
berto Josú Gued,~s, Autonio José Guedes. Ber
nardino José Romano, .J11Stiniano de .Alcovia 

' -• .. , • f ' 

José Th0:11é de Som~a. Lino .Tosil de 
Carvalho, Galdino .Tosó C:n·doso, Mariano 
Josó Barbosa,. Pacifieo José Dias, Possidonio 
José de Souza, Victor da Silva l\IendeE, Bene~ 
dicto Dias Bat•t•eto, Conrsdo .Tosé de Souzra, 
João Martins de Sousa, Egidio Francisco 
de Souza, José Hono:·io Leão do Rocha, 
Roberto José Guedes, Justiniano de Alcovia 
Borges, João Chrisostomo de Souza, Brrna.t·dino . ) . . ... .. 

dou r~;, ne!':b sobrodit~ ;ilh do Santa l{ita. do 
Rio Pr;'to, aos 2 de Dezembro de lStH. Eu, 
Aristides Olympio do Oliveir·n, tabcllião pu
hlico, o est::t·cvi, subscrevi e assig·no em publico 
e razo. Em te.;;t•!OlUnho da verrl:i.de, o tabellião 
publico, .ciristüles O.'ympio de Olivt!i,·a.-Con· 
ferido e concert:ldo por mim .-Oliveira..-Villa 
de ~anta Ritu, 2 de Dezembt·o de 1881.-0 
tabellião, :lJ·istides Olympio ele Olioei1·a. 

e Psct·iv::to do civel de Santa. Rita do Rio Preto, 
pelo actualjlliz municipal b:,charel Ce•ar Qua
rino ds. Silva, obrig-a-me a publi<.:ar essa' 1~
nhas, chamando a. attenção dos poderes pubh
cos pat•::t esse a c to de prepotencia. 

Bot•ges, João Cbrysostorno de Souza, Pacifico . N~o c~mmctti erro alg11m do o~icio e nem 
José Dias c Possidoni.o José de SOI!Za, ~m n:_u-1 pranqur:1 ndc .que a tn.nto nutot·1sas,;~ o Sr. 
mero. de 30, tod9s ele1t0r?~ desta paroehty., co-J Dr: Ces~:r: f~uerwo. O que se deu fo1 o se-
nhe:.:ldos de mim tahdlwo pelos propno3 de gu · nt? . . . .. 
que dou fé,e a pt·esençn das testem unh:1s auai xo 1 Plelleand 1 por esse d1sl:ricto, o Sr. D!'. l\L 
firma:las, d·~clararam qu,·: perante mim vinh:1m M?ut·a, um lagar de. deputado geral, .re
fazer uma declarâção de voto e ao me,:mo tempo ce10~o d·~ ser derrotado por seu cot~püt.tdot· 
protesto. Que a dedaração do voto con:::i~tia no que contava :todos os·: elementos no dtstncto, 
seguinte : qu~ tendo compa.~·ecido na cas:•. da lavrou a. hi~o do pe~1a as ac:as d~sse ~olle~io 
camara mumctpal nu. ele1çao que hontem se 9e Sanbt Rlta, du.ndo tod_n votaça? a si. Fello . 
prGcedeu para um deputado gel'al fi.;:eram reca.- 1sto_. e ha•:endo recla.maçues ~os mteres;;ados, . - . 

' ' didafo do partido conset·\·udor, no entanto que a 
mesa res:1ectiva não ~ó fel-os reverte1· em favor 
do candidato liberal, mas ainda lavrou uma 
a.cta. a bico de p~>nna dando como comparecidos 
muitos eleitores aust'lntes. Em vi;;ta pois, d~ 
scmelhantl') procedimento os protl'stantes vie· 
ram pet·ante m~:>u cartorio fazer n. âeclarn<_~ão de 
seus votos a. qual foi JtOr mim tabellião tomacl~. 
e da qual lavrei o pres~nte instrumento, que 
depois de lido l)erante todos e, por o acharem 
conforme, abaixo assig~am com .as testemunhas. 

- -~ 

como comparecidos havi:tm alguns que nem ti
tulos ainda tinham tirado, títulos que se acha
vam em meu cariorio. 

Os inte1•essados pelo Sr. Ba1•ão da Vilb da 
Ba.rJ'a. ~mtar:oni~ta do St·. M :ti' CO li no, pedit•a m 
certirlão dos titules t'lm cartorio; cet·tid:'Io que 
foi mn.ndada passar pelo Dt•. juiz clrJ dir0ito. · 

Qllando tr~Ltava eu de pas~ar ~•s certidões, 
a.presento•1·se em minha cas::L o Sr • . Dr. juiz 
munictp:1l, Ces:1r Querino, exigindo de mim 
que não as <lesse. R0spondi·l~e que não era 
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possivel. Replicou-me, d!zcndo que eu era. 
pobre e que et·a. occasião d~ fco·tar-me, pois o 
Dr. Marcolino esta.va disposto a dar o que eu 
cxigis,;;e, para. que não desse eu as certidões. 
?i~se-lhe. eu que, tanto ~elhor, por·.JUC elle 

. "' 
que sabia prezar a hom·a propria e mant•;r a 
dignidade do cargo. 

Perd~ndo a esperanç3. de consegui!." de mim 
esse acto ~ prevartea.çao, tnsu t0u-mc e amea
ÇOI:-me. Ainda com a maior calma di.::se-lhe 
quG já tinha fflito o quo podia, pois tinha !a.do 
meu voto ao Dr. Marcolino a pedido delle juiz. 
:Então retirou-se o Dr. Ccsar Quel'ino, e d:ias 
depoios, partindo p3ra a cid·tde da Barra~ sem 
licGnç:1, afim a~ assisti!· a apuração da el~ição, 
deixou uma portaria de su;::pensão para me sr.r 
apr~s"ntada . 

O facto que d ··ix_o relatado, impor~ndo ~~a 
, , .. c ..., , 

11ão só para mo~trar quanta necessidade temos 
à'uma rr'!fl)rma que dê g:1rantias ~os set·vcmtua-. . . ·. ·r -
rios, mas ainda p3.ra rctr:~.tar o Sr. Dt·. Cc ~ar 
Que ri no. 

Quanilo um juiz onsa exigir de um setl cs~ri-
vao que pon a em a moe a sua onra, v a 
qu~ não tàrà por si, tendo para innocental-o 
o segr-edo dos a!·ranjos. 

Santa Rita, 18 de Dezembro de 1884.
_4.tis tir/es Olympio de Oliveim. 

Doc. F. - 1\lini<;t,..rio d :1s Nego ~ ios do Im
pe1•io.-·l:\ di1·ectoria .-Cb·cular. - Ri.IJ de Ja
neiro, 7 de Ma1·ço de 188:3. 

Illm. e Ex.m. Sr. -De c,nformidacle com a . . . 

pa ·Sl:tdo, exarl'ldi:l r•m c:m:::;ttit'l. :ia secçã .. 1 dr·~ 
Negocio -< do lw,1erio 011 Con.::elho de I 'srado a~ 
2~ de ~nvembr<~ de: "1881. so 1'0 :1. di..;pr:sição do 
<!i'L. 24 da lei n . :)o:.: • e~ e ~tne1rO •. este 
ul : imo :tllno, com r !• !'er·l'n~ia. :tos f•m,~donarios 
publicos, cuJtl. t·ctt·ibniç:io consiste em cr1stas, 
ckclat·o a V Ex .• p::1 ra r1s rle\·idos etl'eitos. qu'~ 
o. e•ses ftln~cionn.rios :1.pplica.-se a clt.adJ. dis
posição. 

D ·•1s !!'U:t.r le ' n. V. Ex. - PP.rl;·n J..eii. o Tlc!
loso.-~r. p:• .. ,..irle:1t.c ta província de . . . 

S"nhnr.-A SM~ão dns Ne~ocios do Impe1·io 
elo Con:<ciho <1 ·~ E.:: t:vlo, ob·•deccndo ::i. nu ustn 
orth'u cir\ V ssa. l\h.!11!'t•d Irnp •t·ial, tem a 
hon 1·a de cons ·,l1a :· oh ·p os ·guint" p·:nto : 

« ~\ n;L i co.up::,. tii.Hlida rle ri " q e Ú·ala o :11·1.. 
2·1 da lei n. :3U2.Q d<' 9 .ie .Ta n•·i1·:1 ,.lt.im0. con1-
pre 1r~ n !em-se somente : o::; ornpr".:.ra.r os qnc 
pcrceuem vcncirMnto& pel"s cofl'e~ p1rblicos. 
0 11 tarnbem a ·p1elle .. CllJ:t r~tt·ibuiç:i:o c•msist.e 
om cnst i :! , como parl.:rJ .. r e CO!I ta.t-.. r ?>) 

A secção co1is idHr:t nrlo : 
1. 0 Qur• a s expre•sões-ernprc!!os pulJ!i,· os 

relribuid.:s - r. x is i ~nt11s no (~itado rt. ··~nL ;1. 
meuor lii!ri taçãtJ , litt·•rdtncnlo r> u t(~nd llas, :o:ó 
nãtJ c11m pr ·henderu os qnc occnp:,m cnrr;o-: 
gr~Lu; b ::, s~n lo. port:1 n to. e"t•· nsivo a todos o• 
qn~ roeebem ,·ntt•ibuiç:'io no oxeNicio da :1ual
qner empt•cgo, ou sejam pagos · pelos cofres pu~ 

blico!S ou em virtuie de lei, por aquelles que se 
utilisam <1·' seus trabalhos; 

2.0 Qu~ nesta segunda hypothese seacham in
claidos os partidores e contadores, do mesmo 
modo que o.s servel:>~U:irios de ~fficio cb ,justiça 

p ~ t". • 

3.o Que a lei, não tendo f,~ito a favor delles 
nem uma ex.cepção, deixou-os na. generalidade 
da classe dos empreg:1dos retribuídos ; 

. •ma mente, que, nao resu anl o a ln
tolli:;encia. littera.t da mesma lei absurdo ou in
coherencia. não é licito ao seu exectltor disti'n
guir ·onde ella não distingue;-pensa que taes 
funcionarias e.stão :compl'ehendidos na incom
p~tibilidade de que trata o acima mencionado 
art. 24 da l~i novíssima de eV:içõci. 

Si outra foi a mente do legj~!ador, só a este 
cabe declarai-a por modo authentico. -

E' este, senho:·~ o pare~er d:1 secçã?. Voss~ 
'I:) ' costnmaàa 

ta do. 
mais acer-

• . o 
do Imperio do Conselho de Estado, em 28 de 
Novemuro de 1881.-Vi . .,.~_~ondt~ dr; B om. R~ti1·o. 
-J.Ilai'tií,t F1·a 1 :i.w:o Ri ·iro ~ ..... 1 
Jose Caetano ~le Andi·ade Pinto. 

Resoluçllo 

Como p~rece.-Paço, i do J:meiro de i882. 
Com :1. rubrica :le S•!a :NingestatlG o Imperad01·. 

- M anocL Pinto de Sou:.a Danta:> . -

.Mit·ãntla. 
Oatu•)~ " 111 seguida a votaçito dos collegios 

des;o distr1cto : 

Nossa Senhora <h Conceição 
Dr. Pa:';so~ :'\l i t·anrla •.. .. •••... 
Dr. Sn tyt·o Oi:.s. . . . • . • . . . .... 

Nos ~n :'en'l'il' · d .s llern, clios 
D1·. :Sutyr·o Oi;.s. ........ ....... :S6 
Dr. Pa .. so,; .i\liran<la .... .. .. . .. 70 

Co.Jajt1s 

Dr. ~ ., tyt•l'l Dias............... 14 
Dr Pa~ .. os Miranda.. . • . . • . . . • • . 1 

Tn.un pl~s:::as;. it 

.. 
(EsL;l. eleição õ mnnifest<mH~ l lLG nulh.) 

Moura 
Dr. P~~s0s 1\Iir:Lnrla • . • .••••• , .... 

I 

(Ne~t~ parc1chh ·~óm cnLn -eowparccoran)~ ou, 
melhfl r, coustn. d::t acta ,1ue eompareccr am 6 
cleiLores, mas votar' m 7 no Dr·. Passos.) 

Barcellos 

nr. Satyro Dins .•• . •.•.• • •••• 
Dt•. Passos 'Miranda. .••..• •• .. . 
Dr. 1-Iart:.ul!l.no de Souzs . . • •• , • 
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Resultado fin:1l I d''nte da junta. :~puradora haver feito reite
r~d~ts requi~ições, not::-.udo-se mais a :m:;:encia 

Dr. Satyro àe Oli;·eira Dias.··· 145 
1
, dos tr•'SJ.uizes de paz tios colleQ"ios de AnQ"ical, 

Dr. Antonio dos Passos Mirv.n la, 1:-iO , B::.rr:. 0 C;1.sa-Nov.~. ~ ~ 
Dr. Hercubno de Sour.J · •.... •. 2 I 

1 
11 · d ' 

. . Neste~ .doas u timo_s co eg:os, on e e noto· Parece-nos, portanto, que podemos, não so ~ . .. ~ • , . 
1 mar que nao .m am un:~amnn .o .as nott

ticias aqui esp·1lhadas de q 1r:! 113.\'Cna seg~m
do e;::crutinio, como tamb,,m contcsta1· a m-.. , .~ ~ , 

L:ulog(~r.1l por e3te 1-f0 d;,;ric!o :10 riistincto 
ca.ndicla to 1 i bcr<i l c 1':slremocido a.boli cionisl:t 
Dr. Mat·,·ol'no l\!our:1. . e :\lbuqncr:!IH:l. que 
obto:!YC, pnla ;Jput;ac.;:b feita. das n'1lhenticas dos 
collogios elsitOI':H'S de C:unpo-Lat·go, Santa. 
Rita. do Rio-Prelo, Uhique-Cbjque e Remanso, 
o numc1·o de tresentos e tdnra e sete voto:, 
contl'a o .=eu contenclot·, o Ul\l';'io da Villa. da 
Barr:~., quc. conS':'guiu rellnir· c::nto c s€tentn. e 
cinco v c tos. · 

r .:ssc <ta cst···v" n.qt1ell:t cidado com•er·Lida 
em uma ~xlensa pr~.ç:t d'armas. com o fimunico 
de impedir quo n junt·t ?l.JUradüra st: reunisse 

Nilo sah~mos o result:1lo do tn.manho 0SC::Jn
Dizcm qne o juiz muniei!Jal, Dr. Pedro 

... · :--...(. · u nov.a. 
junta a.ptl raJ:;r.,. C•)mposta dos u·cs juiz~s de 
'pn:-; d:t Bat'J'!l .• ~\.ng-ic~ti c Cada Xora, o p:rssara 
d!plom~ <>o Barão da Vilb dn. B3.L"l'a, commet
tcn ·lo assim !1. fraude a ma =s cs ~:tndalosa. 
Con.;;ta que Õ.0 r.nte-mão fabric:1m novas cbi
ções no;; collegio~ de Cas:'l. Nm•a e da cidade da 
Bnr1"a, e que nes<:c ulLimo cnllegio os m0s:~l'ics 
que n~si,qnnram a nctn. no livro d·: not~s sr! hão 
rr:cusa.do n. ~'S•e novo ct·imc. não preYisto aindr~ 

• 11,.. • 

I, '. ' · · ~ . . l.>eraes da C<~s · No\•a, prolest· ndo sua adhesiio 
'Ol n~CCS'i<ll'lO fC\'CSill'lllO-r.os !.C poClCne:a •t' J. n l' I c dcclarnçi"o de acom 

e :to m~::;mo tf'.mpo de coragem pam quo a nessa. •
1 
~o hp~1. u 0 1 )De ,'1 ·l\T· ·acol··no' "''to .. u1r.

1 
pr( cl·l= . · . .·. ;- ~, ., , h ,.,. d . (··· .. , pan .11 em o 1. • ;11 . 1 n . • , , 

'
1
ClOtl.t !1•10 (Js~·1 .m.lnc a ... l1. e ~nln,uc. 0 1Jt.o mando "OU chefe 1oc:l o rlist[:!clo ciclndfit) c;-

I"OnseQ"ttllnos. te I7.mcntc, azenc o i'M;II!l.r c:n .
1
_ T · \I t' d~ ~ 7."" 

ll -J J 1' · f · 1 0· 't pl .aO.l1SO :1 ar tn!" ~.:~ou ... . u : )aO( ;·H a, ~ tnntc ·l:'l. .rç:t to nosso 1rcn ·o. • . . 
css:~. immen:3:t lvmlfl rh C:lflé:' ll!=-"aS '\"Índnsd!• t· r1os R~g-1strnntio C!"te tnumpho . c~ ·· l·'nchd~ do 
os pr ~ntos ch di;;tdeto,cMn!J:nndadoso. c•1tJIO Jizcrn, pa!'tido hhcr.:l s·•uthm~~s o. p:1tr1~l1~0 gnh~o••to 
pelo Dr. Lui ., Viünnn, dc~o,pera iO pela .'let'I'Ota. d·? 6 d .Junho. pel;l VlCtOI'H'l. da ylc_•a :.uollc ~-

A est.1. a ltitude, qno sú o ,:irei tu o a defez:t de msta em todo o pmz e da qual c elle a m:r1s 
uma grande e:1.u.-::a pPdiam in~pir·ar, deve n ci- vi,·a manifestaç:io n:~ grunde cruza .a da. Ii
dade da B:\l'l':l. a l'O:Stitnic;.fio dn. p :11. , da O!' .em. berdadc. 
de que h:a dias est \ ':t privar!<~ pelo csct·avn- Não era po!;sivol qne das marg-en~ do S. F1·an
g: smo do Sr. Dt•. Ltliíl Vianna, a111p , r~ ntio n cisco, d•! (Jlld«~ se de~c0rti narn os mais beilos 
cansl p0rlida do Sr. Bar;1o da Villa da Barra. panor·allla~ do munilo. chegasse ao oceano livre 

A<:si111. n" rih r\ hor,: Ju; , r .~ .· : rlos p :· r. ~ :'. :'.pn- a eles ,.:perrtnç·' do~ e'cr·avo; c os échos scn
l'~ ção. o Dt·. C:tv . lc:·n~i. tendo a. ~:·n l::do tido~ das "enzalas 

acon1 p•1 nh:: clo dos 'fi~" tr·o pri rncil·os j nizo~ de 
p:tz dos colle3'tOS d! C ;~up;,-L · : t'~( ·. S nt :: l~it 
do Rio p,. to, Chiqun-Chi11t1" e Rem'ii'JS ·.t ~ diri
.g:iu- -e Jnr;t o l' .. ~ço d;t C:\:ü ::. t· ; ~ J\I11uicip ,} " r, hi 

A ,~;,:Jade c~tà ,..m n:tíl, de lodos os l .. dos 
e·:hôa.m grilo• de ah_,.t:h~. P o candidato el.-!ito 
tew ::-ido alvo das m:tis sympatb!cas dem:;n~trt
Çt~':! l:i dH apl'cçr, c cst · :oa de todos os cid.tdão~ 
sern àisCíncc;ão de cla.ss0. ent1·~ os CJU<;es se 
vêm muitlls esct·avos conduzindo seus p:·e
acnt~s de tlôres. 

. proced•·U :i: pur,:ção cb.; ~.Ulbenlic - s elos Colle
g' ost·efr~r·idos. r> bem as~im d' do A'lg"ic J. que 
o.le'u ·"m result:~do (•utot·o Dt·. i\T:lr·colino M <rur;t 

o AlbuquerC)ue ;337 votos e o B;~J·ão da Villnd;~ Neste moru·•nt . ...,, que !oão tre!': l1o1•a<:: da tar lt•, 
B:rrr ·. 1 7~ "!•tos. .;: e para np:-ov~i. t..r o •!or~eio , thtalOS e~t:ls l.t•·cvcs 

N::o r .;' .;: lU prel::~nl·~s ::.s ;~ uthnntic.: :s th cirl ·à·· not1Ci;~s, da •:at-•• do IJIJ:)ij(l :-l~tll,~'IJ (J St·. ; lf ..•.. s 
d~ Barra ~ C:_t~:~ Novn., não obs~1nto o }Jrc~i- ·r Tertuliano H:uuos <lt! Qu·~irljz, onde reiua. a 
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maior -animação, provocada. pelos a c tos de plü
lanthropia. de diversos cida iãos, que quizel'arn 
eommemorar a victoria. incruenta das urnas por 
tres ca.rt11s de liberdade, que, entre saudações 
pá.trioticas::.C lag-rimas de contcntarn~nto, foram 

assadas em homenao- m a· a -
1-.loura e á i•ióa abolicionista. 

-Eis RS cartas de lib~rdado passadas por 

Eu, abaixo assignado, em rego .~ijo pelo di
ploma. de deputado a A_..;:sembléa Grmll obtido 
pelo Dr. Marcolino Mou-1·a e Albuquerque no 
14° districto, concedo liberdade à minha escraya 
Joaquina. cem 41 annos dA idade, como si de 
vent·re livre naacesse, e, em hom·a ao mesmo 
doutor, como um do:: chdes rlo partido aboli
cionist::~. do lmpel'io de Santa Cruz, lhe entrego 
esta c~Hta. -,jã qu·.~ como homem pob1·e ~ó p:1sso 
80k·mnisar meu enthus· - .. · . 
menlo pela causa da liberdad<>, pelo modo que 
manifesto. 

:: 1 u e..: -
1)uque1·q ue, :i\l:..rtiniano Rocha Guimarães l\Ie
drado, alferes Augusto Cesru· G:1spM e B;:lmiro 
Corrêa de :Moraes:. 

-Eu, abaixo a~signaõo, em atlençã:o aos 
aerviços prestados à causa d~l. ema.ncipn~ão pelo 
distincto D.-. Mar,·olino Monrn. e Albuquerque 
e em homenagem ã su:1 presenç:\ nesto. cid:tde, 
da qual fui por S. "· honrado em BO<;sa ca~a, 
conc1!do earia de liberd<1de á minha <r::c:·:w::t 
Francisca. de cvr· preta. de :B annos de idade, 
de qual liber.-!nde gozará. de hoje em diante, 
como si de ~entro li Yre nasce~se ; em firmeza do 

, I- p B Ç 
das testem unhas u baixo declar;Hla;;:. 

Cids.d~ dn. BaJ'I':l do Rio Cirnnile, 2l de De· 
zembro do 1t}8-!,-Tulttfiano Ramos tlc (11 rr.>i-

Tcstemunhns.- Dr. 1\fRrcolino 1\I.mrn o Al
buquerque, Dr .• Tcs :~ i\lana 1 Cav: lcanti rlc 
Alweirl::l. Or. Cesar Q,,irino da Sih·a. Domingos 
Agra Monteiro, B-.Jmiro C<Jrrca ae .Mo1·n.t:s c 
alferes Augusto Cesar Gaspar. 

- Eu~ abaixo nssign[ldo. ('JU 1·eg-o..:ijo peltt 
victoria. alcan,~ada. por meu compadt•e e aruig-o 
Dr. Marcolino Moura c Albu·tuer·JUe, no 14 · 
dist1·icto ele1toral, e em homen~ gem à idén. 
abol\cion:.,ta., d:l. q · al dlc ó um rlo-: mais P.t.J-

.: t1 ' d . ·..: .. • •l • ' -

dane ã. minhn e:> ·r~va C· ·z:~1·ia. de i i a:•no:; de 
idatle, COIUO si Je V<HI tre 1; V r C na~CC'-BC-

Ci(t.de da. Barra do Ri0 Grand~. 21 de De
zembro de 1884.- J tit.lfJt'i ~~~- JI r:• l·elles · , ~ 

Testemunhas~- Dr. M:.ll'colino .?IIoura e .Al
buquerque, alferes Augusto Cesar Gas~ar. 
Belmiro Corrêa c'le Mo1·aes o Dt~ • .Tosé Manoel 
Cavalc:;nti de .Almeida • . 5> ~ 

SESS:\.0 EZII Ô DE JULHO DE 1885 

SU~J?.IAIHO.- Leitura c :1pprov:~~ão d :1s :J.Cl:J.:' li•! 3 c~ do 
CQrrcntc.- E:tt•EtiiEXT&.- Parc'-'CI'cH.- l) Sr. Gomo> do 

lto d:t .tl:;om:x~ cxplieaçGc. c tlirkc poJt,JcH ao Sr. 
ministr·o da. a.grieitllul'a.- tJ ~r. mi:listro dajusti~a. M•. 
rcsp:o,;ta ao Sr . t;omcs tll! Castro.- 11 St·. Eurrasio Cor· 
rci:l rnantla :-L me~a. uma rcprc:;cnla~:to.-Ot:o::ll D:> DI.~. 
- Y<•Larã;, llo l ' · " "' I • • 1 .... - ~'"'; ... _ .. . , .·. .. 

uida ao Sr. \'al•l •,laro.- Approv ar.ão d'l rc·ptcrimcnlo 
tlo St·. Alfrc•lo C!tavc:;_- V ot.,C:ii'• c :lJlprovaç;io do pa
rocct· n. 1;}G-lii'5.- Conlhu::~:ão da 2' dis~:n;.são do 
prnjcclo n. 1 A -·l9.S5.- Discu r~os Jos ::irs. Z:mta. r. j (la
rtnitu :\ahuco.-Emcntla5_- Discu;.>ão do pl'ojccto n . !G 
-18S:i. Di>curso do Sr. Eufr:l.~io Conc :a.. -

A\; li horac::,achn.m-se presentes os Srs.: Fran
klin Doria. Afionso Celso .Junior, Joã .. Dantas 
Filho, Vailadaros, Costa Rc•dt·!gues, Mascare
nhas, Ju~encio Ah'es, .João Penido, Va.ldetaJ'O, 
~ .- .>; . ~. • . - , . 

,. ~ - ( , 
na Vaz, Bulhões, Ca.,tello Branco, Ribeiro rle 
J\lcnezcs, Rãtisbona, José Pompeu. Almeida. 
Oliveira, Gomes de Castro, l\Iares G t.ÚI., )ldo
fonso do Al'.'l.ujo, Mot·eira de lhrros, Affonso 
Peunn., Antonio Ca.rlos e Lou.1·en\~O do Albu
querque. 

Compar~>c~m. depois da chamada. ·· os Srs.: 
.;\loreit·a . B1·andão, Barilp · 'O Guahy, Pmd~te 
d~ l\'lorae:::, Du:u·to de- AzeveJo, ?\laciel, Cu·1ha . - . 

Comp:a r.~ccm. d<!pois de abf'rta :1. !;CS':iO, o~ 
::;r:-;.: Antunio <le Si JUeit·:~., B:u·:1o rlc Anadin, 
Ro i1·i~o Sih·a. :\lfrodo t'h·I\"C!>'. Fcr·n:1n .e.; de 
Oltvei1·a. Satyro Dias.!llal'-Dowell. Heuriqne:;:, 
Ba~ ros Cob1·~t, Silva. 1\laf.-:• •. JonliUÍJu Nabuco, 
Bn.rliD àn. L· opoldina, A(1ri:mo Pir:JClltel, F1·anA 
cisco Sodr(>, Cruz, C:•rlos Affonso, Araujo Pi
nho. Araujo Góe~ Junior, Henrique 1\h.rqu·~;.:, 
Uly~ses Vümn::~., _ Jo,;e Mari:.mno, Sinimbti .Ju
nior c Dolfinu Cintra. 

Fr:~nC• ·· Antnn :o Bez,·rra. 'B ·z.•wat. Ch:-,ga.s, 
l}·metr·io B·:z"rra. Gouçalvü:s ferreira •. Joa
quim T •. vares. Let•pold:J Cunha, Aristide:; Spi
nola e 11anod Portella. 

Faltam s•1rn cn.uíia. participada ·o ~ Srs. : Be
zerJ·a .i .. 1\Icneze~. C:1tnP-iro d .• Cunha, C·.elho 
•1 Ca:npos. Corrê11 de Araujo, Cruz Gcuv~i:l, 
Diogo de VMconcello:;;, lt:qui, Lacerda ';Ver
neck, Ribeiro da. Luz c 'Rodrigues Alves. 

1
- S iJ.o lidas e !Íppr~,·~das ~~ ~c~s de~· e 4 do 
e"r~ente. .· 
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O SR. 1o SEC:<b:l'ARIO di CO!lta do seguinte 

EXPEDmNTE 

omc:õs : 
Do Sr. ministro _di!. guerra. em 

fe1. ;1 rcqui:>i~·ão (Sr. depuhrlo ,\lfredo Chaves). 

Do pr-esidente da provin0ia (la Min«s Gct·aes. 
ele :30 d!\ .J tmho ultimo,em resposta ao de 1 o desse 
met. sob n. 117. renv-ttendo os rei !tOrios refe
rentes aos antÍos de 185/;· 135'). 1-;Gt, 18!)2, 
18i,~, 1876, 1877, 1~18, 1879 9 H:S:3.- A ar
chivar. 

Do deputado 1·!anoel Portella, communic<~nd.v 
nã:o poder comp~tre:!r>r ás ses8ÕBS por ha\'et· fal-
ec1 . o na. pro,•tncl:.t c emam uco nm srou 

cu nbada.-!\fa.nda-sc desanojar. 

Sü.o lidos c a.pprovados os scg-aintes 

N. -lGO- JSS5 

P,·~t~nçtCo rlc .Jorrq~ti1i'/, Jlarr:clliitO Luúo rl'.tl
vila, a..furlmtte do }JOJ'tcil·o rlo . A1·s :~nat de 
..:.li aí·inlw .. da CrjJ·te: pa1·a sc1· cle~ado a 1~ ·w
l-::ito. 

O Sr. Gou1es de Castro começ3. 
dizendo que, antes de e:tpor- à. Camara o 0~1j0cto 
que o traz á tr·ibun:'l., quet·eri:J. merecer do Sr. 
presidente a gr,1ça de uma explicação. 
Est~mos no se;;undo mez d0 s;>;~ão ordinarh 

e atú hoje :1. illu'ltr~ corumi"são de respost:-1. :i 
a a o t:u·ono n~o apr·csen ou o seu ra

. b:tlho. 
Sabe que ist·J já. passa de impertincnci.'l. est~r 

.. - " . 
o L'CS~lCito ás pr.~.x.es thrhmentares e :10 11\YS· 
tema quo nos r·Jg'll •.• 
· O Srt. EuFn.Aaro Con.n.Eu.:-Apoiãdo. 

O Sr... Go:-.rEs DE CAsTRO .•• ma;; as e::cplica
çíJes que d~sejav~1. obl;et· da b.-,nd~• !e de S. Ex:. 
cr:1. si qualqner membro da opposição pode apre
scnt:lr nul projeclo de r':sposta. i f:üla do throno, 
um·'L vez que a commh.s::i.o nU:o t•:m podi•lo cum
prir o sen de~P.r .• c, si fo:· possível. si esta res-
p s ' ' -:::,' 
:·~lJt·iu :1 prcs 'lltC scs•ão ordinaria ou si ta.rnbP.m 
deve :tbranger a ljllC nb1·in :1. sessão extr~~or-.... . 

o s:~. PrtESIDE~TE:-En dei~o ... rcsposb ~~ 
V. Ex. n1es:no. 

como V. Ex. sabe, flstamos em divid~ de dllas 
r :>spostas, ,ià não frllo na :~;~., porque essa csLá 
prrscripta, de:;de que a Cnrnat·a fui dissolvida . 

Ora, si. estive;;s~ a Jír~cç:Io dos nossos tra
balhos confiada ao s~u illnstre amigo, o Sr. i o 

!\' commis:::l:o do p"nGõns o ~rdenodo:-: f11i secretario~ o ot·:tdor podet·ia :311ppor qne nessa 
p~esente o otticio do Ministr•r·Io da )Iar·inh:l. rle do•no•·a h:wia um j'OiH~ochinh:) de f·~rmento re-
1;) de .l!;nho do c n·rentq anno. :u:o:Jlp:~nhanilo p!iblict~-n?· l\1 :15<; .sen.no o S1·. pr_e~ide!1te (1ue é 
o requ"rimentu, infot•;nado, 1'111 •:n~ o :lju :ante 1 ru<.íl·mt·.c~-,sl:l. e, :l.tc dtz ·~n :to Ot'<ldot· .que não 

t •• • ! . · · :::·.f;o st "calutn!ll!l-·n•Jtto d"\'O~nlo a d na!-

Tdd0 no nnno rle iS<~ opin:~do a c.<~:rlmÍflsâo, r(llC occ:11'r! a sua attc lÇÜo com um fu;to qn~ 
(p:trecct· n. 70) que u1n dt~ut.ico rc:pterirnento ): Ih!'{~ pessoal. . . _. . 
fo.:se CnV'rado á cornmi:,;"iiiO do oc•ç·•rnento p:lt'.: , Q•t~ldO O o:·l-ldOl' rlJS"U!JU .ú ri'OJCCtO de b1 de 
tomal-o na. con,ider:tção que Jrll)i"OC lHO. o niio ! ~x:~ça(! d·~ ~Or\'"S de m~1·. afht·ultm yn•· n fhnelh~ 
ha.vell.lo raz.õo~ •1n · :\ obl'i!.!'tl"'H a n : t.tJm·•nL•• ' !o\·n·•cl(\. ~\ nos~:l tw~t· mha:!Cill. de gucrr.~ era 
proc ·der dn mod•J divcrs,,, ú ti.• p·\.t''~cer .1110 ~~~ no wl ·· t·d r~ ut tjl.IC mMiava :ic co:•, l'tn:l. v0:r. ln
l cf•.H·i io~ ducllrn•.:ntof! ,:ej ul t'tJtneltid"l:i d. ,.011;. : \':Hln ou e~pnsta 1i ·•c(,:ftn d() .;:ol. ~ •10 azul :.;:1c 
ruil:!~ao d•! or·ç;tJutJut0 pa~a t0111 .L-u,. na drwi(h er'IL to . ,, :~va to !us n'i c . ,.,.!~ d.J PS ~ct r•.1. Estas 
cO••sirl•~t'<lt;:io. inf,,rm:LI,:()c.: t•rãm firiedi!!nas nnr•fll~ ., OI': dor 

Sala •l t; coavtui .. si) ·s, :-~ rle .Julho !!! 1:1'::;.- as hav;n. ~c:.~et>i,lo rle t,Jffidac;.: rl·• m~rinha cHs
[/t/.,•f;otg' 1/c ,t,·o.ujo .- .!ltt!J'·'~/Ij Fktt.·:J.- t; nc;o" p(}la. ~i ta. p1· bida'h .'' pelo. seu ~Oithcci-
J,,fio , '~iú,lo. mento pc,;;s1oa! clcs::t runtertn. Fm, pOt'I! ID. con-

,~ I tes·:rrl•r no .Tri /' . l/lltio Cnt~niUJI'I.:i!i, "· CI)Jn l::tl 
, : G 1 - ! SS5 · ·1 · 1 • ... • r. • • ! ::n~ntr ·:1.a. qn n :;;n \'lll OJI'I!.":t .. o a V''.IOJI'.t~-~r a 

Licc ·'Ç'! rtr, S ,·. "''i) ttJ.tÍIJ Gr1,puí· JIJnc:;r.s · ;errla.de da!': sr1::1s inf"!'lil:tçõ ,,s . Podia. pr\•var a. 
Tla:><.,onçl'! lt.!IS f); · toil "it irJJHl : bóa fé c!nm qno tinha cJ ,·nunciaclo cstP. n'mao, 

! d ·clat aulo o ... DIJif!as tl-.h ollicia•! f; •(lle Ih ·~ de-
A' corn;nis<i:o de cnnsl.it:. içito /.) p•:•lll i'CS fui ram ;.s Ín !·orm.'IÇÕ'J'. Não o qui7 porém f.'l.:.Wr. 

pr"s •nto o t.'!fif!h ~rn qnn ,, ~;r. IC~)tl tarló lhr;par Pr,1cnt•nn nma Ojli !ti:i•' que n ::o p•:d ·ssc f.:Cr 
M. Vn,.;;eo !~C:los nr •mmono C'_lffiffitlnicn. 1111~. ·~:;ntest: •Jla. n:r:gin-s·~ a . m official qui) peln. 

· p:-:•r ml)t.;v .. de molest·a. 'riC'ixr• .Je c ·m•nr·~ccr fl •: :t ptt n•.c po+·s<m .:;~r snp·•dorat• tc~·ror qne 
<Í!'; ~c:.:sõc .-> da ,_;;, ;uar:J, tcnllo do retir<~r-s(J po.t·a ele Mlinario infund~•n C"ri.(J~ iwlivi;!uos em 
fór.t da corte . cor: ta c to cl)ra a arlnd n Lo; tração de mur!nha e 

A ~mllrnissiio . à \'ista do:.: :motivo' ::llP.g •<los gru~t·r::t. 
e t"ndfl .... m ;l!.t.f'nçiio o.-: l'''f.!~e<i·~ \t.f!s. ó d1~ p:\l'e~cr . Di1'Í1;Í11 :-~ o ~r. R •rfiorle .Tacc.~uay n. seguint~ 
que ~'l cnncefl'' a licençJ. ~i· li··it •d:t. : c:rtrl!l, '111'1 pc ·lc licenca. n . Sr. prP.sidcutt3 para 

S:.la l) .s · ~IIIOmbeões, 4 a .. Julho <le -188~.- : l~r c l\0 Sr . lachy~r:~pho pnra. :tp:tnhal-a inta-
L~IJj_JOlclo de Bulllt)!:s .- CIJ za;· Zam(l, · · gt•almrmto. 
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re a, e c. • ut es tu. a. nna çao contesta a no 
.. Jo;·nal do Co?wm~rcio e ~wel'l.>~da de infleis as 
· iuformüÇões que a respeito recebera~ Po•iia. 
declinar os norues dos oflici~e;; de no,-:;a m :i
rinh~ dé guerra, quo rue asseverar:tm ~ ·vr.·r
daae do fa.cto, certo d~ lt uc fie~ ria salva a boa. 
fé com qtie o expuz na Camar;:a a que peL·tenço. 
filas, ainda que notor·inmente honesto ~, e 110l" 

mais ele UIU titulO reC()ffilllOOÜa \'f~ÍS a.' C::-lima l•U

blica, não têm ainda esse' otficiaes posi(;ão tf!o 
olth~ , . "'· , ::; . · · 
pol-os i má. vonta•le, serião ao odio, dos q uc 
lucram com esse e otttz·os abuzos . 

-<1 

mantes. A posição eminente em que se ~lcha, e 
o· elevado conceito em que o tem o pait.,não dei
:mrão por certo, a. winima duvida. a resp:'ito de· 
uma. (I.SSe\'Ol'<IÇUO ( ".l • '.."S:. 1" por 15"0, ~l'. 
Ba.t·ão, que, embor:\ desconhecido de V. Ex. 
venho pedir o :'Ou t0sterot1nho sobre o facto al
ludido. Na. fund~Hla. esper ança di! que não ;tp
pello debaide p:J.ra a lt!::~olcbde de V. Ex., confio 
me permi ttirú use da resposta como for cr) n
veniente, e que we confesse dt~ V. Ex. servo 
ad!llirador e attencioso.-A. O_ Go ;n~.-; de C' rM

t?·o. Lavr~dio, 10:). Rio,27 de Ju!lho dn 18S5 . :s> 
O Sr •-c Barão de .Jacn•"ua , t~ve a bcud:1de de 

reapondêr n.o or.tdo.r nestes termos {!e) : 
« Esqu:1dra rlc evolur;:ÕC'i. hodo do r ~ ncouz·a

çado R iachttelo, i" de .Julho de -!))8). 

Illm. c Ex.m. Sr . Dr. A. O. Gom·'a de 
Castro.- Em t'eRposta :i. caz·t1 com qno V. E~. 
honrou-me, a}'pellaud,) para. o n.t'~'.l tcst~Jmunho 
r.m relação :10 q uc V. Ex. atli t•tuou n:l. Ca.rtJnra 
do~ St·s. Deput:~dos sobra o defeit0 du llanall:t 
azul do fardamento da no . .;sa. ruariuhng-em, de 
mudar de Cvr uma \'Oi': la\•a•h nu expo ;: t~\ :i 
:lC~ãO do sol. deyo dcclm•:!l' que são oxar~ti.;~imas 
as ·infot·maçõ(?s qua V. Elo:. ncs::~':\. ~,.nti~!o r''
cebeu, qu:tnto à Jlanella s•:I'Jll'ld:t aLe uw:t 
duta recente, cotilo ~e pódr! verificar, \'Ísita.ndo 
quult!uer do,; no~sos navios de g'rez·r:L, pelo n.s
pecto do ve,;toario cl:Js JH·aças. 

~ E' certo, entretanto, que a tLwella fot·
necid:~ ultiruament~ pa.rece muito rudh ,r 
quanto i fixidez de cim:s .•. 

l'o:- portada. d1~ :3 do ruez corrente o nobre 
ministro da agricultuz·a, prohibindo a r~ntra~a 
de um ci ladão lm:~zileiro na sua s ·Jcreta.I"ia, ne
gou-Ih'! o direito, ct·c que ad perpetttnm, para. 
ser concurrent'' em qualquer contracto ou for
necimento do governo, que corL·a por aquella 
repar-l.içãq minist':!:·ial. 

Tem du\•idas s:·,br:; a legalidade deste acto ... 

O Sr... S~ARE:;:-Ap:>iado. 
O Sr.. Go)r:.:s Dm CAnr:.o ..• e tem ; ainda 

waiore ', talvc:~:. ~obre as t~onveniencias. que 
dt'llc e:'pera auferir o nobrl:l ministro da agl'i-

O Sn.. SoA.ra:s:-.-\.poia:lo. 

O Srt. Go:\r BS o E ÜAs-rn.o diz 
dias ante,: tinha. ::tppat·ecido no .!o J·n rtl do c.-,íii
mc,·ciu u.mapublicnr;.ão monyma,na qual s<: inse
riu :;._ sentenç;t de um tribunal ft·ancez,jui;;an
do a. rcdam:~ção elo cidadã0 Carlo~ Bn-;tauu ntc 
contrtt um seu eommi lt'.!ntc 

NesS!t rccbuuação pcdi:t~se-; - :tleut d<! ;)ulr;l s 
dnl!lpez:;s dr~ pcr.i:L-: e d:J.moo..:. cr·e que um mi
lhão de ft·a.ncos, que o commissal'io havia. a.r1ui 
d .~spendido coiU pe..;soa~, c~1ja inlhtl\llCÍa er~t 
com•cnicnte obt·:r, tornm· ravuravel para. canse· 
gtll:." u111 con racro com o :;o~verno. 

Decbrn. '[llC n:io ~onh•~C•! o Sr. G-1 rlos Bu8t:l.
maute, não sabc,port,tnt.l,si ú pos~:;ivel act'Ollitat· 

· ato 'tlle tl•_•ve repn· 
g-nOLt', um:~ \'Cí': q n e o~ moi os de eXCCIIç:lo so jam 
õ~~cs, a to,lo o homr;tn ele sentimontt)~ •lei i c:\• 
dos. (.AJ)Oifldos .) 

O Srt . C.utt.os I 't~ t xo-ro:-0:3 seu..; pr"! ;·edon
tes ~ão :uuito honruso ... 

O ~tr. li0\11~' oe CAsTnn dcsejnv•'- ,;nbet· si o 
!lOurO IIIÍDÍ.;tt•o d L ag!'icultut•a tO\'•~ fl~OV;l.; pO • 
bs 'luae.; con\'enccu-so d'! que •·st.-~ cidad~o l>t·a
úlc!ro h:wia proco lido de .4i1odo a. tornar pot·i
goso o seu conta ·.~to com os cmpr.::gados da 
a.dlllinistt';ll~:io puuiic;t do Bt·nil . 

O qne chegou ao couhecimcnto do publico 
foi uma méra puulio.:a.ção anonyllla, sem forma
li_dnde alguma que g-arantisse a verdade_ e a 
fideli!:tdc da sentença, q u~ ;,; ,~ diz profr~nda. 

Sej 1, pot·éw. vet·J.adei t•o OLl não o facto, ueL' 
o orac or r1 •Je o no t·e nnmstz·o r!a agncu tura 

V. Ex. e convencido de que sóm"nte o inl.e- lho informe si cstà de facto com•encidv que os 
resse publico inspiriL o !"Cu pro_c~rlimento como seus ompt·eg-ados são tão frageis qui! se torn (} m 
rep.-esentante da naç<io, 11ão po~s:> senão _dcs- a.cc:-!s . .;iveis a cst')S meios indeeentes e baixos 
".'anecGL'-mc de que V. E:c f.:ça. desta. m:.nha de facilit:w a e-s:pediç:to dos negocias publi ·:O:', 
resnosta o uso que . ent1mdet·. de modo que :s~jn. preciso salv·Lguard_a.r casa -

<. Sou com a mais subid:L cousider~LC;ão e a fragilidade,ct•eando um obstaculo m:.l.terJal entre 
mais p~rfeita c:~tima.-De V . . l=:x. muito at- a com:nunicnçào d_c ompr::>g:do~ c l!Oncurrentes, 
tento criado e ad:uit·sdor.-1.:'(/.,.ão de .face- ropre111 ·nt:•dos esteo; m:rit:Ls vel e:; por urpa. ~ou~ 
!Jl!a!J. ~ sa que aqui ..:e creou com o nome de . advoca.d:~. 

Vê-se. pois, q ne o ornrlo_r dis;;e a verdade l administrativa, q.ue \·ai _ás. s_ 3cretarias de E~.; 
quanto á flaneUa, e qttC a ultxma parte da ca1·ta. Lado . fa;~,er o.o; seu:os negoc1o.-, . . 
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Ol.>servaori ue, acim3. de todás estas conside1·a
ções. qu0 s:io mais ou menos valio.,as, confor
me :1s pt·e.-e:~çõe:5 do (•s pii'Í to de c ;_~a. um, 
com·em ou\'Ír a d-~clal".tção cio nobre tulmstro 
de qu;> o proccdim;Jllt? 1lc S. Ex. é lcgal:_-St 
node haYCl' ne>:tc p;nz algucm que ~ C'!U fot·ma 
· é'\ proc &::> • s m ~.a:!i ncia ·o :.\ c.~usauo, a.nce 
a interdicç'iio subre uu1 cicl:dio IJ:·azil(!it·o, to
lh:lwlhe-;-o direi.to que collJp:!t) a. todos de cn-
tl-:' r n as repa · - :>-· · •· _ . b 

de «'D tt·ar n~s se~relnrbs de Estado. tle c·:,n
. corrct• com ontro qualquer· ua a:-r0mata.ç:1o dos 

serviçus t·nl.Jlicos, porifU) o ministro entende 
' . 

. 1 ·~ • . '·-- c:n o que con-
\"0ffi :lrredttt' tl0 conta·: to- dos seu,; auxiliares. 
· Não sal; e que ,ooqa·eza mais nos rc-;ta ! De-

, ~ ""(-' 'O •• • I 

a·lminiiitrac:ITo. n1:.1s üs oue s:.io fo!'~~OSl\ment l 
obrigados 'a fulminar p0nas desta or.:lemt.-;m 
tido a ca.utel:l. tle ouvir pl'imeiro os accusados. 

Consta-lhe que não houve a1.1J.icncia alg-umn. 
O:·a, devu faí~et· iusti.ça n.o no hre ministro da 
a!.!'ricultm•a. Acredit1~ llue S. Ex. eedeu n. um 
tno\'im .. nto hom•oso, a um sentimento da. pro
l.~id;!de indi,g-nada. 

F:.1:r. jusLiçr.. a S. Ex., si S. E~. entendeu por 
um ado tlc irt·0ilexão, ( uc re,·el ~a h·•n· · i-
dad-:- de seu~ ~eutimenLos, · ~ xl"'dit· e=-s., por
taria; mas dirá 1.r:c osso acto lhn !•;trec•! iu
convenir!ntc , c :-:i Li,·c--:::o inl.el:i«::"i•-' rlc ,,:r·~nc!-·l-:1 

• • - ::. - I_ i i o '· 
cG;lnt• :t iznprcssõ~s (h womento. nem de c!U
tbu.-in.smo, nctn elo rn.ttcor, pnt'lPl'' o g"O\'Ct'llO 
ú :1 g'<H'.tnli:\ e a gu:l.r•ln. de tollos ns dit· ·iLos . 

C ut minislt·o ·b ju:;liçn.~ utn pt•csiclont.o (i e 
Lt•ibnn:d, u111 jni:r. yu:d ttnor uiio pódo ueg-.1.r o 
di 1'1'Ílo de pcli.;.:1o. ou rccus:u· a. um ,·riwi no,;o 
• 1 ualquet·~ C!mbora. courcncidu. a ontwtln no tt·i-:
!Jun:d~ euLret:wto, um winisLr•• d;.~. :\grit~ulttu·a., 
pm· uma ~iwp!0s podari;L~ fecha n _sua. r-~ pa rti
t:-ãO a. um cUa.tlão, só pot·qne e]Jó foi infeliz 
em uma p:trte da sua. r~>cla.m a.ção, a.n tes da 
prova documental, que rcvebs;,c ..._ ilnmor·ali
da.de dessa rccl:uua.ção. 

A portaria do nohre mini~ tro, na opinião do 
orador, sô púJe pr•iduzir· este t•esultado : exigir. 
r1ue os aclvoga :os tomelll mais cauLelas (~ pr~
ea uções, desenvoham n,aio1 ag t- • ·-

hão de passar-se do molo mais chão, o mais 
lega-l. - _- : 

Pediria, poi~, ao Sr. pr-esidente, que lhe per
mi LLis;.:e i nq uiril· o r: obre minislro da. :• gril:ul
turu. :;oll:l' que fact::>s baseou eeta sua providen
cia. e q u.;:l · lei o auto6zo•1 a la.n .ar mão deste 
I."CClll' .·O. 

Não sabr; si o ilObt•o ministro j i. é nosM col
lega. Si o fõr não tGanJ.11.râ requerimento, si o 

~- [• . 
O Stt. PrtESIDE~TE : - D;~vo :dizer- n.o nobre 

deputndo que tomo em consideraçih a-reclama
ção que f;)z q lianto ao parecer de respost~ á 
fulla :lo throno. 

O Sr .... 1\..frou~o Penu-a (ministl·o 
da jL,stiça ):-Estando aasente o roeu collega 
o Sr. ruinistt·o da agricultura, entendi ser do 
meu llever· at!uuir· pt•ess:tro"o a. dar alguma.s 

1-.branhão. 
S. l~x.. pet·g-unton em virtude de que dit·eito, 

ou de ue lei, _. o nobre mini;;tt•o da a• rricu tur 
pi'O'l 111 a. um c1 adã.o braziieiro de a.presen
tat·-se como concurt·ente nas obras e negocios 
c1ue correm pd:t pasta da. agrit.:ultnra. 

..... .. . . .. ' . . .... l 

aentcnç::t. d0 um tribunal e~tz·angei!'o que sus
citou a indig-nação uni\'Cl'S•d. documento que 
v<:i u tornar publico o procedim~nto altamP.nle 
c·•nstll'e.vel (.lc um cidadão que não clu\'idou 
nrrastil.r peh~ lama os creditos dt~. o.·lminis
tração do seu pai;r., ú pl·Ot;edimcnto do governo 
não poJin. d~ixa.r· de sct· o qu~ foi adopta:do 
pelo mc}tt nobro collcg:L. (Apoi((clos e 1tc'Xo 
upuirulus .) , · 

ü • .... obt·o d0putarlo eomo é que ae 
po,ii:\ n.fnstar d 1 concnrren ,_·ia pu1Jlic:1 um cida
dão br;1.:r.ileiro . Mas, senhoro:":, (Jilnndo um in
dh·iduo rc,•olunlauçnt· mão do meio~ conuomoa-

,-,s pu r t1.11 o o 11111 ndo o r o: ,rovndol'l pela moral e 
pelo dir•!Ü• •. ofler·ace por,·t:'nturn. as condições 
d •~ irlou .. idrtd'~ in Jh•pons:L\'eis pari\ contractn.r 
com o g"O\'Cl'llO '! E:sLe usa. por·t·1 ntt,, à f) um di· 
r••it.o ·lc :ilta. inope~.·çào ch\ a•lministr.tção pu
blic L prohiuindo 'JHC soja. atlmitt.ido a concor
l'Or n:ts ompt·eit·.tdn.s rpto u administrução t"m 
do c, ncoder. qllenl tom se rO\' Ohvlo capaz de 
h'nçar· mão de meios qne siio condemnado:s pola 
moral publica e que n,ão otl'er··ceu as condiçõas 
de idoneidaJe p:n•a contrnctnt•com o governo. 

E ,;te é o fundamento do !teto do meu honr.Ldo 
coll P-ga ; e -creio q u ') àevc merecer a appl'o
vação de todo5 d a<:to de energia. praticado pelo 
g-o,·erno a resp~i to de urri individuo envolvido 
em um procc~so ~m qu~ procuroa comprcmetter 
a honra da adtninistra .ã .,. · · · · tclos 
e n üo apoiados, . a}'IU1' t es, 1J i'Olestos e 1·ecla
maçõeS .) dencia, de sol'te ·- qu~ es ta industria, que lhe 

dizem, não sube si é rerdade, ir f:~zenJo a fo t·
tuna. de alg-tms, n :1o po~sa correr o risco de p ~t'· 
der-se pela i nhabiliuadc ou pouca pct·icin. dos 
:-;cus a~entes. 

AcrcdiLa. CJUC os empreg-nd• •S do nobre minis
tt·o não pN~c:s ,m destas c~~ r rtel!u ,;:. faz ju~ tiça a. 
to:lo" e:r :~s ; rna t·. S . E \:. dcv,• convenccr·se d~ 
d~ •"jUP. oã.O Ú alli que I~StÚ. ·o lU.al. O n1orcado. 
não 6 na sua rC!pa.dção. ha de s~1· em lo;;ar 
seguro c rc~eryo,do. ~:t secreta ria., as cott:::as 

O Sr. Go1u.es de Castro volta.~ à 
tribuna para. dizer a o noiJt'O minbtro da justiÇa, 
em resposla :i sua Jeclaraçãn, de que nenhum 
h01nem do honra pod ·ria deixar d·, appro\·ar c 
applnudir o :1 clo do g-<JV"rno; . quo ning-uem 
ne~ ta recinto tt:ru m-, is hoot';l ní"m - c•tt•címece 
ma.is :1. noção do justo e <lo dever do quo o obs
curo or:ulor que nestP. momento occupa a. tri. 
buna, No ect( re:'.:peho n.o dovcr, o ora.dQr ni'io 
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< n· ::c. e1 quo a.u onzou o nnmstro a pumr, ~em ' me inJ.tia a. ccr.-:ar o governo de I!Onsider~ç:1o:e 
l)rovas l0gaes e selll processo, um individuo, rc::peito; ma~~ diante destes tactos de arbitl'io, 
quando ficam impunes toJos aqúellesque a opi- não põ:ia deixar de ma nifcsta:--se; e releva 
n.i:1a p11blica in tigita. como ,,.ereccdores de nota1· que o g-o\·crno nuth~: L exnet·iment:J. gnas 
~gual r:unição 1 ! forças s~nio n:.quelle;; casos quê sabe qu-:.1 e:s:-

0 ot·ador tinha pedido no nobre ministro cb 1 cit~rn . a indig-naç<io publi_, -~"· em caso :~ immo· 
a g ricuLtura qne lhe disse,;;se a lei pela. qu:ill !'acs ou_ d r._ grande _pet·vP.r.-aaad•)_ 
S . Ex. dccbrou n um cidadão brazi.lciro in c t paz ~cpol:~ ,;? 11xporunent:: l-~s e conhecet· o_ dr;~
de pcnet~·a1· nas repartições do Estado, assim n.ntmo nac!On<'Ll, por el!clto de uma op:ma~ 
como pediu a indicação da lei c ue t'i.i hiu;~ :1 gasta. ou de um poder 1nerte por q ue nao fol 
um Cl · ac âo braz1 eu·o O po< er <-l pr.~sc ntar-so . a· '' !o~r O ~CU a!lac :~emu SO ro 
em qualquer concurrencia . Como t·cspond ·u a a 'luclles que muttas n~z ::·e nao tem :l menor 
i s to o nob:·e t_11 inist_:o ca justiç~ 1 Vindo ar1ui cnlpa. 

o . 
o g-0\'erno um individuo que se t:::nha m:-·strado 
indigno d.a. sua ~.:oufiauça ·~O oratlor não d .:sco
ilhece ao governo o dil' (\ito de r ejeitar qual
q ucr concurrcntc de cu.f<'L dignid~Hle clle fosse 
autorizado para duvid:a·. O que o omdor ceu
SU!'a é esta int::rdicção prévia. (:tpoiatlo~ .) 

O Su. CARLOS PEtxo-ro : - Est!l. scntenç~1. 
infamante. 

O Sn.. Go:-.rEs DE C.\STito ;~rn-unt ~ ao nobre 

ante, que o orador 
não conhece, cotno inca:,uz de entrar na secre
taria d:L agricultura e ,:;'u ::s dependcnci:<s, pot·
que havia. contra e:le uma ~enten~r~ d.; tri bn-
na est t·a ng·e11·o ; 

O Sr, . .i\.)iDRADE FIGUEin.A :-A s u::;pcita <l~s
honra mais fi. admiili::: tra.ção p:1blic ~ do tl ue ao · 
cidadão exclui do. Si fi. ~dministraçiio fo.;;se su
perior !i co1·rupção, isto nãc se daria . 

O Srt. Go:-.1Es D~ CASTRO declar a qu 0 o go· 
ver110 violou o s;lutnr pl'incipi'J que manda. 
que não so puna f;Cm ouvir o accm;~do, e ó o 
nobre rninistro da justiça que vem. com :.1. de-

• . • • :- • • • f . • • • 

mm1stro que estã á frente daqnelles que siio e de t:to dP.sa.g-1·;:1:!\'eis consequencia.!:: . E' a~sint 
chamados pela lei 1Jara dar a cada um o que ó que S. Ex. edifica 0 " :"CUS jurisrliccionad.os. 
~cu, pe1·g-•mta : em que lei S. Ex. cncoiltl'OU Justificou o arl>itr io or uma necessidade ue 
e3~a especie de~~~~~.-~~-~~~~-~~n~ã~o~fi~c~o~u~pr~·o~v~a~d~a~. ~q~u~a~n~!o~a~r~tl~ed~i~d~a~r~e~p~t·~~~~-"~i\~.~~-------
doixa ao cidadão brnilciro 'a integrid~tt:lc dos nada perdia. por ser demorada ató que chcgassl) 
seus dir.:!itos, mas mutil:t-os ? Que lança drJ um uoLicia. cxacta d•:>sses acto,:; e peloi> meios que o 
moJo previo uma su~peita des t:l. ot·ucm,especi~ governe, tem ú sua ,rsposiç~io. 
de pelourinho·~ _O orador cala-se. 

O Sn. . CARLO.;;_ P.El~:o-ro :- Uma dec1·ctnção Está. con\·enci !o que a unica vantagem da. 
infamante. nossa forma de ~ovcrno ó o di1·eito de !D.llat·-so 

O Sn.. Go:-.IES DE C.\sTr..O recorda qno o nobL·C: 
ministro da. justiça, em resposta no seu pedido 
de info:·mações, a.pen:ts apresentou qomo justi
ficativa do acto do seu collega,o nobre miuistl'o 
d:.l agricultura, a e::dstenda de uma scnten~a. 
-ào tribunal estrangeit·o ; mas onde está essa. 
sent~nça.? Onde a viu o nobre l!linis tro ~ Quem 
garante a authenticid<l.de dessn. peça"! Foi re
mettido. pela. nossa diplomacia '? Não . 

livt·ementc no ;·arL•mcnto. lsto dn lei e sua. 
fiel obs~rv:mcia, garantias eonstituc ionacs, 

. voto :o;obre impostos, o presidente da Co.mara 
sabe tanto como o orador q11c ha muito tempo 
perdemos. · 

A nação tem, como unico consolo do;; s:.tcri-
ficios que f.tz para manter- c.;;ta in:::tituição, o 
poder fali ar-se no parlamento com basta ntc 
i senção de e;;;pir i to ; c sem fner ac t·> de co

~~de:.a.nt~0---E, Sr . preside nte, · diz . o orador, vou faze 
uma. declaração que ha de ser agradavel ao 
nvbt·e pre.~idente da ca.s;:: . tornando saliente o O orador declara francam::mtà : no Brazil não 
contraste dos actos de doU:s membros do go- ha fórnía de govei'Uo repres(!ntativo. 
verno. Nói5 temo:; um rei absoluto,que tem urn mi-

Comp:\.re V . Ex. o procedimento do mi- nis tcrio reduzido a um mand:1rina to. Si este 
nistro da agricultura. com o do seu collcg-a o rei não tive ~se o bom sonso que o orador lhe 
ministro de estrangeiros. Inquirido este~ no admira e quizesse acaba r de uma vez com P.!!sas 
Senado, sobre a publicação feita pelo J orna f. form_ubs, a. nação, tendo a lormccido ainda no 
tlo C o,nmerd o, o · nobre .. · Vi:iconde de Para- \ rcgimen tia liberdade. a.ccordari~, setu o l:en- .. 
naguá dccla.rott que jã tinha pedido _infor- tir, no domínio do despotismo. 

96 . v. n.-- - · 
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0 Sr... VALLADARES:- Havia de reagir, póda 

e;:;t:u· certo. 

O Sn. Go:\IES »E . CASTi~O diz que não havia 
de reagit·. Tem Yi;;to na Camara maioria libe
ral, cotuposta de homens dt1 talento e de tt"a-. _, . . -

., ~ •• !..... lo. ' o 
,, dor pó.le inspirar; ~tetos de ver.ladn~ro dcspo
tis~tto. 

O Sr. • resichnte r<!Curda-s~ d~ ue o illustrc 
Yiscon(le de Paran:::.gu:i. Cj.Uando pl'esiden te do 
conselho, ;;uspen lGti, pot• telegr·amtr1a, uma lei 
provincial de Pen1ambuco. ..:i.. Camar,, e..::Lava 
reunida; o cr.tdor levantou-se e pediu ú nação, 
repre,;entad.< peli:o seu parlamento, r1 ue con
domnas .;r; o acto Jesp:)tico da,l uelle tüinistro. 

:\ C:<tnar:::. ouvi:t em ,;:ilencio as palavras do 
orador, o governo continuou sem rnr-nor.cen
sura do poder le~isbtivo. a lei ficou suspcns.1, 

na . . ,-1 - r<l" -

. . . I . 1~ . 1 mzn.oH1.s ate 1o,;c. (.: .powr. o.~.) 
O SR . V.u.T.ADARES: -São os c·xccssos d:; 

~ tl'lt ':l i.!ar' :\ 
c'3tas causa,;:, não ·é a fa.lta de energi~ dvica.. 

O Sn .• Go)IES DE CASTM pede licença ao 
nobre de mtaclo )ara a h.a.r inf liz i}S ·n -~ 
Pois quando o cspirito flG partido ch0gn. a 
ponto de abafa.r o dever, o que ha a e:":pet·ar do 
cirismo de um po\·o? _ .. 

I~Ias, per!e licença para proseguit· no que ia 
dizendo. 

Temllos depois do facto que ha pouco citou, 
outro ministerio propõe à C:uuara. uma me; 
dida qU'! elh1. não póde aceitar. Por isso é 
condemr:ad_a :i. dissolução, . mas le.\·a a ~ua 

dous mezes, e cahiu quando não quiz m:üs 
viver! 

O Sn. . VALLADAn:Es:- ?lbs c:Lhiu. 

O Sn. GO)IES DE C.A.sRTO não crê que nem o 
nobre deput:ldO. nem elle hajam contt·ibuido 
parn. isto. 

O Sa. VALLADARES :- T·~nho consciencia de 
que cvntribui. 

O 3!l. Go:~rEs oz CASTRO t0m pena de desv~l
neccr uma illu:;ão qu.-; o tiio gt·:tta ao nobre 
depu tadu ; mas o governo pass::.do sustentou-se 
emquauto teve apoio da corôa, que nem :-:i 
qut:! r lhe negou o ::cto absurdo da. prorogaç.ão 
da sossão extr(l.ordinaria, invadindo o pel'Íodo 
da sessão ordinnria. 

Ora, um homem que, c.)mO o orador, sente 
este desanimo, quo nada mais pód0 e~perar da 
con, titu :çiio 4ue nos rege, tinha uo menos o 
direito de "!':pct•ar de um moço, cujo talento 
:;dmirn e cu.;?. probidade reconhece~- o Sr. mi-

.. nistro da ju;;:.tiça, uma confissão franca. Fôra 
melhor que S. Ex. confessasse que o acto foi 
irreflectido, que não pode produzi1· effeito. 
porcrue inf··lizmcnte talvez não apanhasse os 
maio;; criminosns. (:lpoiaclo.·· .) Era pt·eciso ser 
ID\<ito inepto para ir na s~creta,·ia tr:ltar com 
os proprios ell1pregados acerca daquelles acto;; 

ri ue a lei pune como criminosos, expondo assim 
o ;;cu jogo a.o primeiro intet·essa :o. 
· O oradol' pcdo ::o Sr. presidente que lbe rele
ve alguma palavra em que por ventura se haja 
exce:lido: á. injustiça em que enxergou nas pala· 

' ~ . . . . - . 
conservar-se calmo. O 0rador' tem de .zovet·:~o 
uma. id~ia, que cllo muito de~eja se rca:ize. 
?\;io c0nlv~ce posiçH.O mais seria., mais g-ra.ve, 
matStl!.ct _,mat;;c.l0la ·~ responsa 11 :• e:·e 
qu(l.ndo o :;overno do seu paiz procede de modo , 
(1ue é o opposto, o o.ntipoda deste seu ideal, 
não t'!'>t:i em :'5i dc>min:.tr a commoção, c quando 
L-'}m a fortun;t de encontrar uma Camara oue 
ouve-o e um presUente que lhr: concede a pa
lav~.l, sej:~-lhe p; rmittida c.:;ta expan:<ão inno
Ct~ nte, quo não teve ern \'Ísta der1·ib:.~r o go
vel'l1o qu·~ está ho.;e apoi::do coru uma unani
midade e nma espontaneidade que o espanta. 

O Sr. -~:lrouso Pen:na (mini$tro 
da justiça) :- Sr. presidente, devo uma li
geit·a. cxplieação ao nobre de utarlo ne acaba 
c e senbr-se. 

A S. Ex. ~tfiguroH-se encontr::r em -minha:': 
I_Jabyr::s o d.e;;:conhecimento do~ sentimeuto~ de 
pa no tsmo c.e JUS 1ç~t que o ca:·acter1-;am. 
Longe dn mim p:-aticar semelhante injustic,~a 
p:~ra com um dos deputados que t·~m cb.do provas 
de grande talento e de patriotismo nesta casa. 
S. E~. conhece bem os meus sentimentos, e 
não podia, port~nto, attt·ibuir-me tl m conceito· 
que putle3se de leve offendet• a sua susccplibi-
lidade. ' ·· ·-

s_ E~. insiste na censura que faz M nobre 
miaist_ro da a~~icultura pela expedição de um::1. 

.: . . 
Bust::tmante na secretaria da agricultura. Per-
gunta S. Ex. em virtude de que lei procedeu o 
n bre mini"'tro P is n- : · · 
:.ts repartições publicas têm os seus regula
menios que permittem aos ministros tomar as 
medidas de policia intern:l. que julgarem con
vcnicnt•)S ~ E não era natural que o ministro 
d:• o gricultur:t p1·ohibisse a a.dn~issão ·nn. secre
taria de Estado de um in:lividuo qua arr:tstou 
pela lama, no::; tribu nacs estrangeiros, :1. hom·a 
dn administração brazilei;:-n. ~ 

Sr. presidente, o nobre deputado explanon-se 
em consillera~ÕC!:i parn. demonstt·ar que e,-ta me
dida é improficua, é d0snecessaria. 1\Ias, não, 
Sr. presidf'nte ; a me !ida. é neces.,aria para 
provar quo o governo do paiz n:1o é insen
siyel a estes abques à prol.dJade da noss;l. :tdmi
nistra~ . .-io, feitos em p:1 izes estraageiro<:. E 
é perfeitamt•nto justificavcl, Sr. presid(mte, 
rue se rohiba de conLract(l.r com o· Estado :lO 

individuo quo não reunir as nece,snias ~con
dições ele idoneidaJe. Acr,·dil.o, s·!nho1·e-.. que 
um indi\·iduo que· lança mão do~ meios denun
cia:Jos na ~en t!' n ç t do tribuna l frn ncr:z não 
pó de ser considerado jdon~>o para con tractar 
com o Estado. 

S. Ex. declaro11 que nós est:;~.mos em um 
paiz em qu1J o rei é ab~oluto e os ministro~ 
seus mand:1rins. Eu não posso ouvir do nobre 
deput:1do:uma ceu::;ura que constitue um:l. injus
tiça c!amoro·a . O nobre dc1_.1utado disse que a 
Camar.1 n ada pó:l.e, t> , entretanto, os aconteci-
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mentos diariamente revelam o poder do parla
mento rl. u0 tem. feito e desfeito ministerios. __ O 
nobre d~putado citou o facto da: su:<;pensão dos 
impostos provín~iaes <lD Pernambuco ; entre
.tanto,é sabido que foi exactamonte í)or esse mo-
- ivo -ue ini tcri rd 
mara,em virtude do que foi obrigado a p~dir sua 
-demissão. Pela minha parto não posso deixar de 
lavrar um protesto: não t~mos rei :1bsolutoque 
a: in·s :<: eusmanclartns .. smlOlS-

tros têHl bastante dig-nidade para respeitarem 
a Constituição do no:;so pJiz.: Não posso .leix.at· 
passar sem protesto uma asserçãv p:ll'tida. de 
um clep: :tado que tem conquistado os fórC>s de 
parhm~ntar distin.:to e de orador de primeir<1, 
pla0:1.. 

Não qu·::ro occupar por mais tempo a atten~ 
ção da Camara, por isso não entrar.;i no exame 
dos factos d0 que se occupou c nobre r.leputa~o, 

. 
sua influencia nos 
Jlttilo ben~.) 

go\'erno. 

. . 
Sr. presidente, a população da. cidade de An t-..>
nina ma.nd:1, por meu intermcdio, :i. Camara dos 
Srs. De uta.dos, uma re resenta .iio afim de 
que, o mais depressa possivel, seja 1eYado a 
effeito o contracto celebrado pelo meu honrado 
colle;;l, deputado pelo 2~ di;.tricto do Param, 
pal'a a con~trucÇ<1o de um ramal de estr.1da ce 
ferro, entre l\Ioinhos e aquella :cidade, facto de 
que depende o seu futuro engrand·~cimento. 

Enviao lo á mesa. a representação pat•.t ter o 
conveniente destino, espero a discussão do 
co_ntracto para mostrar sua necessidatle. 

O Srt. PitEi'IDE:s-TE:- V:ü à commisaão re-
spectiva. 

E' a.prescntada á me"a e rern~ttida :\ com
missão de commercio. industria e artes, a. re-
prescn ::.çao os a 1tantes a. CI a e e n to
nina, provincb. do' Para.!lá, pedindo a construc~ 
ção de um ramal de cstrad::.. de ferro que vá 
entroncar na estr~da que parto de P:1runaguá e 
se dirige a Col'itiba. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO P ARECER N. 155..,_1885, RECONIIE· 
CENDO DEPUTADO PELO 2" DISTRICTO DA PRO
VINCIA DA Ruru. o Sn. CONSELHEIRO JoÃo 
FJtnREIRA DE ?I!OUltA. : 

São app-rovadas todas as conclusões do p9.re
cer. reconhecido e proclamado dep11tado pelo 
2o di8tricto d11. ,província da. Bahia o Sr. con~e
lheiro João Ferreira de Moura . 

Achando-se presente este Sr. d•,putado, o 
r. pres1 ente nome1a os rs. ) e o secreta

rios p::~ 1·a receberem S. Ex., que presta ju
ramento e toma assento. 

UnGENCIA DE :IIEIA HORA. co:s-cEDlDA Ao Sn. 
V A.LDETARO PARA DISCUTIR O SEGUil\'TEREQUE
R !.lrENTO DO SR. ALFREDO ÜHA VES, APRESE~
TADO NA. SESSÃO DE 22 DE JUNHO DESTE ANNO. 

H ygienc_p ublica 
Re•1uei_ro que. pelo Miriisterio do Impcrio;•se 

peçam ao govcmo as seguintes informações : 
La. O parecer da .Junta Central de Hygiene 

Publica sobre a convcniencia para a s:1ude pu
blica de estabe: ecer-sc, no_ alto da Real Gran
deza (Botafogo), um hosp1Lil para tratamento 
de doentes de molestias cmtagiosas, corno de
liberou a Sociedade de Beneficenda. Portu-

2.a. Cópia das informaçõl's, q t:'er das auto
ridades sani tarias, quer do engenheiro ao 
serviço do Minist~l'io do lmperio, dos contra-
c os t·m v1go1' para unpe~a r1~ a.goa. e o
drigo do Freitas c dos projectos ou propostas 
apresentados ao governo com ~o fim de pre
sc:r,·ar :~ L1gôa d.·JS elementos nocivos á saude 
publica. 

3.:. Cópia da parte dos ultLmos t•elatorios 
apresentados á .Junta Central de Hygiene p3las 
coJ.umissõos parochiars, refe1•entes ás visitas 
que, pelo r:•gulamonto, são obrigadas a fazer, 
s~_I?_analmente, ás casas .de saude e ho;>pita.es, 

.., ' ' J .. L 

providencias qlie tenham proposto no ~entido 
de impedir que em taes ca,as sejam tr~laclos 
doentes de wolc~tias contao-· . 

Sala das sessões, 22 do Junho do i885. -~tt
(redo Chaves . 

Valdetare para tratar de negocio urg-ente, du
rante meiu. hora, como foi deliberado pela. 
Cama.ra. 

O ·Sr. Valdetaro (crttcnç,7o ): -Sr. 
president0, peço a V. Ex . e à casa desculpa. da 
ousadia, c1ue commotti, p::dindo e3ta urgeuc!a 
na oeeasião em que o. G tma.ra se occup:~. das 
qnestões ms.is graves para o Estudo. 

Mas, Sr. presidente~ V. Ex. ha. de recordar.:se 

- ' -..J ' 

nobre amigo, deputado_ pelo 8'' districto da pro-
víncia do Rio de Janeiro, subiu ti tribuna. dolo
ro am nt im r · ·-
rorisa.do por um facto, na opinião ele S. Ex. , 
attentatorio da salubridade publica desta ca
pital. 

Sr. prosi.lonte, a. matcria explica. a 1llinha 
ousadia e a desculpa . Acredito matorb. ur
gente toda aquella que entende com a saude 
publica. (A.poiado<i .) · 

Impressionauo, como se aeha\·a o nobre depu
tado, nem mesmo trutou, senhores, de veri
ficar a realidade da notici8, que pubiic':'u uma 
folha mal informada, e ve:-i•.r decla.rn.r-nos que 
a Sociedade de Bene.ficmcí:t Portugneza inten
uwa estabdcce1· um hospi.ta.l p .. ra molestias 
cont~gios:1.s no alto da Real Grandeza . 
D~ um acto desta ordem, Sr. pre.,üd.-mte, sô 

a. Santa Casa ele Misericordia tem dado exem-
los nesta ca ital · só a Sant a e Mis ·-

cordia a tanto se a.t1·everia , visto que a ::.dmi
nistração daquelle estabelecime nto parece ter 
por fim, não cuidar de restringir as infiuencia.s 
epidemicas desta cidade, mas derramai-as por 
maior numero-de pontos possível. .. 

E' assim que na rua da Passagem estabe
leceu ella um hospital que, durante 20 a_p.nos, 
esteve aberto só por occasião de cpideniia.s - e 
hoje o esti permanentemente, em que são tra
tados ·promiscuamente doentes _de molestias 
comntuns e contagiosas, o hospital de s.-João 
Baptist.-t. _ 
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Este hospital, com desrespeito pelas conve- ., E' este o nome por que foi sempre conhecido 
ni<Jncias da salubridade publica, 0stà co !locado este ponl;o. l\bs a questão de nome pouco im
em um dos logares m:'lis populosos do baii'J·o do porta, a quest:to é d<l. localidade em que) '~8tà 
Bohfogo, na- ru:.t· daPa:'sag-em, :• poucos passos collocadl o· pequeno e:li.ficio de que se sc'rviu a 

·de distancia de um cstabclecim~nto de cdu- SociedndQ de Bcneficoncia. Poi'tugueza. /J... e-;se-
c:mJas, o d0 Sant;~ T.hcr.'Z:l., cuja lotllç:"ío ó de edificio se chega tomando uma e:':Lrada á :liroi-
:200 mcnma.s ; teu o 11 oatro ado o cem1t0no tn, c ep:ns ue urn pC!'CUl.':-::0 ae ·• a ;) Jraças, 
de S .. João l3aptist·t, que. !;orno dis;;e o nobr0 na. encosta da montan!1a opvostn. à que tl:i pat"a 
deputado do 8 · districto do Rio de Janeiro, está o bain·o de Botafo_:;o. 
as::..- , 1 

l:JOntanha c é pe:·corrido por um t·bcho, que, se pro,;ecta alli a constt·ucção de ne,nhum erli
dcpois de receber os Jetricto::; d,\ putt·ef~cçiio fi..::io ; ma', por maiores qu3 fos::em ao; pt·E:ten
dos cadavcre' infiltr:?.do-; na terra.., v:,i atrMc:;.;- çlíes da. Sociedade Pot·tug•lczn. da Beneficcncia, 
sanclo toda:; a,;; chac;uas r lo larlo du·euo da ru·t. p:1.m um grandQ estabel~cimento. elln. tinha. ahi 
dll GQ!ncr~.l Poly,:ul.'O at.~ :i rua da Passa,:;cm a ; um ter1·eno de 20 ·.l.H':1ças de largm·n c 250 de 
des:1guar na Pr:ua dol3orafogo. fnndo. e nor:anto mais r,ue sufficienle. 

11.1 "' 'J. t s . ' d ' B - .L • ~~ a,::, :::i!'. presl en ~~. :1. ...-OClC!l:t e ue ene- o ~,.,. t. •. Ci - .. . T ri ' d 1' . 
ficencia Portugueza nunca intentou funrbt· uru :::,., .• :..LdlEDO .IA\ E~ • - o, o 1.0 ec ne 
hospital no alto da Real Grandeza. Aqui ha da montanha. 

- ·" · ('(' s'. V u I>ETAUO : - Da vertente d:1. tnon-
de cet·to rual informaJo, collocou o alto da Real Lrtnha até ú mat·inha.. 
Grandez~\ em um l'Jgar r1ue nunc:::1. t.en~ c:::o::c . Con\'ém aind::-. obs::l.'v<::.t· que o pequ0no edi
norne. --:-:.::-:::·. -- ficio que l:i e::dste, e que serviu ha r .ouco para 

~- l'UiJ. a \.Oll .;tran e:.::n., ~~·. pr!!St •• on e, par
tinc.i•l Ja1·ua :!e S. Clemente, corre pbna. até 
encont:·a.r t:. rua do Genet·al Polvdoro; dahi ele-

.. I .... . " :\ ~. . 
Ot·a, niio é c r•rlam0nte ahi q<te a sociedaole 

ele Bcnefic,~ncia Portuguezá tentou fundar um 
hospitd... ·· 

O ~R. ALFr:.r:oo CHAYES:-0 alto ela Real 
Grandeza 6 em cill1:1. da montanha. 

__ ___ O_ Sr... VALDI':T.\RO :-:\:lo~ senhor. 

O Su. At.FREDO Cn.\.n:s:-AinJ.a hontem là 
estive e Yi o clistic::o-"'l..lto da. Re;ü Gran-

,, 

O Sn .. V.\.T.DET,\.no:-Por tal nome não o co
nheço cu qnc ahi habitei por muitos anno:';. 

S{~ffi 

mim me~mo. 

. .- . . . . ... 
infurmaçõe:-:, e colhi-a'i por 

O S!:. VAtDET.\.l~o: -Si n:To fot por infot·ma
çõe:: qu0 V. Ex. o!..te,· c. diga-me si a des
cripção J.,) local niio é muilo diwrsa da que 
consta do tiiscur:'o d;J V. l~x. 

O Sn. ALF:nmo Cu.\. n:s: -Confirmo tudo 
riuanto di"S'\ d·J,.;crPvendo o log-~u·. 

() Sa. \'.\.LDET.u:o :-V,•i:.t V. E::t .. Sr. p:-e
r,idente~ qual de nó;; àcscl' ... t:•;e mclhÓr a locali
dnd(•. 

O S::. Ar.!~;:Eoo Cn.wEs :-Vamos a ver. 

O Sn.. V.\.LDEnao:-A ru'~ da Re:tl Grundc7.a 
termina no ponto qu~ ha pouco mencionei: 

pouco cle\·aJa. é uma montanha excessiv;"l.mcnte 
ele,·n.·la para a salubridade do bu.irro de Bota.
fogo. 

No alto desta montanha, no ponto cot·re.;;pon
dente à parte mais elevada da rua da Real 
Gt·andeza, desc:-eve elb. 11rna curva pouco pro· 
funJa em relação a sua e:~tensão, em c~jo seio 
a mão do homem praticou um có1·te de alguns 
metros de profundidade, ~ com o fim de tornar 
mais ~uave a subida.do alto da Real Grandeza 
ao alto do Barroso. 

lhe fic:1 á ·direita, sen ~!o ainda esta possibili
dade muito problem:ttica. 

Creioquc tenho àemonslt·ado"que mal ~indou ·· 
o nobre d<:!putado, influenciado tal vez pelo 
tet·rot· que dellc se apor.let'Otl, proiligando o pro
cedimento da.So::ie .lade Portug·uezn. de Bene-

. iicencb , ._ por estabelece!.' uma. C:lS~\ de sn.ndr: 
nesse lagar, cuja. tlonomina.~~rro é VilL~ Rica.,
uni.ca por qüc é lã conh.0cicb: <ité hojo. · - ·· 

Passarei ao ~e n-a udo ponto tl.o rec uc:·im-::mlo 
do nobre dc:,utado. 

Ainda. no ·intuito de cl:'nsllrar o goYerno no 
que toctt i su.ucle public-~ dcst~ capital, fez .o 

1: ...: • ::;:, '" :'!i&. '1 .. 

respeito ~o saneamGuto da bgõ:l. de Rcdrigo .. le 
Freitas. 

Si a lag-õa d) Rodl'igo dr.: Freitas, disse o 
nobre dl'pt:Ít:"tdo, é boj:J t:m demento de insalu
bd(bde, é isso dc-.Lio :'.O facto elo ter o go
\'Cl'llO rctirn.do as agu!ls qu0 !l. sub:';idiavam 
para o abasteciment\J da cidade. . 

E' uma grn.nd·3 vel"dade : ant~i-' disso, n. lagõr. 
dv Rodr:g9 d:J Fr:::it~!!l produzia regularm~nte 
:::eis cnchént"s a.nnnaes, uma enc!1ente d • dous 
em dous mezes, e isso ( un n·:lo chu vns e::tcepci<J
na.es não davam lo!:!'::. r a mais algum::~. enchente. 
i'oL" cs,:a occa.si:io fazia-se a aberturP.. da bgõa, 
e est.1. esv:1siavr.-se em um primeiro período; 
depois pelo mesmo C•Jnal de cscoam:!nlo era 
ella. lav:;da pelao; aguas das altas marés, o que 

o - ~ 

ye~ct~~ção, cuja put1·efacção é hoje a. ca.n:-:a 
princi;-1al da ~ua insalub:·idad ', mas não a 
unica. 

Disse o nobre do puta do que o goyerno tem 
gasto a pou.:o c pouco os._dinhei-ros publicas a 
pretexto de limpar n. lagôa, o que nenhum 
result:tdo tem dado em beneficio da salubridade •. 
Sim, senhor, o governo tem realizàdo contractos 
insufficientes p:t1·a consegujr esse fim; mas a 
culpa não é só do gove1"llO. O nobre deputado . 
sab~ o quanto é difficil a.rranca1· dinh~iro da , • 
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representação n:~.ciowtl qnando se trata de 1 passa rle pais a filhos: po1·ta.nto, os habitantes 
questõe . .; de salubrida lo publica. da lagó•1 de Rodrigv-de FI"eitas não estão-in-
~ Sa .. Ar.Fn.F.no Ctu vEs:-Eu sei quo neste toxicados como V. Ex: suppõc. 

pa1z o govc:-no só nã:J pólc o que não qu' r. E' pt·eciso observr-1· 05 factos de perto, ~o 
O Sr, .. V.u.nP:TAn.o: -Mas o governo obtr:m contrario a\· Lnçam-se proposições q~:e maB 

... :- · · tarde têm f] e ser retír;idas. A 1m·tes. . 
:;;en•aç:lo da passagem de Vcnns e estabc~le•.:i-
menlo de :.1.pparatosos obscrvatol'ios ~:stronomi
cos ..• 

O Sr •. Ar.Fn:r.oo CtL\.n:s :-E não o o.lJtem 
par.t ii'J •o ~ = 
os ~:. V.\LDETAno:--Perfcit~rnente de r..ccór·

do E si o goyer·n•) n:Io dispõe ele ('3 pitaes para 
a l:":güa. ó prineipalmr·nte porqnc depende 
nestas ll uestües elo cOr (lO leg-islativo. Qur;.i:(e
mo-nosdc nós. 

0 S:-:.. J\.);DIU.DE FIGUEIRA d:i. nrn ;~parte. 
O Sn.. 'htDWf.·\.P..o: -E:n tndo uanto àiz 

r0spc1to a questões com o •.'Sil':tngeiJ·o, em tudo 
CJt1:\lltO tem j'Or fim faze!':...UOfJ p:l.l"GCCI' g'I';ln

dcs por:1nto o estrangr·iro. ;;::::ta-s'• dinh~! i-
< ~'· , ' ,, .... 

tõc:; rio bem cs!.:n· doÕ1estico, · as qu::~.nt1as vota
d::\o; são s •Jmpt·e insigniíic:1.ntcs. 

"* \..: • ~ ~· '-
gó ~. · rlc 
pil-:-a. 

Rodrig-o de Ft·eitas, o remcdio é cütu-

O Sn.. V.\LDET.ARO : -Não apoi tdo. D~s con
sidet·açü~s que f.~z o nobre deputado pela .S'J 
di:'tricto do Rio de Janeit·o, conclue-se que o 
l'l'm•:dio não é cntn11il-::t. 

O Sn. ANnR.\.DE ·· FrGürt!R.\.:- Eneaminhnr 
n;; ngu~s p:n·a. o mar e entupil-::r, o que ó muito 
facil. )Or ue tem dous morros )I'Oxirnos. um de 
um l:~do 0 ontro de OLltro. 

O Srt. VALDETARO :-Sr. presidente, estabe
lecido c L:e ~" causa da insalui]rilladc da lao-ô::~. I.Í 
a dcfieiencia do snb;:idio tlc n.guas qu~~ recebe, 
pãr,~ce que o meio uni co de saneal·a é dilllintút·
lhe a capacidade. de modo que as aguas que lá 
\'ilO ter :1-ctualménte sejam slifficicntes pat'::t pi'ú
duôt· ;ls ·enchentes que outr'0ra se d~wa.m.guan
r1o ella reccbb ~ tutalidade dns aguas, cujos 
dons quintos pelo menos foram distrahiclos par:l 
o ab:u:tecimento da cldad l'! . O governo já tirou 
dalli tudo qnnnto po:lia ti1•ar ; mas, convencido 
hoje de que não é com estas pequenas fontes 
qu•• consegnid a.bust·~cer a cidade, dirigiu suas 
vistr.s pam manancbes mais importanttJs com() 
o d :~ serra do Tingu:i. c outros. 

Tratemos, pois,dt:: sanear :t_bgüa. rle Rodl'igo 
de Frei.t:~s com os elementos que lá temos. · A 
quest:1o dalagôa não é simplesmente uma ques
tão de sahtbridade ublica; é tambcm uma 

Para entupir n. bg-ôa, so:·i:l. neccss;1rio uma 
obra cpw.si inexr!rJuivc!, por·,-;nc a de~pez:.t attin
ga·i.a a r11uitos mil contos dê réis. 

~o::ADE • <GüEir.A:- a;; la-se tn;lÍS 
com c:;;oas obra" successivo..•s, s·~m consr:guir 
melhora1· n·;da. .. 

Eslas =tl>art uras constantes não dão resultado 
algl1m. 

o· Sr •. VxLDETARO:- !%o se praticou ainda 
uma :-:ó ohr;l nn lagóa dr~ R·Jdrigo d;~ Freitas 
com esse intuito. 

O Srt. A~nr:.\DE FrGüEIP..A :- A Camara Le:ú 
(r. .. . • ·l" . 

tando. 

o Sl~. v ... \LDJ':T:.no:- São estas ~ s dospezRs 

so districto. 
Talvc;.: ~- Ex . ignore qu.; a capaci.ladc da 

lngóa é :ie ·18 milhó•'ii de taetros cubicos. 

O Sr,. A~DP .. \D~ FiGUEIRA:- A ·questão estú 
no c:ncnminhar as :~:;uns p:ua o mal', o qne não 
é di:fricil peb po~ição do·terr~no. . .~ -

O Sn.. V,\LDETARO:- Eu n<lo posso trat<H' 
eternamente da hgôa de H.odrigo ele Freitas, 
tanlo mais que a Camar:t terà brevemento de 
occupa.I'-S':l dc,;te assumpto, e por is;;;o vou tratn· 
de outros pontos .-obrl) qu~ fallOLl o nobre depu
tado pelo 8° districto. (Co;1tinuwn os al'm·tc;-: · 

- ... . . 

Note o nob;e deputado que· o governo já sub
Lrahiu das ag-uas que nlimentav~m !1 lr.gôa 
arte d:1s dos rio::; ?\lncaco'> r do Cabe .a, conscr-

-vando apena'> as dr)- rio Branco c de ·outro.;; 
menor·es. 

A lagôa pódc sCl' conservada debaixo de cet·
tas condições. 

!\ume!'osas propostAs se tem apres-:ntaào pa.z·a 
pr .. ticar us obras, reccb3ndo como compensação 
certa ordem de faVGres. 

J:i me tonho demorado bnst:; nle, Sr. presidcn· 
t '!, na lsgôa de 1\odr·ig-o de Freital=~ e pa>;sarci. 
à terceira i>érie de c.)nsuras feitas pelo m0u .. no
b:·e amigo deputado pelo 8·• .:listricto do Rio de 
.Janeiro. 

Proflig<"tndo o procecimeo to das commissões 
encat'rl.'garlas ch policia s:1nit~ria desta cidade. 
diso;e o nobre deputado quo eram de todo 
inuteis •.. 

qu'~ oram postos em duvid::~. os serviços desta;:; 
juntas,. apreg-oados p~lo relatorio do Ministcrio 
do Iruperio. 

ques tão o é industl'ia. As margens da agôa ele 
lbdrigo de Freitas são povoadas por pe~soas que 
vivem de pescaria ha muitos annos. filhos, ne
tos c bisnetos de peseadores que tiram dalli a 
sua subsistencin.. O Sn. VALDETAM:-••• e quo r•ra preciso 

,.. . . . _ . . . que ellas. pela cfficacia de seus sr;rviços, se jus-
. O :sr.. ;\xnr.,~DE F íG-UEmA:- Estao Ja mto- tificasseÓ1 da illegalidadc da sua creaçã:o. 

x1cados; .lSSO nao prova nada. ~ .· ' Sr. presidente, nunca foi melhor gasto,odi-:-
0 s~. Y.ALDETA.r.o :- O nobre deputado esta 1 nheiro publico. Si nós temos a1gum serviço 

en::ra.nado. · . -. ,de policias:~m. itaria. na ~õrte, ~lataisto àepou<:o 
~a. um pl'incipio de resistencia pa.ra. os · que m:u:; de um anno, 1sto e , depo1s tlo estabelecl

llascem .c vivem sob a influencia locn.l, q~c mento das junt~s sanitnias, com cuja ~rea~ão 
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o Sr. conselheiro Maciel prestou um relevante 
serviço {T1·ocam-se apartes ent1·c os $1"$ . • 4.n-
tkade Figtcei1·a e Jf aciel.) · 

A qu~stão d:t lega.lidade mio me occupa nest:a 
occa.~ião. T\las devo dizer (lue bom seria. que 
wdos os a.ctos illcgaes, quo! M praticam no paiz, 
ossem, como esse, ·ao em JUS 1 ca o~ pe Oi 

resultados. 
O Sn. A~DRADE F!FUEIRA:-Si V. Ex. e,tá 

O abuso do tratamento de doentes de moles
tias contagiosas no~ centros pÔpulosos. com
p!!te; Sr. presidGnte, à associação mais bem do- · 
tad::, mais c h qia de fa.vores por parte do Es
ta·1o. i. Santa. C:isa da l\lisericordia . Este estado 
no Estado éque se colloc~~ acima. de to !as as 
prescr1pçoes aa lYgiene e a po l::ta samta.r1a, 
(;11 uito bem.) ... 

em mare c ju:s i 1 ar ac os i cga.-~s. · · gocio u1·gente) tem neces.;;id:lde e ·mesmo ubri- . 
O SR.- VALDETARO:-Estou justificando :1ctos g~~~~ão dn dar resposta a alguns puntos do dis- • 

de utilidade; cnte11do que, embora não haja lei curso do nobre deputa~lo pelo 1° districto da . 
que o determine, só deve fazer tudo rLunnh for· Côrte. D::sejava fazel-o immediat:Jmentc, mas, 
de ut.ilida:le p11blica~ desie que ~\ lei o não não querendo romper com os prec:;dente8 esta
véda.. (Continurr1n os aparte.<.) beleci·ios, pe.lG ao Sr. pre;;:id\•n\.e qu0 consulte 
. Dous f:tl!tos foram aindr~- ull~gados p~lo nobre á Camara si concede-lhf! urgcnci:t de meia 
df!pnta !o contra :1s coromü:sões sanitarias ·hora para, na se"são de ama.nbã, continnat· a 

O primeiro referc-:;c ao pror:e:lirnento da discussãc 'do :requerimento que deu SSS11mpto ao 
·unta em relação ás casas ns. 52 e 51 da rua d3 brilhante discurso com q a e acaba. de estrear o 

ous e e::em ro. as qu2es. ,!z o no re no re 'eputa o pe o () 1stncto a orte. 
putado, quP. a commissão da Gloria d~vera tl)r Consultada a casa é concedda a: ur.:tencia 
roandad? fechar immadiatamente depois do "pedid;.\. ' 

:A discussão do requerimento fiei adiada. 

o Sn. ALFREDO CHAVEs:~Não di::se imme- O S1~. ALFREDO CHAYES de:.iste da pala-
vra )ara ue o r e uerimento se· a votado 1m-, 

- simples desinfecção não •:ra bastante. 

O SR. VALDET.-\.Ro:-As commissões sanita
rias não verificar:lin n inst:lfficiencia daé desin:.. 
fecções; trataram de desinfect:rr os quartos; fi
zeram luais do que desinfectal-os, fizerarn-n'os 
despejar. impedindo que fossem alugados antes 
do prazo do 30 dias. . 

_ O SR. CAR~Emo DA CuNHA:-Os casos alli 
foram muito re etidos. 

q a e ella ti-

0 S~. VALDETAltO :-••• que, em vista das 
e:I.plicaç.ões dadas pelo nobre rninistro do Im
perio, retirou o seu requerimento, dando-se por 
convencido da. ii:nproceJcncia da censura que 
fizera. 

Resta outra qu~stão. 
Referiu-se ainda o nobre deputado pelo 8° dis

tricto do Rio de hneiro a desidia das commis
sões sanitarias, . em rela.çã:o ao proceJiroento 
tido ;:om as casas de sauJe. Mas S. E::t. re
quereu que l4!e viessem os trabalhos apresen
tados p ~>las mesmas commis~ões : esses traba-

mediatamente. 

Ningucm mais pedindo a palavra, é e_ncer
rad.a a disct'l.ss:ro e 3.ppfovado o reque~imento. 

CO::\TINUAQÃO DA. 2a DISCUSSÃO DO PROJEC!O N. i A 
-1885, EXTINCÇÃO GRADUAL DO ELE~IENTO 
SERVIL 

O Sr . . ZaJ.na deve à generosidade do 
illustre deputado, o Sr.Costa Pereira, achar-.se 

' na tribuna, onde pouco se d~mora.d., por caus?. 
de saude. 

Acredita que está com a boa causa e com à 
da verdade, defendendo os interesses d1. infeliz 
classe dos e~cravos. . 

E' abolicionista, pertence ao numero dos que 
desconhecem ~direito da propri~dade escrava, 
que se tem de novo procurado !';UStent;t r na Ca
mara, como jã. se fez ~m 187i, e em todos os 
paizes sempre que o poder publico se tem pro
posto a fa~e~ qualquer reforma em tttl as
surnpto. 

Não é, nem lJOde ser suspeito aos verdadeiros 
abolicionist~s ; não admitte a propried:1dc do 
homem sobre o homem, e não comprehende que 
se possa indemnizar aquillo que é o resultado .. . . . . . . 

' I ' missõ:s sanitarias fizeram urn longo relator: o dâ.de que a histori}t da humanidade registra. 
sobre os facto~ de rc~ebe~em as casas de saude Mas si _5ustenta essas idéas, si. teru como 
doentes do moles tias contagiosas. E si assim dogma. de sua religião que o escravo tem. o 
est8a procedem, é isto d2vido em grande p:~.rte, dir~ito á sua liberdade sem que o Estadl) con;.. 
Sr. presidente, a não terem outros estabeleci~: corra para indell.lnização do senhor, deve estu
mentos para onde dirijam taes doentes: Admiro, dar as condições em que se acha, como membro 
pois, como o nobre deputado pelo 8° district(l da representação nacional, para saber o que 
vem proftigar a Sociedadê d~ · Beneficeneia. póde obter, diante do mandato que tem a honra 
Portugueza que deu o bom e~ernplo de ter, um . de e~ercer. · · ·' _,. 
asylo para os doentes de mole~tias contagiosas, · · Em política, mais do que · em · qua:esquer 
fóra do seu hospital e em logar apropriado. outras .cireumstancias da ,~ida, o preceito de 
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· Teroncio cncet·ra uma grande v;~rda.Jc, diz : 
« qullnJo não se pódc obter altuilloque_s) pede, 
é nncessario que se queira aquillo q11e so, 
póde. >) 

Si o Ol'ador es~ivesse na posição do h·:mrado 
Sr. pz-e.-.;idento do con~e!ho, si h!l.bitasse um 
pa1z on e f~m vez e · "t , J : e eltorcs, ou
ves;,;c 1. 400,000 e lei toras que repl'esentassem a 
idéa ab ;licionista, que realmente ostú encl'n:.. ·. . - . . 

.. ' 4. 4 

em vir pedir :i Cama.ra a approvação de um 
proj e e to d•3 lei declarand:) extinct~ :t esc1·:widão 
no pa: z ; não hesitaria em pedir isso, pois 
pe:·tonce ao nnmoro do.s que acreditam nos mi-
1agr!'s da liberolade. - . 

Qui} l."Csnltado ha produzL!o ·para a· naÇ:io 
brazileir.1 o braço e.;;cra,·o? 
. Só ouve dizer l(Ue a la\·oura ·está agonisa.nte, 
e a lavoura. dizem, é a -riqueza do pu.ir.. Si o 
escra...-o tem con.::;e()'uid t :: ,,. . · r• 

lavoura, nas ubcrrimas serr~s do Brl:.zil, devem 
os '1 ue a.spit·am a riqueza n .1civnd preten !or 
con•er\'ar uma_j ,nstituição que ha dado t~cs 

._, :-t 

A escassez dP. braços ô n.inda um dos resul
tados da escra. vi dão. 

T 

b01. cultura da terra. que e sempl·~ generosa 
pJra os que a ella so applicam com dedicação e 
economia. · · 

· O governo não pólc fornecer aos agricultores 
os meios de qúe estes preci::'a.m ; a mis~ão do 
goYi'rno é attend.er ás necessidades goraes da 
nação. 

Entende, pois, de accõrdo com o que disse o 
nobre deputado, o Sr. Ma.rtim Francisco, que 
não se )Ód~ fazer uma rP.~ ·::: 
de tal ma.gnitude, senão por meio de transac
ção. 

Está o o;-ador para com o ministerio actual 
, ,j a qu c~ a.Ya para com o 

gabinete 6 de J Ltnho ; n5:o foi procurar este 
mini:-5terio, foi o winisterio quem procurou :10 

orador no ten·-eno onde elle ha sempre se 
achado na Camara. Os abolicionistas não pro
curaram o gabinete 6 de .Junho ; foi este ga
binet·1 que s~ appro:s:imou dos abolicionis
tas. 

Não lhe inspirava, como "bolid0nist•1, en
thusiasmo o projecto de 15 de Julho, pois es
tav:l. ellc aquem cln.s aspiraçõe~ do orador, 
cuj •s aspirações só poc.liam ser sat:sfeitas com 
o proj·cto quo extinguisse complet:\meatc a 
esct·a vi dão no paiz. .~. 

Em nome dos interesses dos escravos declara 
que aceita o actual projecto ; rep11tn-o pouco; 
mas já é al~uma- cousa para os que estão vi-

um projecto que não é mtds elo que a continna-
ç:ãodo projectodo gabinete Dantas.~ _ .. 

Quaiquer q ué sej:'l. o . erithusiasmo, a veric._ . 
ração, a estima que lhe inspire o chefe do 
gabi n~Jte · pa.;;sado, , taes s~ntimcntos não são 
inferio:·eS aos ue lhe ins iram o illnstt·e Sr. 
pres1 erite do actual gabinete. Está a.costun1ado 
a ver no honrado Sr. cons6lh,~iro s~~ra.iva., ha 
muitos :1nnos, o chefe distincto e reconhecido . .. 

t. -'O - • .t. 

liberal. N<~O podia, 1_)ois,, deix.;~r de esten ier o:; 
braços áq11elle qu0, em ~~pocas difficeis do par
tid!J, escrevia 8.'1 illusLre S:·. senad:,r Na!mco. 
dizendo : <.< as primeir~s necessid,:des desté 
p:1iz ~ão voto li\'re e trabalho livre. » 

Contesta q U(} o Sr. presidente do conselho 
q lleira. formar gov c r no conse!.'vador em situa
ção libm·al. 

Ent:;nde que tlovem ser b~m vin,lo<; todo• os . ,, 

lia classe escr,,·,•a ; bem vindos sej:un todo:' que 
concorrau1 para. levar-se avan trJ n. 1·efonna do 
elemento s~rvil. 

. ·. 

abolicionismo~ nenhum dos chefes libet·.~e8 disse 
pala.vra antes de ser governo. 
. Sustenta que o projecto de i~de .Tulho não 

consagra.va o principio da não indemnização dos 
sexugenarios ; o que o prqj e c to não consagrava 
era o principio. da indemnização pecuniaria 
pelos sexagenarios. Ouviu, po_!'ém, o orador o 
nobre ministro çlo imperio daq uelle gabinete 
diz -:r no S:mado .que·o ministerio n:ro·tinha· du.-

.. A • ,. .... • n- r • • 

d :mn: zação em serviços. 
Declam qti.e comprehende ·o pensamento do 

honrado Sr. presidente do conselho. qüando 
. .,x, 1z: e Si.1per uo o par ·1ao a o 1ctoms , 

porque o partido liberal é cap:•z Je todos os 
progres~os possiveis neste paiz. 

Entende qne se ~deve prestar apoio a tudo 
quanto possa c(lncol'ror pat·a que se approx'ime 
o det•ra.deiro dia da escravidão, o o actual pro-
jacto approxima esse dia. · 

Si fosse defensor dos interesses da lavoura, 
não começaria por negar o direito de proprie
dade sQbl."e o escravo. 

.Reconhece que é forçado a restringir o;; seus 
principios pat·a s e sujeiL:Jr ás condições tle seu.: 
paiz. 

Tinha alguma prc ~ccupação sobL·e o imposto 
addicional de 5 °/0 , mas depois que ouviu o 
Sr. presidente do con-:;elho, sobre esse ponto, 
comprehendeu o alcance da !UQdida e votar:i 

Vota. por est~ medida, porcl'le si el!n. não íõr 
effi ~az, não produzirá mal algum, pois o que se 
houver arrecadado destes 5°/o e que não puder 
ser applicado ao fim previ~to, J20ªer:i. ser 
n.pplicadó ao fundo de emancipação :- · ' · 

Si S. Ex. o Sr. pre,idente do conselho couse
guir q ne esta . medida . J.esperte nos proprieta
rios o desejo delib2rtárcm seus escravos c de 
. organizarem o oserviço:: livre, . bem di to seja. o 
momento em. qu~ s~ Ex~ . concebeu essa· idéa ~· 
~i a. medida fôt inefficaz, não pruduzirà mal, 
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20S Sessão em -6 de Julho. de 1885 - .. . ... 

[.)or_que fi __ c_a ___ o_: dir __ c __ it_o_·_ ele-a_··. ppli .. car __ o __ ar1··e· cadàdo a I deve_· pr.ocÜ.t·a_ r_·. r_e_ :_íi_zn.l-as •. _ Vâ, . c. nLreta~to,: . .O. 

outro fim. .. ··· _ _ .. : _ _ _ ~ ·- .. . _ . _ orador qu~ . a.s hçoes de lJ ber:.~hsmo nwJ sao 
Nas sociedades ha sen"!p:-e interesses cons.et•:.. daq~lS pelos que têm passado .a su?.. vidn ser.:: 

v:1dores, que os partido.~, por_ mais adiantados vindo ao p:ii'tido liberal, mas são dadas p~los 
que ~ejam, não pólem deixar d~ respeittLr. Es- que ainda esta.vai:n nás fachas infanti:::, quanrhi 

·a H' m Lo a n·é O' ar · u ·• a ) · · ·" · · 1 c • "" · , • • • 

cra.va ê um crime, no momento em que tiver 
conn::ncido à n;•ç<io inteira da opinião do os·.adol'; 
pod_erá vir pedi1· · a. decretat;ão imm~diata da 
ex m cça 11 l':.w o. 

Emq•1anto is-:o n:io houver conseguido, como 
deput:.do ~túeita-s) ás coll:dições do m_eio social 
em que nv;~. 

Não tem o direito de impor aos outros ~ 
sua opinião, des-:lc que quer que respeitem a 
sun.. Vota, pois,por 11m p:·ojecto que d:.i. algum 
allivio aos desgraçu.:!os es•.!t';wos. 

O movinv~nto c,1ntinuad., por que uma n 1ção 
nã? p:ira no c: n~i u_ilo do prog-t·esso, na. con-

Esse morimento por si só se podcd completar, 
t1uando todos conse~tlircm q u r; o:; eleitores 
mundem ant a Ca.ut::u·a re r·cscntantes ue · u 1 
guem capaz·~s de votar a me.!ic!a julgada indis
pcnswel. 

Par:\ isso. ó e :·t·to., serà pre~~iso retocar a . . . ·-. ·~ .. 
speito é conltocida e L•i enunciad:t 
lei foi conf.::ll:cionada na C:lm:lra. 

Q~ütOSliuer. -porém. queseja.m 03 defeitos da 
lei. tem elb prod11Údo beneti.citJs que cumpre 
apreciar. · · 

Ante3 de terminar, lembra o orador quo todos 
os di:ls se invoca na Camal'a o direito de pro
priedade como muralha que não se pode trans:
pôr, n:::ls_?ão conhece lei alguma q.:_te esta_b:::leça 

"' , 
manecer perante o (]it·eito na tural. 

O que eneon trtl. na leg-ishH;ão pot·tug-ueza é o 
alvará de ii63 c tte extinO'uc n. escravidão de 
PorLug-al, e os proprios romanos qu~ tinham a 
escravidão de origem muito menos odiosa, nas 
suas· disposições a respeito, r~ conheciam que 
esse et·a urn estado contrario ó. natureza. O 
proprio Gencsis traçou os limites além dos quaes 
não pode transpOr a propriedade humana. 

Volt,Lndo a eaunciação de suas idéas, per
gunta_ o o1·ador aos seus correligionarios ~•boli
cionistas radicaes como esper.l.m fazer a re
forma. Pela revoluç-ão ? 

Julga poder responder, dizendo que os aboii
cionislas brazileiros não q uer~m conflagrar a 
sociedade em que vivem. · · 

Os abolicionistas jâ consr3guiram implantar 
na consciencia de seus considadãos, que é 
trafico infame comprar e vender escravos e 
ning-uem hoje mais se emprega. nesse commer-

S o.!!' <Í o orador trnid::}r ?-O seu partido, f~ltar<t 

homem respeitado, pt·obido;;o, desinteresl'>adi). 
como é o nobt·c presidente do conselho? De 
certo que não. Si ha alguem que póde erguer 
a cabeça pera.nto o partido, isento de filho
l.ismo e ele f:nnilia orçamentarh, é o honrado 
S:·. conselh{lir·o·Saraivt. S. Ex. nunc:t cog-itou 
de set· go,•e1·no, só o aceita, quan !o comprc
hcnde que C s:~u U'~YN' s ·~rvir ao p:l.lZ. 

A o :·g~l.:tiz:içilo ministerial q11c o nobre depu-
• .- • • t -

das u.s _quc :.• precederam. Os d<:feit6s aliás pro-
cedem (Lts instituiçõe>.. · 

·.• 
era, naLuc·al nas condi\~Õcs em quo o nDbre pt·c
siclente dq conselho ot•ganiz m o seu gabinet~. 
Era pt'llci;:;o oif(jrecer garantias D. toà:ls n:::: op1-
mües que então se ·e a.ttam na ama.1·a. ~ 

collaboraç.1:o de S. Ex. no pr:ojccto abolicionista 
é_, :.-.l~m disso, ,.~lio~a c d~gna _de ~1ppb.u~o. 

Voltando a conside1·ar o projecto. ob:scrYa o 
ora-dor que a deprecb.ç5o annuul de () 0 /n dos. 
valor2s dos escravos, não t rará a e:x:.tincção d:1. 
cscr,widão em 10 unnos, c~omo calculou o nobre 
presidei!t~ _do conselho. No iim desse prazo 
ainda ficarão 600. !)00 escravos a libet;_tal' ... 

no .Brazil, onde os es~ravos são brazileiros, jà 
se passaram i -I annos depois da lei de 28 ~e 
Setembro e ellcs continuam na escravidão . :r\ a 
legisb~~ão mosaica., o escr~wo seviciado por s-:lu 
senhor, adquiria. a liberdade~ no Brazil, o se
nhor pode sevicia1·, mutilar um corpo humano,. 

Em paiz nenhum a e;;;cravidão tem origem 
mais odiosa do que no B1·azil ; na an tiguida
dt~ o escravo era o inimigo Yencido na guerra ; 
no Br<tzil o escravo é yictimn. da pi rataria , da 
sede de ouro, das pai::!ões as' mais ab,jecta.<: que 
podem fermentar no cora ção b.umano. 

Qaet· o orador que se varra da patria essa 
immensa vergonha, e sente não· poder fazel-o 
no mo_m~nto. Resig-nn-se, porém, a ace itar que 

• • o 
binete actual :!la refõrma que p1·eLende reali
zar .• 

c1o ne an o. 1 f:l ra e ·a o tc1omsta, o ra lCa
lismo do orador chega ao ponto de repetir as 
palavras de Abraham Lincoln, quando se plei-
t eavtl a mesma caus2 nos E stados-Unidos, não Sente que o nobre deputado por Pernambu- · 
hesitando em aceitar a guerra civiL co, abolicionista sincero, como é, não corres-

O nobre deputado pelo 5'' districto de Per- pond~sse ao seu alto merecimento e á suadedi
nambuco foi injusto liara com o partido liberal. cação á causa da· liuerdade, regateando t udo, e 
Não tem- esse partido feito- tudo quanto os bons deixando o escravo no est::1do em que se acha. 
liberaes . deso.;am que elle fizesse~ porque etu- Colloca-se o orador em ponto inteiramente di
bara ços de varias , origens ·o - têm _ itn pédido e : .. verso.do nobre deputado ; abolicionista, nã.J vo
não por falta de patriotismo. As idéa.s:do seu ta.ra contra o projecto~ para: eh~gar ao mesmo 
programma de i869·a.iiida lb.e ·são bastantes e fimque procura_o Sr~ Andrade Figueira. 
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· Sessfio Gele Julho ele JS85 
~ ·- .... 

São lida<:, apoiádas e postas em discussão, 
cqnjunctumentec()m o projecto, asseguintes 

Emenda:; 

D:1. cornmissão ao ~wt. 1~> 

Au § i·l acc1·escenre-se : ou à vlsta do · titulo 
do d?rninio, qnando nelle csti-;cr exarada a 

§ 3 • ~ubslitua-se a. tabelb pelo seguinte : 

EscraYos menores de 30 anno:;-\JOOsOOO. 
Ditos __ de 30 n. 40 ditos-800$000. · 
Ditos de 40 a 50 ditos-600 . .:.:000. 
De 50 a 55 dito3-400.~000. 
De 55 a 60 ditos-200:~000. 
A•J § 5 • accr<:Jscente-s'e : serão, porém, in

scriptos em a1·rolamento especial para. os fins 
dos§§ 9 ) a. 12°- do art . :)o. 

Em s-:guida ao § 7u acct·csccntc-s.e: 

§ Serão isentos de prestação de serviços o::: 
escr;tvos de 60 a 65 annos, ue não tiver·em 
s1 o al'ro a• os. 

Ao§ 9o depois da palavra inscripção-accres
centc-se ott a;·;·olamenlo 

. m segu1 a ao ;s n. · accresccn ~e.;.se : 
§ ·· A quem libertar ou tiver libet"tado al

gum e~cravo fica remittida qualquer divina à 
Faz.-~nda · Publica por ~impostos referentes ao 
mesmo escravo. 

Sala das com~issões, ô de Julho de 1885. 
Pacltia Flew·y.-Felicio dos Santos.-.Anto
nio Prado.- L~w-cnço de .:1lbuqtte1'QHe.-
~lysses Vianna. · ····· ·· ··· · ·· 

OS.r. Joaquim .i. ..,.abueo (s ignaes 
de .attençaoJ :--:-Sr . presidente, a Camara com-. 
prchende que a. divergencia que se dà ·entre . . -.. . -

cOmo aggressão pessoal o que cu disse em de
fesa de convicções profundas e ·arreigadas. 

Não abi.qO.ei o homt?m, nem o particular q uc 
pol" muitos motivos ó para. . miin sagrado. 
Ataquei o general que comilí.~nda o exercito; 
a q u~ pertenço · .pela nz de.shonrosa ue as-
s1gnou com o mim!go e por ter substituido 
n. nossa bJ ndeira • no· momento do comba.te. 
(i-lpoiados .) 

.,. ,. , . 
dili"ante o pet·iodo agitado em y_nc se' elaborava 
na.s eleiçõ;::s ê depois nesta Üuftara a t•eforma 
que hojo é po~sivel, foi pa)'a m_oJ!trat· que S. Ex. 
n:lo de\"ia fot•çtu•,...nos a recuãi~do terreno qne 
tin hamos conquistado sem 0 seu apoio. 

O nobre deputado que acJ.l.?uu de fullar, notJu 
cont:radiçõ·3s na minha cvnducta, ma·' S. Ex. é 
a contradição viva de si mesmo, porque o dis
curso que fez em d:"fesa deste projecto ê a con
demnu ào s stematiCc\ d·-·lle a Jaiaclos )01' 

ellc vuta utn:l tarifa acima da cotação do mer
cado- para uma instituição q 110. como elle disse, 
as~enta sobre o CI"ime c sobro as paixões mais 

J J ... 

-(.i-1poiaclos.) : 
O Mbre deputado fez assim uma defesa que o. 
, ·! .. .. ,), (), . :- • o- - -

decet·, porque foi feita do um ponto : do) vista 
totalmente oppo::>to do de S. Es:. 

Fez-se, ·s:mhores, ·nova referencia ãs seme
lhanças dos dous projectos. Eu ·aisse, é certo, 
que era preciso u1u microscopia para de!)cobrir 
a. differ~nça entl"e elles, mas a ditferença a que 
tnc r~f;,r.ia era uma que explicasse a. attitude 
da dissidencia, que ex,,licasse ao mesmo tempo 
a forDliduvel- resistenci:J. - de -hontem; tocando 
quasi os limites da guerra civil, e o apoio de 

OJe. Ol _para 1sto que eu 1sse que era preciso 
um mict·oscopio ; do ponto de vista da proprie
dade e da e~cravidí1o, porque nós, p~la nosss. 

o • , 
-viva que me forç:"l. a. responder ao discurso que taz recuar de um terreno occupado pelo outro, 
S. Ex:. acaba. de pronunciar, tanto mais quanto e donde por lei é pi'Ohlbido recuar, o terreno 

, devo, hoje que nos achamos sob a pressão de um da liberdade humana. 
encerramento immediato segundo se me diz, ·co_nfesso, e S. Ex. disse ·muito bem, que 
fazer algumas considerações que eu espero o projecto Dantas sempre me pareceu uma 
mesmo nesta ultima hora, calem no espirito · meclida muito pequena e · muito insignificante 
<16 honrado presidente do conselho. para bastar á. sê de de direito que esta nação 

A minha divergencia com o hont·ado· depu-_ hoje tem. Confesso que cs dous projectos são 
tudo é muito grande. Como ::.bolicionistas elle da mesma família.-; mas a difrerença està em 
entende que nós não represéntamos omindato qi.t~ . si o honra.do · niinistro qrie presidiu_à or
tacito dos escravos, repellindo i n lim.i11e o pro- ganização passada não tivesse cahido, o seu 
jecto que se discute: e eu pretendo que é no projectotei"ia crescido com elle (apoiados), te
desempenho desse mandato que nós criamos ria hoje outro desenvolvimente, lançaria ramos 
para nós mesmos, que o forçoso repellir · um em outrNs direcções ; ao _pnsso que o nobre J:lre
projecto que detem o movimento abolicionista sidente do conselho nos traz o mesmo projecto, 
no seu curso. mas impedido em seu crescimento natural. ~m 

o honrado presidente do conselho. Si este pro
,jecto_ tivesse algum artigo , em que se con
sign~sse o que elle nos d:sse sobre o merito e 
os serviços ·prestados pelo honrado presidente 
do conselho, que servisse por assim dizer de 
inscrip!(ãO á columnacomniemora.tivade s. Ex., 

_ eu por certo votll,ria osse artigo_; ,mas não se 
trata do Si·~ conselheiro · Saraiva, trata;.se de 

.. :11ma Jei que _ vai ter _u!lla acção ~~s destinos_ 
· deste - -paiz ·- .. quando o: Sr~~ -. Sara~va: deixar' ·do· os 
gove~nar e eu não posso admltttr que se tomo 

,_ v~ .II.-__ CJ.7 . 

decadente. E' preciso n~o comparar h~je os 
dous projectos, um dos, quaes tem apenas . 
interesse historico ; o clue,é pre~iso é comparar 
a marcha da idéa . aboliciouista · q~ando subiu o 
ministario Dantas e quan:lo subiu o ministerio 
Saraiva. · · · ~ · -· · 

Qaa.ndo súbiu o_ ministerio Dantas q uasi . nin
guem tinha coragem de chamar-se abolicio 
nist_a~ I)esco~rir~m' ~o _ termo~emanc:!pa.dor~ 
~ara obstar ao: movimento .da ; idoi:J ; <: e, :hoj~, 
quem não é abolicioni<>ta~ Qt1em não aceita para 
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·Sessão -_ en1 

si este nome q~e o nobra presidente dcf con.;. ·O Sn. S.üúiY . .o... (pi·esidei1te do cànsélho):- · 
selho ho.nrosawente tomou, de~de o 1° dia em Estou livr~m(mte cumprindo o que entendo. 
que--$e .. scntóu naquelb.· cadeira ~ I.sto ó~ que •Não recebo· pre::são : as minh~s idóas são estas 
é preciso comparar; não é o projccto ant~go; mais ou menos. 
que rep1·es ;nta o anno de 1884 <lntes do~gran- 0 s J · · · N u 

0 
N-

0 
f: 11 

0 
1 

des s~crificio:;; feitos - i~lo arti lo liberal -'"e elo - R. · o.-\Q'G!)I. r AB c .=-~ a a 0 pes~ :l. -

conselh:;1ro Dantas, e o actual proj,cto qqe re
presenta o atino de1885, depois:dc tantos suc
cessos •. ma:s a posição r~~~p,.ctiva de ~ma e de 

. 
con~r>lho achar-se nesta medida apoiado por to
dos os que coml.>ati:1 m o pr~jecto anterior é a 
melhor prova, a prova a mais inconte~tavel, do 
muito que se tem' caminhado,:e do muito, ta.m
bem, que S. Ex . nos quer fazer recuar. . .. 

O SR. FELICIO nos SANTos:- Isto ninguem 
~ega. 

O SR •• SA~;\._IVA (p·eside1fte do co;:selho) : -

. O SR. .ToAQUDI NABuco : - Si o partido li
beral, en r.st(IU c~>,rto. não se ach::tsse neste mo-

casiões S. E:x. é raro em no;; dar ::1. sua direc
ção; a.~sim como Pericles que foi comparado ao · 
navio do Estado- o Salaminia pelas ráras Ye
zes que se mostràva ao povo ·.:..:... s.· EX. . . e 9 Sa
laminia Sagrado do partido liberal ; si, h~jr.>; o 
ss.rtido liber.1l não se achass~ sob a pressão do · 
vulto prestigioso,_j_ncomparuvelmente, o J1om~m 
de rur.ior prestigio entre cbs;Ses conservadoras 
do paiz que elegem o parlam~nto, mei~:_os . pela 
coragem com ue falia ás· Câmaras do ue )ela 
1sempção com que falla :i corôa ; si o partido 
liberal, dizia eu, não se achasse sob _esta pres
são moral,--que eu confesso ser muito- grande ; 

. . . - . . ... 
adiantada, estariamo . .:: muito além dos conserv-a
dores, e essa é a prova de que o nobre presi
dente do conselho nos fez relroceder como par
tido, quando 1·eduziu o 1írr:r.ximurn das nossas 
exigencias ao minin~·um. das concessões con
servadoras. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :- Passou cJa agi
ta.ção para a solução. 

O SR. SARAIVA (ptesiclente elo con.~elho):
Cada um obr~dece_ ã sua consciencia ; eu faço ó 
quo posso. e o nobre deputado não IJóde fazer o 
que qtH·r. 

O SR. JoAQUD1 NABUco:- Mas permitta-me 
S. Ex. que e u faça a pequena , pre~são que 
neste momento oss:~. exercer o n-ru >o :1 bolicio-
m ;,:ta, em S. Ex. que se sente forte do apoio 
dos contrllrios . · 

E' nessa e .::perança' que eu fallo assim. ·Eu 
levanto a bn ndeira mais longe do po:::: to onde 
S. ~x. parou para lhe mostrar que ba no par
tido liber•:tl forças vivas que estão dispostas a 
acompanhai-o <:iàinda mesmo nesta hora S. Ex. 
quizesse,parn. honra do nosso partido, separar-se 

' dos seus adversarios, e desistir - do apoio que 
elles lhe dão a troco das-concessões que S. Ex. 
lhes faz . ·· · · 

O SR •• To.~.:tuúr NAnuco:~Poii:l 'eu pen~ava 
que o nobre presidente do conselho, em tacs 
condições, fosee mais adiantado. Pensava que 
este projecto Ara o maximo que o nobre pr"esi
dente do cnnselho tinha podido cona0guir nas_
condições em que org(lnisou o seLl gabinete ; 
m~s nunc<l; pen:-;ei que S. Ex., procu!'a!ldo re-

- .;.. 1.: • • ã 
como se estiy;>sse resolvendo um problema ma
themat!co, isto é, collocando-se fóra das com

. bin ~- · wl· · · 
cias possiveis, o resolvesse tão 
mcompleto e att:azado. 

O SR. SARAIVA 1wesiden d 
V. Es:..-conhece as minhas idéas, porque temo~ 
conversado muito. - · · 

O SR. JoAQUDLNABUCO .: - Mas não imagi
nei que quando toJos caminhavam, V._ Ex. não 
caminhasse · tambem. - · 

_ O Sa. SARAIVA (pi·esidentc elo conselho) :
Y. E:x. correu, eu :fiquei andando regular
mente . 

. . 

-o SR. Jo,\QuüJ: 'l'L1..nuco : ~O honrado Sr. 
ama. nos 1z que em politlca não se faz o q uc 

se quer, mas o que se póde, mostrou-nos o 
valot· da~transacção em politica. 

u am em nao 1gnoro que no ~y~tema p::tr
lamentar, a começar nos governos, a continuar 
nas Camaras e a acabar nos partidos, vivemo:; 
no regimen dos compromissos e das transac
çõc8, mas a transacção legitima, quando ella é 
o meio de chegarmos ao resultado que que
remos, e com a condição de não sacrificarmos 
nella o principio que se quer salvar. ( .. -tpoia
clos.) 

A iransacção, p'~r exemplo, ni!o é legitima 
quando, na phr:.1se de um grande escript01·, que 
estudou a nat11reza da transn.cção politica (o 
Sr. John Morley) 8e levanta com uma das mãos 
a1instituição que se procura abater com a outt·a, 
nem quando a pequena reforma torna impos
sível a -grande ~ 

' ' transigiu, c:ipitulou, não digo pessoalmente, 
mas como represr>ntante do paL"tido liberal, e 
isso quando a. nação estava prompta. a aco1npa
nhal-o para realizar uma grande reforma. 
(Apoiado-;.) 

... . - -

Voz_Es:-Transigiu, não capitulou. 

O : Sa .. . BEZERRA CAVALc • .a..~-rr:-Tanto cápi-
tuloa que": pediu armísticio. · 

osa~ FELTCIO do~ SANTOs:-Que mais ·podia 
fazer~ Queremõs ouvir·a opinião dos radicaes, 
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lavour;l;>) uma ici que revoga a de 28 de Setem
bro~ um direito imprescriptivel, como todos os 
de liberdaJe, adquirido pelo escravo, qú.al o da 
avaliação (apoiados) ; uma lei que l·~vant:i. um 

· imposto sobre a totalidade dos impostos para 
comprar escravataras om massaefazer com que 
os escravos introduzidos depois da lei de 1~:3( 
sejam aind'l por :fim in1e:nnisados pelo Estado ... 

O Sn.. SARAIVA (ZJl'C.sidente do conselho):...::_ . - - . 

tempo, e peço licença para ·· proseguir sem in
_terrupção, porque desejo concluir o meu dis-

Uma lei, que torna crime o acto mais 
- nobre que o cidadão brazilciro possa pr~t

tica.rem sua Yid:1_, o de fazer da sua casa asylo 
e rcfngio do e~cravo i)erseg'uido e seViciado ;' 
porque, quando-mesmo a fuga do escravo fosse 
um crime, era um crime justificado pelo nosso 
codigo penal, porquanto, o escraTo que foge, 
procede-· qu~si sempre sob a pressão do medo 
irresistivel, qúe é uma circu.mstancia justi1ica-
iva. · · ·· - - ·· ·· ·· 

o SR.:~·L\.c-DowELL:-::-0' que e crime é explo-
rar o-serviço do escravõ fugido. ·· . . . __ •. 

niar a propaganda. 
0 SR. V ALL.-\..DARES:-A legislação actual 

pune coro ma_is severidadedo que o projecto. 

O SR. JoAQumNAnuco:-E' uma lei que pre
tende fazer dos escravos das fazendas um leilão 
aberto na sec'retaria da agricultura, tornada 
assim n 'um 1uccural ou casn liquidadora do 
Banco do Brazil, e ~onverter esses escravos, na 
maioria africanos ou filhos de africanos livres, 
em dinheiro, para. que o proprietario p9ssa 
mandar vir colonos estrangeiros, que tomem o 
logar que aquelles desgraçados occupavam nas 
terras que elles tinham fertilisado com o seu 
trabalho; uma lei, por :fim, é preciso que eu o 
dig:i, que recua o limite da. idade pat•a a liber-
dade dos s~xagP.na_rios, e faz com que o termo 
a a ' a escrav1 ao para esses < esgraça s, que 

nao têm nenhuma cspecie de aposentadoria, 
não seja mnis 60 annos, mas 65 ; destruindo as
sim,devo dizer ao nobre prt)Sidcnte do conselh'o, 
uma ea.perança profundamente legitima (apoia
dos), porque fo1. uma _esperança derramada so
bre a totalidade dos escravos maiores .. de 60 
annos, não só'mente. com a · assignatura .. do go
verno. ma~ com o endosso do poder moderador, . 
end,osso que o mundo viu no. acto daquelle poder 
que · dissolveu . a .Camar:a llasss.da. -(Jif·uito_ 
b~1~t.) 

, - ~-- . • · - . ·- - . 

o SR. SoAi:u:s:-O)mperador não endOisa. 
nada. - · - - --

.. O SP •. JosÉ 1\t~RIANNo:-E· s0 quem endossa 
e ê o uni co endosso que vale . 

. porque em todo aquelle projectofoi esse o uni
C()ponto em que o principio d ~ ind~ninização 
fàra ferido; qu,mdo a Camara derrubou o. mi
niBterio Dantas, exactamente nesta questão do .~:: 
escravo sexagenario, o Imperador levantou-o, 
o Imperador fez credito á nação d0. sentim<:lntos 
que o nobre presidente do cons8lho vem hoje 
affirmar que ella não tem, e, por cons"quencia, 
hoje figura aos _olhos do mundo maior que o- ;;eu 
proprio p~iz ! -· 

0 SR. AR:I..UJO GÓES E OUTROS SRS • . DEPU
TADOS:-A questão não foisobre os sexage-
narios. -

O SR. JoAQUDI .. NAnuco: -Foi; appello do 
nobredeputado para o honrado Sr. Andra:ie 
Figueira. 

Senhores, é natural que este projecto seja 
apresent:tdo co.lllo liberal, porque estamos em 
umn. sitnação que cu defini como uma situação 
conscrvaaol;á com um_---govcrno liberal á. frente. 
E nisto eu não f,~ço· senão justiça aos depu
tados conseruadores, porque nüo CJ.'dO que () 
nobre presidente dei conselho os tenha. reduzido 
à posição de . seus prisioneiros; si ell"'s o acom.:.. 
}_-lanham, é porque têm muito grande-s · com
pensações: - · -

O SR. MAc-DowELL:- Sympathisr:m com a 
norma do governo actu!ll- · 

O Sn.. Jo.-\.QUDI N.Anuco:- Um artido cue 
ac:tba quasi de vencer nas eleições, como o 
parttdo conservador, que representa nesta Ca
mara os sacrificiós e trabalhos de todos os seus 
correligionarios no paiz, não abdica desta fórma. 
o seu direito, mesn1() de ataque, é um partido 
contrario, senão quando espera tirar dessa 
attitud~ forçad:\ alguma compensação futura, 
senão quando, por algum calculo_ meteoro
logico, suppõe Ter nesse ministerio 'adversario 
que ellc sustenta o barometro da :ma proxima 
subiria. · :· ~ 

O· Sn.. FELICro - DOS S.ü~-ros : - Está. na In
glaterra uma situação quasi,anal.:;ga. 

O. Sn... JoAQUili NABUCO : - :A situação in
glez~é inteiramente diversa e nunc:~ os parti
dos estiveram alli mais extremad~s do 9.ue n:ste 

l:) 

thico aosliberaes do que oactual. 
o SR. s .m.uvA (p1·esidcnta do conselho) :-

0 nobre deputado acha que o ministro póde 
promettero poder n. qLtcmquer queseja ~Isto 

.é ,direito do _._ poder · executivo1 · 
o SR. JOAQUIM NABUCO : --- Nãa. mas ellea 

.observam os movimentos de V. Ex., elles obser-
vam as oscillações do pendulo. · ' 
•. :o sà~ . FEL!cronos - SA~~()S"~ .- . Nir1gu~ril dis-
põe-dá nÜ1'em. . ·_ . ·. .. ·, 
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o SR. JoAQUDr N.\.nuco : - Ma~~ - senhores; 
r:iro é de admirar essa_ conYiver:ci~-. quando o 
nobre deputado pela Bahia, o Sr. clldefonso-de 
Araujo. nos :!iz que a belleza da lei el,~itora.L do 
honr;:do presidente do Cvnselho é ter dado aos 

~ 'l • . • 

q_ uando _os elementas novos, a.dian tados e acce n
tuado;; do partido são suspeitos~ e condemn3.10~ 
ao ost~·~ci~rno ministerial por tei·em o fib,~rUúl 
v .o po a co, que ca _::~. me;-;1 JrO a opposrç<to con
servador4l. cxercib. neste mof'Jeil.to. sobre o p':l:'
tido liberal. 

O Sn. S.\IUI\'A (p:·c:;idente do co;;selho) >
Estns dão o ttpoio. tnas as yant:,:;.ge:!s do go\·erno 
t.Sm os qu';; contrariam-no. _ , 

O Sn. .. AR.-\.U.lO GóEs Ju=-ro<:. :-0 n;bre denu
ta lo veiu. par:i c:i com o :<u:ôin do ministt·o· da 
n"!arinha. (~Yllo apaiadvs: co;ltestaçur:s.) 

podemos votar iúna lei de em:mcipaç.ão que di~
pense o vi$tO e a approva.ção do cominercio es
,t~·~ngei.,;o ;· (1poiados; muito ben~rtos-l:lêpütà
dos abolicionistas.) 

b S{~ !\hc-D:iwELI. :-Colhca. muito mal 
que: 

O Sr... l\L\c::..Do·.v.~::Lr.:- V. Ex. sabe bntO 
como cu. (Ea o-uti"osapa;·tes.) 

O S:t. Jo.~Qui)r NABÜco:-1\ós, abolicionistas~ 
que aceitamos todavia as migalhas da liberdade 
porque são ruigalilns da liberdade, que nos tra
zem a esta cas~. como foi a libeL•taç:."io dos se
xageúnrios. estamos força :los a repeli ir um 
projecto, que: si pa;:s,1sse na sua integri:i~c!:. 
seria uma cansa. ,1c at1·azo ara o desenvo1V1-

terveiu. 
- mento ta n•Jss:~. idé:\ . seria, na phr::1-sc conhe

cida, uma p~q uen:~. reforllla q ~e mataria a 
O Sn. S:GIS)n:JNDO : '-Vciu .co;:n o apoio elo !?raliuo reforma, se;·ia. a destl' Ulção do. uma 

m- e r. zi o p ra os a ama1·a sem aror ex
ces~ivo orgulho. no que estou dizcrdo, sobre os 
hombrJs d1) povo perna.mlJuc;tl!C. 

(r.. . .. . . .. ., . ; .- . ., '·t . ' ) 
_ 1 !JCcttll-.~~ JtUlt .. IJ.1' .t,r.r 1 -C·'•_ 

e a que resulta de todo este proj ~ cto :-a func
ção de corr·~tor de escravo~. 

Nós não tinhamos que fc~zer uma. lm·ifa par.1. 
:l cscravi<lão, ~ e::.-:eravi:lão està mo1·t~; ú se 
tr:~.tasse.' amanhi! do sustental-a. ó que o ' nobl'e 

O .nol,re d.~putado p~b Bahia disse-nos que pre;;idcnte do conselho veria com o a conscie~
oste projeclo extingue a 1'Scr:1vidão em dez nn- cia nacionnl n. repellc. 
no~, mas hesitaS. E~:. em aci·e-tit:u· que d•m- OSn. ?II.\c-Dowm.L:-Aqni não hs. quem a 
t1·o des,csdezn.nnos. sr>mns im,postos (1u11 o 
I .1 • 1 ,_ d 11 d ~ustente. ionrao.o. prP;;u nn.;o o canso 10 nos p ~ e e q uc 
!iiiO n d•'Crcta~lão de um ,feíi.cit pernianentB. · ·O Stl. Jo.\QGDI NAuuco:-Xãl) ·ha CJ 1l Cill a 
pa1·asi e p -u·:~. seu:-: snceessorc ;; ; e til•) ~ómcnte sustente em Lhesc,·diz bew o nobre deputa.do, 
pelo impulso e pelo rlcsenvoh·imento da con. mus h3 muittL g e nte que a sustenta na pra-
scicncia abolicion!sta do paiz, :-:e fizesse n. :~bo- tica. · : 
!it;ão total~ Cada pessoa. . que possue um escr:wo ~ust-}n-

t·t~a ainda, m:~s o quo não ha, o é a isso ljUC me 
refiro~ é uma força legal que a sustente . •• 

mag-1stra ura começa a espt'Gt.a -a, ó exer-
0 Sa~ .JóAQUDL N .\BUCO :-Tcriamos feito cito é 3. armada a od:}iam, o os proprios pro

sem ser tumultuaria e revolucionaria mente. prietrtrics se vêlll obrjg-ados a vir propor ao . 
po1·que a revolução não S:) - está . fazendo nas· Estado que lhes compre os rcmane;;centes do 

. rnas, corno disse outro dia o honrado presidente trafico, isto, é que)hes dê uma pensão_ perpe- . 
do conselho. cst:l se fa:~enrlo nas consciencias~ o tua pelos escr~vos que lhes Yão morrer. (M-uito 
si S . Ex. olhar pal·a o Cear<i, pari o -f\-maio- bc1)1 •• 11fttito bem.~) - . . ·. . .. 
nas; par:1. o Rio Grn.nle do Sul; si S. Ex; olhar E' nistooqne_ divi1·jo do nobro deputa do pela 
para todas .as provinci1s, quo estãq · q uasi · q'11c Bahia. - .. · .. ·. . - ·. · · · - -
atravess:m !o :l. fronteira que separa:ie:'i~ra-vidão Entendo que a missão do _ partido liber:üé 
da_!iberdade, .. S . . Ex~" verà - que,5?~<I;3raziL-não- : collocar-secá ú~ente do'movimell.to -·n:aeion-:il~e . 
eeta fechado na. · r1Ja dos B~nedu~hnos, e que não querer refi;eia1~ ou contei-o. · 
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·. Nãoha.nfngu~m g~c r~speite mais do que ' que o governo via com esse pon-
<;u oe:;pirito conservadQr, que.:úa_tradic~:ão, a _to, a C:1mara. decidirá~ 
::uagest~de~. ·a ~rs.dua<;~o insensível nu. trans- >Ü Sr.. Jo.\QUÚr N.muco ; -Eu pergunto ao 
forma~a? h1stor1ca. do. P·•lZ, ~nüs pertenço :l. U~<l.. ao ·nobre pr~sidente do conselho, si S. Ex. não 
('Sc~la ddt~rente._pert_:nço a. <s_ccla. revolu<n?- pensa. quo todos 0s,;::·s infelizes tinllam uma 

que de;.;cn.nçam sobre u. b:1se da escravidão, o ··.O Sr:.. JoAQUm NABUCO:-'- V. ·Ex. sabe (1L1e 
yr,rd ·deiró meio de resolver o prob!erna seri~ O nessa idade a vida. conta"':'se por mez~s e não 
Uliase de _Alexandre li libertando os se:·vos, Oli porannos. Os escrav.os só_ serão libertos depois 
~ pNclam:1.ç~o do presidente Lincoln libertando de tr~·s anuas Je servtço.s. . 
(!S e::;ct·a\'OS. N;:o ha ~omo contr;:sta:r ~~ differença. radical 

I'cn.-.,o assim, e pc~r,conseguinto estou mnito · ncs~a riartc entre us do:1s lHOjectos, 'J que é 
longe ;.ios nue ne·nl'am quo o partido libe:·ul importante para t::dos aquell0s que for.:m stts
deve \'Ot3.r :riest~ momento uma lei qué é pedida ccptiveis de sr:! colloc:!I" pela imagina::.ã:1 na r:o
<: reclamada pelos interesses da escravidão. sição do um desses infelit.cs. -
Sim, sen!wres. eu quizera qnc o part~do libe- Pois b~m. eu perg~tnto ::10 honra'lO presi-, - .. . .. 

1 .:, '.se n g .o 1gno- u1m o to consct"!lo s1 ntw pensa c1ue n0st0 pon o 
m1nioso da escravidii:o . hnmana, u:nn. só das a l'Sp~ranç:J. de--tes escnwos asscnt~tvfl não só
moedas cunhàd··s no Lém1'io d0 P_ilatos, e qut> menti} sob:·e a prome:::..,;a ~o goycrno 1:a~sndo, 
~ • .. 1! ~ f1 C: • : · -::' I••• _• ~ I 

Jud;LS (scn.<:açiz,,); cu quizera. qce o partiJo e;;pi:·ito ~~essa raç:), se:t:n. instruçção, ~ inLer\'en
!ibeJ·al, COU\•cncido como c:::Lá à•) q!le o sem in- ç:io dirccta do Imperador a seu f.:vcr? Sim, se
teresse é ser de5intessa;1o, vendo clat·an. aLtitude nhores •. no dia O tu qu:, di:;solveu a Cama!' a p~·r 
que eve ornar, em re aç«O ao ,1re1 o vw aco, C'lu~a ~:o:;: escravos de 0 r.nna:> o m.pet·a o:· os 
ronmesse com os interesses illezitimos chs cob:-iu com o ma. do do poder" rnoderadot·, o que 
chs~es ainda :1s mais pod ·rosas e àffi•·m:;.ss~ os fn p&reeH nest0 momento, conw o no<:so :dmi
seus ·;,n-inei pios· a todo transe~· Sim; porque- f o-:- · ranle compu.r:n~t Hum~tyt:i. no dia cb pass?.gem, 
r:los uõ", os libet·a0s, que. cntt·aroos com n:rtiú:· :j, de.-;peda,·ada tttJiica do '"'~il clig ; . . . 
conting:~nte para esta gue1·ra cl0 Libertaç:1o, na Sim, senhores, ·medindo todas n~ fo!"Ç'lS em 
s_ual tinbamos contL'a .nós os intere~ses cons(·r- olaboraçãoc neste paiz, é uma posição muito 
,·adores, como .nas guer1·as d .l libertação da rr.spqns<wél :\ do nobre 1n·esidento do conselho. 
Gt·ecia. em que os s::tcerdcte.:; de Delpb.os, co!llo porque,oü S. Ex.est:t illudindo a layouru. quandoc 
~. a.ri~tocraciatoda, estavam do lado dos Med..1.s, lhe diz qu~-es~'l lei é a ultima que se h·a; po~-

" ~ " . ~ , . ~ 

dias • da lwmanidade. a naçiJo está sendo sal v a. 1ll'sta ues~1o ou essa lei não scr:i. a u nica. mas 
na phr:tso do grande historiador-« prl:i força sere~ pelo contrarirJ uma lei &bP.rta á discussão:· 
elevadora do enthusiasmo universal». em re ue se t.rnt:1r dos or .amcntos fl'íOia<lo:; 

Fazet~ o p::u·tido libc1·at responsav.elpernntc a ·sujeita a uma discussão pc:·petna, umalei !';0-

historia )l01' uma lei qno é conset'V<'.dor~l. e que brc a qual nii-:1 se pod"m b~sc:n· csperan~.as e 
tr:m~ig-c com :1. liberd:1de de uma raça, é cor- menos ainda certeza de dominio, on S. Ex. não 
rompol-C> profunl:l.mente, é in11tilizal-o 7 pat·a o csti illt:din·Io a ln.vom·a, e então está conde
desempenho d~ unica. funl!çi.io soci~1.l em rtn~ mnado o partido liber11l a,deutro em pouco,ama.
elle pólo s •· r util-a de elevar o nível moral da nbã. hoje moli:mo, ser o adrersario de todo o 
consciencb public[t, a: de representante do movimento al.lol ;cion;sta. que não conta com 
tiirQitO contra o intel'csse. csln ltü, que nuo f,~z, c :.1so delh\, qne não a 
.. !\Ias o ~·pp~llo que eu quer!n. fu.ze.- ao ho~- consid,.r3.. 11m f:1ctor nacjonal no deseula.ce 
rado presidcntn do cons~lho e-r;~. especialmente proxi:no é illf'Vitr..velda ct•i:õ>c servil. ... 
cm:r·ela.;,io ~los cscr:wo.;; de 60 annós. Quando pnr toda n. p_ar_to a. cscravidüo e ;tà 
- .Tú não lhe perg-unto porq~1e razão S. Ex:. ro-.;:.scnclo nlnc~\dn f> dcslrurd:t, quando L'ma llO\"& 

cuou a id·.do tlos escravos qne têm de ;;r.l';, or·cl•)m de cousas moral està substituindo u. or
cm:tncipados sem indo:nnização dos 60 pu.t·a. os dem cri;ninosa que nos foi lega.da., é · um ert·o 
6.j annos? Foi um sacriiicio feioo ã :cohcrencia: deplot·a,v el dQ partido liberal na.vcgu.r tão perto 
da antiga clissid"neia. •Para qne elht pudesse da costa d:t escravidão. onde estão encobertos 

't· . m · · f lta· · sob àsondas -rochedos que affectam a. direcção 
. rem~ in, er·a pi·cciso üma.· ponte, · e 0ssa ponte a agu 1a, em vc.z <e • r.r con :mça no ~ar 
S. Ex. nfio duddou fa.zel-a com, os esct·a.vos de liv1·e c profundo em que n~o ha receio desses 
60 annos. Foi por essa ponte de vidas huma.- nauf1·agios m~gneticos. o 

nas entrelaçadas que a antiga opposiçiio subiu Quero dizer ainda uma palavra. ao nobre pre
M poder. Esses soxagenarios não têm 'valor na .s:dente do conselho sobre a sorte dos sexage:
lei, mas tiveram valor para alei, porque foram narios, pol'guot:mdo-lhe porqu_c é que S. ~ Ex. 
eller(que a tornaram possível. · ospersegue? Porque ê que S. Ex:. faz na sua 

. . . . lei essa distincção de sexagenarios e 'âe outros 
Elles foram real~ o~ te ~ o ·. ctmento •• a , arga~ ·I eséravog, qua1ido-0 seu fundo de emancipação 

ma~s~ da act_tlal 01:110rta.e ªo _ seu prOJecto • . .. ... · ........ _. , esta c:llculado para libertar desde logo, como 
· õ·sn.: S:iÍÚz''A· (pi~isiile-n-ie.;rJo :,coiisellio): .. .:.:;· js ~- . EiO' .disse,.. no p_rimeiro anno ·os· ;-scravos·de ,. 
E' um tal cimento quo eu decla1'ei' no Sen.ad~ ! 58 a 59 annos de tdade ?_Porque, hbertando a 
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Sessiill em 6 de Julho de 1835 . =:.· 

estes incondicionalmente, . deixa S. E:s:. os ae •-1· ~:s:ando-se .um prazo fatal. não s.eja senão um 
60 ali :rios suj átos. a tres annos de serviços~ · · novo· peso laaça.do sobre os p ropnos esc r a vos. » 
.. o Sn.. SARAn~A· (}J1'esident: . do con~e~ho):- . O Sn.. _ PADUA: Fu:u n. r:.- Feliz_men.te; o mi

V. Ex. está inventando ao pterst.>gmça; ella mstro nao prccrsa do a poro desse escrrptor. 
não e ;tã no projecto. O Sn.. JoJ.QUDr N.Anuco:__:,; Embora; mas são 

o SR. OAQUI.:II J. ABUCO:- OlS os l!npostos pa avras que cam, !ISSlill como ncn:ram as pa
desta lei . não · vão ter .. applicação aos esc:·:wos la-vras do Sr. Sinimbú, ·a resp~ito da. .::alon:i
mais velhos, o. 9pplíc{1do o fundo de ematlctpa- sação a.::iaticll. e que eu cito porque ollas 

' ... - ~ -
. -· o . . ' ... 

livre;; dkamos em 188(),,;. ao passo qu<"l os de GO 
annos ncam ~inda pOl' tres an llOS Slljeitc-a i tra
balho forçado ! 

O Sa. SAnA IVA (p1·esiclellte do COi1Selho) : -
São libertos. 

O SR. Jo.-1.QUDI NAnuco:-Mas porque niTo os 
libert:t nas condições dos outro,; 1 Q~te distineçã() 
é es;:.a ~ Que lnrmanid~lde ó essa que os colloca 
em eiores condições do que outros de menos 
idJde. Qu.em não ve qu·e 1sto . e um a sur o e'
tampado na. fac~ do projecto ? Os escravos de 59 
annos são forros por: Yill; da l~i ot~ um ::nmo tlcpois 

60 anno~ ainda e.ontinuam a pr~star ser•iços du: 
.rante 3 annos ! Parece que quem fez este pro
·ecto teve êm vista cada uma das suas disJosi-
ções se; ~aradamente, sem .nunca abranger em 
um todo o mecani~mo de que tanto se falla. De 
outra fórma ess::t contradição• palpavel, que ahi 
está, não su1·prenderia agora o nobre presiclente 
do conselho. · · · : ···· 

Senhores, ao terminar direi ainda que voto 
contra este projecto p')rque, pela opinião do 
Sr. presidente do conselho, são os esct·avos 
que têm~ de p~tgar ess:l imposto com os quaes 
vão ser resg-a.ta.dos. S. Ex. diss~ uma vez uma 
p rase in e iz . a s r i . · r, acl'e
dita.r o nos,o patz no estrangeu·o. E uma das 
duas ou tr~s phrases it:felizes de presidentes . . . 
tem feito a volta da Europa. S. Ex., quando 

· eu-propunha em -1880 um imposto a(l-oalo;-crn 
soàre os escravos, respondeu-me: c O nobre 
deputado não conhece o seu paiz como eu ; eu 
tenho a pr:itica dos nossos homens e dis 
llos:;as cousas ; si se votar um imposto sobre o 
escravo : quem o ha de pagar não:é o propric
tario, mas o proprio escravo, :1. quem o senhor 
farà trabalhar o tempo preciso para indcmni
zar-se do imposto. ~ -

S. Ex. pronunciou essa phra.se, e em um 
livro cscl'Ípto sobre o Brazil, por um commissa
rio do governo hollandez. o St· . Van Deldeu 
Laerne , essa :phrase foi notada com admi-
ração . _ 

" Como ó forçoso acreditar. diz o eacriptor, 
ue essas alavras ex rimem• com effeito o cs-

tado de cou~as existente, Saraiva, sendo fazen
deiro c tendo profundo conhecimcntó do paiz e 
dos seus costume :, os abusos que a imprensa 
assignala. de tempos a tGmpos parecem não 
ser esag~rados. ~ · -. 

Referindo-se a projectos corno este do nobre 
president~ do conselho. o mesmo eacriptor di
zia o seguinte (lê): . 

< Eu . receio, ·· com o ministro Saraiva,:; qué 
qualquer tentativa para apressar a emanei

. pação, quer .P<!r meio de · um· imposto~ quer 

Isto quer dizer, senhores, quª os novo~ im
posLos, na parté em que vão ·rccahi~ sobre a 
propriedade :escr:tva. sm·ão pagos pelo escl'a.vo; 
•! como tudo se pren te; como todas a.s classes 
entre nós; vivem das migalhas da escravidão, 
isto é, da producção. sobre qualquer classe qúe 
recaiam os novos impostos, é se~pre o escravo 
que os ha de pagat·. 

Sendo a:;:sim, o nobre presidente do conselho, 
COU1 OS S611S irn OS 0 lan a S R li-
dade dns imposições existentes éom o seu prazo 
escondido: de i O annos, que não servirá senão 
p&.ra tornar mais duro o captiveiro por cau~a 

. q escra•o v:u ca 
sujeito, para quG a perda_ do proprietario seja a 
menol." l)OS">ivel. o nobre presUente do con•elho .. . . . 
vem a pagar a sua propria liberdade. 

Sonhares, eu d·~vo :ficar nesta phr:.1se. ~ão 
po.o:so ir além della~ ~ 

Não é preciso mais para illu~trar a moralida-
de deste projecto. · 

·A abolição feita à custa do escra\"O sip;ni
:fica lançar-se maisuma nodoa na histeria des-
graÇada do captiveiro neste paiz. . 

Mas eu appello do lJrojecto do nobre p~esi
dente do .comelho .··)ara o 'uizo da na .ão; Um 
pau; :que, det:Jois de não tel' tido bgrimas 
para tantos sotrrimeutos,:- :fizesse de uma ' tal 
mJ:stificaÇão uma legenda · n::cional~. s<;ria ~m 

. ' 
mas no Brazil felizmente o sentimento da 
sua. dignidade está de pé e elle condemoa 
es~a transacção feita em seu nome, as~im como 
o partido liberal rejeita a corretagem que 
ven}la a caber-lhe por ella. (•lluito bem, muito 
bem.. O o-.·aclot i comp1·i;nentada. Apptausos 
nas gale1·ias .) ·• 

O Sn.. PRES:DE:-.'TE :-As galerias não se po
dem manifestar. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA· ORDEM DO DIA 

CONTlNUAÇÃO DA 2.a. DISCUSSÃO DO P:10JIJ:CTO 
N. iô- 1885, SOBRE' CREDITO .AO l\HNIST!\1110 

ll:ETO . 

o. Sr. Eu'C.rasio Correia:
Sr. presidente, negando meu voto ao credito pe
dido pelo nobre ministro do imperio, desejojus
titicar·m~ de modo a convencer· S. Ex. deque 
neste a c to . não predomina. em mim o espirito 
partidario, ma;; a justa convicção de assim me,;, 
lhor servir a causa. publica. 

As ra.zões,com que .S. E:s:. justificoti o seu pe
dido de credito, trouxerâm ao meu espirito a 
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cren~tà de que elle -é -completamente desncces~ 
sario. 
- QiJet- attendendõ ~1 épocã-em ~i ~e 0-pcdidc:i .Í•JÍ 
apres:•ntn.do. quer attendrmdo ao tempo em que 
o estanios discutindo, V .Ex. comprehende bi'm, 

r . lr si :m :- · · 
las p~-\t·à :as qnacs deve a Camn:rn. con~~ r-der au~~ 
mento de credito· votado r.m circumstail ~ias ex~ 
traot·.!inarius, _por convir mais fazel-a en tt·ar 

' , r ::~men o or· mar1o. 
Si oministcrio do imper:o, ac.:•rdit.mdo em

nos na benevolencia da Camara, não se deixasse 
levar pelos desejos de luxuosos ~-gã.sto~. estou 
conyencido d::! que S. Es:., com a verba. que foi 

::votada. teria já feito o serviço _pam qu8 se des
tinou quantia tão avultada. 

As condi~~ões em que nos achamos n:Io pel·
mittem o abuso do~ que trata a. exposição de 
motiv•1S em que se uaseia o pedido do credito 

s p iac os. 

O Sa. FELiCro nos SA~Tos:~ .:\.. culpa não é 
deste _m = nisterio ; a co usa jó. veiu detrás mal 

O Sa. EuFRAsro Con.<l."EIA:- Estou falhnJo 
do minis te:io do imperio e não do ministro. 

IA~NA Az:- O pedido de credito foi 
moth•:1do pela rnanif~stação do cbolera.-morbus 
_na Em•opa; n~o fo_i_mS:l planej1do. 

O Sa. FEL1CIO DOS SANTos:- Não censurao 
ex-mini!? tro do imperio; refiro_;,i:ne a outrem. 

O SR. EGFAsro CoRREIA:- A lei n. 3288. 
concedi-·n r1o um credito de 500:000sOOO.ao mi~ 
nisterio do impÚio, determinou' que _esta 
-quantia -fosse dispendi~a na coli~t~ucção- d_c' uai 

~ão do cholera-modms ; entr~tan to, pela jus~ 
tificaç:io do pedido ap•·esentado pelo Sr. m~nis
tro do im erio, vê-se ue a ver·ba ' vota-la ara 

tversos ~ernços 01 toda empregada em um 
unico, is to é, na construcção do lazareto da 
Ilha Grande. com a circum~ tancia aggra.vante 
de t0r-se logo contr·adado este sen'iço por 
qu.:mtia superior à votada pela Camara para. 
todas ·as medidas preventiYas. 

O SR. ' MEIRA DE v_AsCoNCELLO~ (minist;·o do 
imperio): - Não fôi empregad 1 sómen te no 
lazareto. duzentos e tantos contos for~m em
pre~ado;; em ontras melidas. 

• A demonstração da. despeza feita pelo Mi
nisterio do [u:. perio com a cónstrucção do Ia.za- -
rc~to mostt'<l. que não houve a cauteh devida 
nem o escrupulo nec ·~ssario não só. na -escolha 
do local para a_ construcção do lazareto, como 

. . . - . 
me a dizer is to, porliue, não pod~ndo eompre
heoder a. razão porqu e: não se deLcrminavam 
as -despeza;; fe:tas com certas voriJas meneio~ 
na as : na; proposta, :_procurei illustr:n-mc, co
nhecendo o valor cb cada uma dellas. 

Temos, por exemplo, · quanto ::o lazarcto, ·a 
tJrimeit'a. despeza que .se quer ju"tific~r. Diz a 
proposta: « .-\.cqu1sição das · fa.zendas da Ilh.a 
Gra.ride, denorui na.das do Holland~:z e dos Dou.s 
RiDs, -12: 000:)000>'>. 

Mas é_ .a primeira pergunta qu0 aco:ie ào 
· espírito : · si as dua.s fazendas custaram 

a uma·?. ·'l. proposta. 
não nos diz. Pois estaremos nós · tão abun
dantes de mfo;·mações q uc possamos disp 'nsar 
o .~overno ele di:ler-nos em que g-asta o di-
n e1ro _o con.n umte, eog o an o aqut. esta. 
verba, talvez no intuito de acautelar qualquer 
trans~cção, q.ne ,o proprio governo não pudesse 
- ~ - · 'l • or este meio o gover no 
embair a opinião dos representantes d<1. nação 
de modo a consegLti r delles um voto pr~]a força. 
da necessiJade em que nos achamos? São in
tercogações~ Sr. presidente, que surgem desde 
qtia o espirito se demora na apreciação do 
modo por que cstâ inscripta esta despeza. 

Qual é a ~irea que tem a Ilha Grande, e 
quads foram a;; conveniencias _ q~e determi~ 
naram o ·goverrio a escolher esse local, em vez 

O SR. Eum Asro ConREIA:-A!.nda pergunto: 
foi Otl\'ido a l"•' Speito O presidente da -Junta de 
Hygbne Publicl 1 Ello disse que não; e até 
corru um prot.;sto seu cont ra a escolha. do local 
par:~ es8e serviço. 

O SR. FeLtCIO DOS SA~-ros:-1\i:J s, perdão, foi 
ouvido o inspector da Satttle do P~.•rto. 

O Sn . l\IEinA DE VASCO~CI!:LLOS (m.i1li$tro do 
impc1·io):- Qun é o cornpotcntl3. 

O SR . A~WRADE f:."muEIRA : - :Mais compe
tente era o pr.:sidonte da hygieno. 

(Ea out1·o.~ apw·tes). 

O Sn. EUFRASIO ConnErA : - Attcn la V. Ex. 
A Camara votou 500:000$, par·a. a construc~ 

ção de um lazareto e med:das proprius para 
prevenirelll a in vusiio do cholera-morbl.ts .- Para 
execut:'l.r n primeira parte desta disposi~.ão o Mi~ 0 SR. EuFaA.;:ro CoRREIA : - Ainda convém 
nisterio do Imperio c?ntractou a.s obras do !az?-- notar que não conhecemos o parecC:J r do inspe-

_ • .- ctor o au e o orto nem po,· ~mos aprectar 
nis terio do lmperio, em vez de ~ubot·dinar-se as ro.zões de prefercncia que elle devia. dar uma 
ao V'oto da C:unara, que lhe :tinha concedido vez qtle fo i ouvido a respei to. 
um credi to determinado para a construcção de 
umlazureto c medidas para. prevenir :1. invasão Não-sabendo qual é a àrea de cada uma dcs-
do cholera-morbus, desde logo desrespeitou a sas íaz"ndHS, deve-se indagar por que foram 
d eliberação do pod4~-r le.~islativo, seguramente compradas duas, situadas em po;;ições diversas~ 
contando com a ben~volencia natural dac; Ca- comquanto na mos rna ilha . A área d_e uma só 
maras. Só assim se ci plica o fa~to de coótra- não era sutlb iente ~ ·- · - · -- · · -
ctar.;..se ' ú.m unico serviço ~ pot· quà.Jl;tia supe~ Que J~z?,reto iremo~ ~ós -fazerJ ,§ -erá. ~lle.de -
rior --:i conce:didtl. pa rà : toélõs_ aquelles c qu~ - se . diménsões' tãõ g randes que precise abranger 
deviam fazer. (Apa1·t es .) . - as terras da Ilha Gra_nde, divididas por sua.a 
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mont:!.nha.s? E' o que parec·~ com· a ac:p< isi~:ão· 
feita da~ duas fazendas. : 

(tia oa1·ios aparte . ..:.) 

O pt·i meiro :.jornal q ~e despertou o CSiJiri t.o 
ptlblico sobre as despezas feitas pela vex·b:l. 
- occo:-ros pu 1cos- :) " lntstel'lo o ~moerw. 
foi a E,ol/w, No-ca, de :31 de .Maio. log-o depois 
~ue o _11obr-e Sr. m_inistt·o do ~mpe~iv veia pedir 

• •.••• • ,.J • -

dl'ssc. C•lt:Í') e;se jornal. •1ue p~•r;~ce b~~:n inf~~..:. 
mado · da. questão'? Eu leio o artigo. e at1ueii .--~s 
que rne OU\'Crn responl•~riio, si pode-se conceder 
o cre l.ito pedtdo pelo uobx·e minístr<> do imperi o 
sem um protesto solemne _ com:·a. algumas des
pezas, com que ~e procu~·::~. jllstific:lr o e:'\.cesso 
dos g:lstos fe~tos. O aut(H' do art.ig·o não é claro, 
mas dir. q llatlt.;:) b:.t;;ta. para se conhecer que ha 
a9ni muita coas".. úncobet•ta e que conycm 
e:"clar.•cot· (tiJ): ' : 

« Qt~::tndo. ·em Julho do anuo pas~ado, aqui 
cheg:!t1 !l. noticia cJ,, esta;· gt·.'lss::mjo eüí TouLon 
c Jlar:>elha o ehoter:1.-rnorbus, o St·. c~m ~.;-

en·o ·, •l'a.nco _, J a, ont<'io m:nzstl'o <o tmpc
rio, pediu :l Cama~a dos Deput:tdos um. ci'edito 
extraordin:1.rio dJ 300:0LJt),; Jlara occOI'J'er 

znret7l~~, tomar outrns providencias para preve
nir· tL invasil:o da epidemia no Impcl'io, credito 
qu::, elevado a 500:000.~ sob propos ta. do 
do St·. d3pntado Affomo Celso Junio.-, foi vo
tado sem _discussão nas duas casas do parla-
mento. · · 

A ·a.pre;;entação do pedido deixava: presu
mir que o ex-n1inistro jàth'e~se tomado as pre:
cisfis inform~ÇÕ':!s sobre :is medidas ~eclamadas, 

roas, como ~o Yilt rp:n a. Cama1·~ é>ta.v~ disposta 
a favorece.- es~anjamentos de dinh -~iro, modifi.
car;un-s~ os p-ro·eclos tl0. tal modo ue (,-Sr. 
con"elheir.) Meira dr.J Vasconcellos viu-se obr :-
gado a. pe:lir mais urn cre~ito supplementn.r 
de 350:000$ para cone! u~r as obras e fazer 
frent0 a despezas C[UC, a pri11cipio eram ava
liadas em 300:0DO$UOO. 

E' tã::J interes!::mtc a demonstràçüo das des
pczas feit:~.s, que importam etl1 4L4:000.:-::, ha
vendo n.inda a realizar as obras coutractadas c 
em andamento nt~ Ilha Gx·ande, n.Yn.liadas em 
43'3:000.$-que não resistimos a. tt·anscra,•el-:ts: 
Ac~L'~'is:çrro das fa7:end:~.s do Tlot-

lande: e do< Duu.s Rios, na 

~< Es:ist~ por ahi g•:-uta mal intenciona.da qu(L 
an.l<1. sem;.>I~e a dizci· qu•), no B1·azil, a tet'l'<1. ' 
não tem valo1· senão quando os seus donos 
pó.lern dispor Je braços para cliltiral::.as. Nilo 
se r e ~·erc isto, c_erttrnente, ás illi:ts a.dja (,:_entes;· 
noia SÍ CO! · n S C ·1 d a ~ · . <:: 

C0111p;-a.das por 4!.:000.), pura o la.;:areto~ est<l· 
vam .. _ ha mui. to abandonada.>:, ac~mos que os 
terrenos na Ilha Grande! mTo são muito par:1. .. 

<< N:1o padece du\·ida. que o Sr. conselheit·o 
Ft•:m.co de ::-5:.\., ::Lutoriza.ndo a com.1)ra por preço 
tão elev::do, t<n·e por fi!l! cornbatcr aqur;Ua 
coimu post<L ao solo. e deve-se. por consegr.li11tt:l 
perdo:tr-lhe a la.t'f(1. ~augria. d~léhl. :lOS cof<·o::; 
publi ;;,IS'-pÓ: amor d:t b:.>a inLenção. 

~< O custo da lancha, saveir;.•, e 'caler para as 
OOra.;;, f:l.Z:>.l!l-tlOS Vt~r quanto é fiO lcrado 0 

uus.:o ~rç:am:J~to da marin.ha. Si as daspozas . 
nem todo o o1·çamento cheg-;u·la pat".1 a conse:·
vação da. noss:• ,u·mad::t.-0. talvez até chegas-
S)Ill.OS n. dispensar esc iladrn.! : 

<< • ntt•a ~s d;;pezas co tu rn;: 1 as rn·evcntn·a.~, 
ng-ur:\ uma w~rba d~ perto Je i2: ouo.~, pot• di
~rorsos·oujectos. Suppomos que furam estes o~-

.J ... .. '-'- ~ , 

'tigur:tm n:l. enumer:.tç:"t0 por pura mo:l<~stia, pa.1·a· 
não oiftJscar, pela. cnormidado de seu preço, a 
verba a.trect:l ao pesso:~.l de desinfecçã~, qlle, 
com as grarifica.~ões oxtrn.orJi na rias, mal che
gou. a um pouco !Jlais df~ 10:000.)000. 

<(Nos creditos ús provincin.s,occupa o primeiro 
loga.r n. quanti:l de 21:536.~ para o s~nen.mento 
da; barr<:tS do Fonseca e S~ Domingos, em. Ni-. 
theroy.~ 

sta m obrao: 
que mereceram ô m:tior interesse ao ex-mi
nistrl) do imp ,-,rio, qu:~ mostrou mais affecto à 
provincia do Rio de -T:lneit·o do que á. sua. terra 
na a , poi s ;; ;:,a 11 ,; I a · n.-
meu tos s:tni ta rios no Maran llilo. 

•< Folgamo.s reconhc~er que, nesla occasião, o 
Sr. consclh9iro Franco de Sá não mostrou e~sc 
espiri to ~te b~inismo, quo tantas vezes occa
sion:l. censuras aos nos<;os estadistas. 

<< lmportam-ccHno já dissemos-em 433:0!l0$ 
as obras contro.ctada:-: e em ao.damento na .:lha 
Grande. 

A este re,o;,1eito_ compete-nos, como contd
buiiite~, perguo.to.r ao ex-ministro- quando 
fot·am contt·a.ctadas as oln·as, c si houve ch~
mada i concurrcncia pn.ra a constt·ucção delhís ·~ 

llhi G rand~ ... . ....... · .... . 42:000:~000 E' norma entre nós serem as obras' publicas 
Acquisiç~o de uma. -'lancha. um 

~aveiro e um esc:~li~r para as 
obras do la.zarcto . . ....•..•.• 

· feita~ adminiatrativam·!nte, o que custa caro ao 
' E~tado, mesmo apezar da pratica de põt· em 

22 : 500$000 ha;;ta publica o ~ol·~eci:nento dos materiael':, 

applicar-se á m·achina de uma 
lancha de inspecção de s:1.ude 
que sossobrou .••....••... . .• 

Despeza.s com. medidas pt•even-
tivas .........•.•... ~ •..•... 

Despezas ·feitas r)elo l\íinisterio 

12:600$000 

33:802$209 

· da 1\Ia.rinha com tt·anaportes 
em diversos commissõGs..... 21:5338275 

CreJitos às pro~incias . . ... ;· . . • 129: 187$7 49 
;Úbl'a.s j:l. executadas com o re-

fez·ido lazareto ..••...• . · ••••• . .. i5Z:46J$274 

' . 
y • • 

padres 0 amigos. Mas, contracta.r obras r:em n.s 
formalidades garantidoras dos intcresr;e::> do 
(-•rario, pat·ece-nos tão abusivo que mesmo do 
Sr. Franco de Sá, que aliás em tudo e por tudo 
:-;e mostr0\1 sempre alheio:i. disciplinas admi
nistrativas: mesmo no Sr. FrD.nco de Sá nos 
parece extraÕrdi nario. · 

E' mais um facto que o recommenda ú gra-
tidão do pa.iz. _ . _ · 

Prio.ci piaram a destilar o~ pedidos de cre
ditos suppleroentarf)s ·para liquiJar a gestão do 
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: rr:inisterio 6 de Ju~ho; e-o primei~o é uma bo-
ruta a~ostt·a do q I! O devemos e:-:perar. · >) . 
. Depo1s de ler eate a.l'tigo, umdo rn·ocorado 
mformar-me do preço das .fazendas com ora ias 
para o lazareto c~nscgni de prssoa q no r~erece 
toda. a confiança. não só pelo seu eritorio e pro-

1 a e, como ta:n em. pe a a t1l. pos1çito q un 
occupa. no lmpeno, as IDfOI'ma,~ões ouc vou ler 
para conhecimento da. C:!mttra (lG): .. 

« ns a que a azen a .enouuna. fl. 1.0 o -
lande;r.,na en :eada do Abr<~.hão estavtt contracta
da com um pa1;ticular por 4:1100$ s"!ndo vr .. ndida 
ao g~verno na ~e;;ma. occasião pot• 12:000$. A 
pessoa que havia contracta.do iil .s·e achava na 
referida fa:r.enda beneficiandó' a::; poucas plan
t~ções que ~lli existiam quando foi surprehen
chda com a venda d:~ssa faz,"lnda, cu :o proprie
l:n l'io declarou 1:01' ~or~:tdü a ceder as''impo;;ições 
do go\'erno, e por tsso não po;[0r· s'ltisfa.;r.:.n- o . ·-) .. 

. • t a . , (j a 
fazendo sua.acqnisição. 

« Esta Í1zcnda, situada no costão da. ilha 
que olha p:u·n o oceano, con1 uma barra oue 

· difficilmente é accesshel a. um escalar não tem 
ancoi·adD~N.; e. pela. po;;iç:1o em que se acha 
em relaçao a fazenda do Hollandr.7., ond·~ e.sLá 
em const1·ucção o lnarcto. a não set• com o·runde 
dispendio dos cofres pu\llico~, para eo~st1·ui.r 
um:1. estrada que Iignc por tr:na esse~ dou~ es-- . . 

., 4. ... :~ ' . , • 

feitos para os arranjos daq llellcs e!:: tabeleci
mentos.» 

Desta informa(,'iio se conclue que a fa1.enda. 
do!'; Dous Rios, complotamr:-nte imprestavel para 
o fim quo se tem ernvista. custou a o E"tado 
30:000 . .::, devcn·lo ~ sua acquisição aind:t 0lev:.w 
o orç:uucnt::r ap,·esent;uh p<Lra a construc~~ão do
laza.reto, c obrigar o nobre minil!tro a vir n 
cstn Camara pr~di1• um novo crPriito para con
c~us:1o dessas ob1·as; pois ,1ue, ape~ar rlo mecha
mamo com l'jtt ~ se f~z o nrça11•1ento para a 
construcç~<io do bzaret!l, não se vê u1~ on ic 
possa. l"a.bir a. v r~rba destinada para a estr tda 
que tem d~ lig:~ r uma prop;~jed:< de à'outra, afiro 
.de se poderem aux.iliur. 

Comprehende-se bem qtH'.quando os encarro~ 
o • •.,J :.. ( \ ~ • 

propl'las de um gow~t·no pouco cuidadoso no 
despcnclio dos ~inheiros publicos, procui'Clll 
favon0ar o 5311 · ~mor proprio lev:tnt:·tndo, em 
vez de c~ta.belec1mentos modestos que .produ
zam o eífc~lto para que são destinados, edificio.;; 
l~xuoso~. que encham de · gloria ou vaidade 
nquelles que são encarregados da Sl1ll. cons:rnc-
ção. . 

Sou forçado a ·dizê r que o engenll.éiro que 
firma este orçamento merece, pelo que tenho 

· ouvido, o mêlh9r conceito d~ todos que têm n. 
v, u.- 28 ·· 

fortuna. de eonheceJ-o~ que, si sua planta fai Ie
van tada ch modo a obr·i~at· o go\•erno a vir vedir 
hoje o cre;lit.o q•1e. di"cl!timos, é porque elle 
teve de obedecer as instl'Ucçues que lhe for~m 
dadas. 

Quo o laza1'f~ to ó f:lito, não nas condições 
propr·tas pa1·a reco er sunplt'!!>mente aqurl les 
qu~ vcru dos portos infeo.:cionados, mas como 
meto dr~ est~belecer alli um ponto de rcg,do, . . -

colossaes prororç~ões em c1u~ é phn0.jado o l!l
zareto da. ilha G1·ande. (Apo iarlos). 

Eu disso que 1·ste cr~dito não seda o último 
e que o nobre ministro' se verá f'or(tado a. ped_i; 
out.ro. · 

Para ü:to me estrib:wa não só 110 abttso elo 
contractq feit~ pelo seu antecessor, abuso que 
deve !"Cr prothg-ado llela. Camar,1, negando ~;;te 
cre.lito ao nobre ministro do imper·io ; como 
ta!llbnm na I'O l'ia ro J<::st!l. em UG se led . o 
Credito cJr: 300:000.~ fiÓmente para as obras m~lÍS 
urgente.;; do lmmreto. 

Qr;l , si depois ela l~ Onstrucção d,: ss ..:s dh·ersos 
\' • 1 nt a1 n :L s n · s::.i .a 0 n , z -

reto àe mot.>ilin.~pintur:\ para tornn.l-o habita.\'el, 
indo tudo nesta pt'üpor1;ào constante de gastos. 
por .. :! ue preço não nos ha. d:• fic:Jr o bzarcto da 
Ilha Gt·n.nde cr.m a ostt·nd:'l. qui) n.inJa não foi 
c:,lculad 1? Si -remos a tendencia de gastos C:tll.

ge ra:los desdo ;a compi·.~. que.como tur>:; trei, foi 
feita. pelo g-overn'> p·'io tl'i plo d:t quantia por 
rpm ao particul~ l' se vendia, em qn · ~ somma. t:o
rleremos nôs calc•:htr a conclusão de s :mt~ lhn.n-
tcs obra:;? ·· 

O ~R. VrA;>;~A VAz:-0 gove1·no comprou 
seg-undo :~.s inhrmaçües do inspt'ctor de saúde, 
informações dignas de todo o credito. 

_O SR. EuPHRAsio ConuEIA:- Na. justificação 
do · p ~~lido. d ·•stc cr?·lito, ~1a muita cousa: qu·J se 

. . . ' .. 
J . • 

verificai' o modo por que se faz a. J csvez:l pu-
blica. . · 

E' impossivel, com :ts infot•maçõcs quõ nos 
dá o ministel'io. conhe~or: p'•rfcit<tmento · as 
l'azões jllstific:lliv:IS da iloces~.;ic.hde dc~tn cre
dito. Vê-se, pot· exemplo, na re!ncã'l das des
pez:t.s f,,itas com a constrncç.ão rlc um·.t la.n
clla o outt·as mo . .li·.ias contra a invasi!o do cho
let·a, -esta. CUJ'iosi llarcclla ~ diver.~O.'i objectos 
u:S17sG5o. . : · .. ... 

(H a .va1·ios apm·tcs~:) 
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Van1os com c!llma. Analy~emos o a.nnexo Bol) ' coJ."ros publicas foi .empregada para fim diver
n. 4 Vemos por elt; que dispendeu-sc com a so Jo sell destino. 
conslrucçiio úe uma lancha U:êOOS; com o Coropa:r~ndo-~e as d~speza.s feit:<s nas direr
pessoal de J.esinfecção 9:06~$145 ; _ coi11 o pes- sas ;:rovíncias, ha uma desprororç:1o extraor-
soal da. lancha 6:000$: caryão 1:400$; aluguel diun.ria. 
de lanchas 1 :200" ·concerto -de lanchas 2:10 '1~: Ta. 
publicações,telegt·amBas e gr~~titien.çõcs 1:30~J;j. o governo não foi accusado de gastar dinh~iro 
Na leitura. supprimi a$ fracções. Esia despeza, D:l eleição, fdl:t-se do alugúel d·; um. predio rm 
segundo esl:i. escrivta no n . .:J, montaria o. Santo:~ e de algum~s llietli.i::ts P'-'C\'entivas, ím-
• ., - f ~ ..... , _ 

' .·~ .• -· , .. , 0 · a. eom ;; por an o a espeza o 11. e1u ... :·O' ~i, no pasw 
verba-di·ve1·sos objectos-sobe :1 46:402~~2(;9. ouc nn. Bahia, onde não se diz cow.o foi :1 r.lr;s
Em que f0ram empregn.dos esses 1.1 :8178G:SO, 1)ez~1. f·~ila; gast~r .: m-se 30:000$, cliscrimirÚl.dos 
de que falla. o aunexo ~ob n. -11 Não sabemos dosegt:inte modo: despeza::: com_ o laz:u·cto na 
absolutamente. f:lZ(•nd~1. do Bo:u Despacho 20: iOU$ ; meclid:l.s 

Estas duvidas, que o governo ·faz nascer no pr1;vcntiv::ts 10:000$; total :)0:000$ü00. 
e~pirito Jaquelles que procm•;un estud:;r as suas - Em provinciu., ond~~ ostc s·~t·viço é bar.a mon
propostas, tendem a justificat· os factos de que o tado e onde o or;,~amenlo municipal Java mar
governo foi accusado pela opposição. gem r~ra so túmn.·r;··m tocbs as medidas preven-

V. Ex. dere lembr:w-sc, csru1lioso como é e tivas contr<l n inva,ão do chotera-morbus , 

facto, . q1.:c foi cont.~staG.o pelo 
verno, 1gou-se ao quo occorreu na 
Jega. 

O Sn. FnANcrsco SoPRl~ :- C:>ntestado cabul
mente, e de balJc se pediu a prova. 

O Sr:.. l\hc:..Düw.eu. :-:\. ilha de Tatuocs foi 
comprnd3. pelo governo por 25:000;;, qu::>.nclo 
ella tinha sido avaliada por 7:000$ cn1 execu
<;ão hypothecari:1, poucos anuos ~nlcs.(Ha oa
tros aptptes.) 

l::tnç.:tcb a. dcspczn. do 24:00(>.~. a ÜtuL dr_! me
lhcrumento s;müario da. capit~ll; sem qc.c se 
)Ossa sab r:r com ''ni di~ ondi 1 .. 
tia. 

Porque é que, qLundo so trata de justificar 
despoz:ts feitas na provincia de -S. Paulo, :>o 

· e 1• ::,:c in eiro! c, r1uanc o 
;:;~ =lrata de justifical' despez&s f·-~ itn.s em Pcr
ll:l:1;buco c na Rthb, apenas indicu.-:>e o 
quaiitt~m ·~ 

O Sn.. ~ YuxxA VAz : -V. Ex. :sabo por qu3 
verbo. eram feit:ts as <lesinfecç5es ~ 

; -~ S!~. Emin.Asro Con.nEu :- O governo no;, 
d..t ... ~l. 

~~olc-V. Ex.! Sr. y.residctüc_, que-justamente 

''' .:1.:- '-U quero ct•et• sado C:c tr:r bnçado m:lo desle.s meios CO!"
quc seja ine"ada essa accõ:~~a~ão; mas pormitta ruptores, é quo 0 d~:::pcn:lio foi menor, 0 aonde 
o nobr·:! cx-mini;;tro dizer-lhe que este; f1cto foi é perfoitamentc justitic:'l.àa a despez:t fi~ita. 
ligadoso movimen~immigr~~-~~~~~~~~.~.~x~-.~~e,~·e~--~~~~·~c~c~o~~~.:~1r~1~11~;c~.~L~'n~1~r~c~n~~~~~b~a~~~~ 

· · -:· "-, p1c o govc)·no niio foi accu-

na Alfandegada CôrLe. PcrnambL>eO , o honrado senador , tE~tincto 
Deu· se a circumst!lncia na vc;:pct·a d :1 ele· i- chefe do prtido con~errudor naq uclb. pi·o,·incia, 

- ~ão. O S t't~vi.ço da Alfand"ga cre;;ceu d·) modo ac.:: usou o g-o,-~•·no de ler hu~~udo mfto do lli
t::tl, que foi preciso cham:.~r mais :::00 trabalh:,.. nhl:!iro concedido par::~. soccOl'ros pul)lieo;;. :.:fim 
dores. de intcrrir n~l.> cleiçücs ; c, qunnl(• à lh!tL1, 

nJ.o ~. ú o ill:tstro c digno ~I' uador J untl Ul' Íl":.L Este facto, que foi con:estadn na oceasião, c 
com algum::~. acrimonb po1· aquclles qu'~ sustcn
tava•n o goremo, nunca pôde ser cabalmente 
explit:a.do depois do (•onfirniado pelo inspector 
da Afandc·ga na portaria (1ue despediu os 200 
trabalhadores el:traordi.!larios. 

O SR. Fn.--tNcrsco Sonn..E:-0 Sr. Sampaio 
'Vianna explicou perfei lamente, .. 

. O S1t. EUFIL-I.ZIO Cc;n.nEu. :_-::.\unca pôde jus
tificar o excl:lsso do serviço que tinha determi-

e 1 e:-;soa • 
O Sn. !vLo\.c-DowELL :-Xo credito pedido pelo 

11inistcr-io da .Justiça para despczas secretas, 
most ra.-se como se f;;z isso. Não se falia nas 
despczas com a imprensa, quando o governo já 
~ecbrou que as f '!Z . · 

O Sn.. CASTRIO"Io:-Parte. 

O Lu. EuFr.Asio Con.r.Eu;-Pot m[l.ior esfor· 
ço quo faça p:~ra acredit~r no q_ue di:t. o nobre 
c:.-ministro da justiça, não posso deixar de con
venccr-n:te c1ue ~ somn:ir.. ga:sta n. titulo de soe-

tambcm fol.':nulo\1 estn. accui::li:Yio. cou:o o nosso 
co!! cg-3. o meu dis tincto :lll;igo, Sr. Araujo 
Góes J anior, já apre~entou, e pende d:1. decis;i:o 
<L~ cas:1. um requerimento sobro essa ma
teria . 

Si o governo não des\'iou Gsse dinhcil·v do fim. 
para que era deslinndo, si as accu;;a<:ões feitas 
nesse ~eutido nfio F:ão í!lhas da >Cl"d:'!.ilO do~ 
factos, o govc:·no tem todo:": os m0io:; de con-
fundir a o osi ~ã : r · - -po c;; 
aCCI_Js~~dos po:>sam~ não só desfazer a::; arguiçõcs 
que tem sido :-.tú hoj:.! formuladas ao governo, 
quanto a disp :~ nclio de cliuheircs publicos, CiilllO 

tamb!:m mostrar qlle as inft:t·ma<:ões que foram 
pre~cnt0s ú Camnra dos Srs. Dcpulados r:·m rc
lnçüo :i compra elas duas f.t:~.cnda;; da Ilha 
Urand•; são inteiramente infundadas, porc1uc, 
Sr. presidente, :lnies do dc!<cjo de censui":tr um -
_gabin~Jte de_ politica que n<Io apoio, tenho em 
muita considomção u. moralidade e o decúro da 
:1dmiilistração l;ra ;.:ileíra. (Muito lFJin. -'1JJoÍ<!
tlos). 
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Sr. president", 0:1 ln.mGnto mt!ÜO que as 
circumstanci:::s occo:·ridas na sessão de · ho.le 
me forçassem :J. t-Jmar n.11alnna er.n hora tão 
tardo c a prender n.té agora os meus nobres 
collf!g-a.s; m:1~,v. Ex. comprdumdc quq, por 
maior cuc !:e·::J. · m .,,,.- · "' ; 
cousi .1cr.!Ç>Õcs que len1:o ntÓ a:;·o1·a feito. com 
rch1ç1to ao cr·edito pcJido pelo nobl'·': ministro, 
tenho nccr.ssidadc lll'g'l'ntc de diz ·r dgumas 

, , a U minis ~:!Ç30 t ,t) <ll'& lW, t.llltO 
Jn:.li:; quanto o m:::u co!lcga de dcpu.tação p:t
recc c;;tar jnstam0nte :i c.>peril cl•::sta p:u·te do 
meu di;;curso. 

O Sn. ALYES D;:; Ar • ..I.G.JO:-A seu lado sem
pre. 

O Sn. Eüll itASIO Co~au::u : -Em uma. dns 
siissõ-~s iind;:s c a nff "me i que o governo tiu ha. 
inte;vin:lo nfl..s ~lei~Jes. _o c1ne! · no P:~ra.nci, 
~l~ ; H) lL .,.,. •r, _ 

Ycn~:Io tinha iào ~~krn daquillo ·flue pe;·rnittia 
·o decõrr, uublico. Fui contes~~do n~lo· m:}u hün
radJ coll;::!a àe der,ntur.ão elo l.,ar:m:i com-

~ . -
qu!l o sus -,n a o com vanto_g;cm ]101" outros 
i!lustrcs dcput<~dos, c muito c~pcci~L.lJGnto por 
:1.r1uolles que virüm suns ;•rovin~b.~ soh a mn.ior 

-----J"'1~rG'es - ~ , . . _ .. " 

que S. Ex. invocava o patriotismo da assem
bléa para · tomar as medidas necessa:rias para 
que a província ti,·esse um : orçamento real, 
que não viesse mais estragar as surLs finanças 
c ::~o_cura.ss~ _cons:rvar al7uma cousa do que 

' ... , 
era a. completa negação dí} tudo quanto havi::t 
a(:Ot:scl!uldo c qt:e se tornava um:t vcrdadejra 
iei de cabala. elciLors.l ,; utorieando ,..,. ,- · · · 
ia.zer tantas refor-mas, q11~mtos eram os rum(•s do 
~et·viço publico, com o fim unico .Je inutilit.ar os 
cichldi.ios, que dcpend•?ssem de um :.cto de S. E~. 
E~ S)nhor(:s. a :ste intervenção foi tal e foi tal 
O seu m•Jdo do p:·ocecler, que d0vo dizer hoje, 
n:Xo sei si com orgulho ou si com muito pezar, 
<1ue na p!·ovincia. não e~~istc mais um :::ó empre
g-a.~o publico, que tivesse tido a coragem Je 
votar em mim. 

o SR. Ar.'{J:;~ 
repartições ·~ 

O Sr:.. EuFnAsro CommiA:- Estou me ref0-
rindo a(·S em r O'ad ' · mi · · 
don te. N<'lo só não e~iste mais um só desses 
empt·e;:rn.dos publicos. como não 0:tistc mais urn 
fill~o, um irmi:io,um .so?rinho ou um cunh·:do tle 

dcputad:.s pelo Cc::!.rú, por Sergipe c (.llgu.ns 
l}Or Pernambuco. nome à urna . _ _ 
- Tr:1.go tcdos os do~rimentos p!lra mostl·ar O governo conhecA cs~:· s factos e sabe qud 
me:;mo oo nobre n:>inistt·o do imp!?rio, que a t::ro sido o alca~ce delles. As increpnç::ícs que 
intervençiTo do Dl". B1·azil:o l\L:ch::do na eleição se fazem a adrninistJ·ação à'aquella provinci:~, 
de 1° d) Dc:~cmb<"o foi nlém do que é pos~iYel l nãopodem hoje ~Lting:r som0nte :.1o minislcrio 
imsg-iuar-se, poi'5 que c<sc t::tlatlil:o, não com- trausacLo, pnr.iue o minisLerio nctul:\1 tambem 
pr . ·hendc~tdo talvl'Z a olbt mi::sflo que lhe é responsavel pelos f<lcto; qne estão occorren_. 
~umpria. di~:.;:' m~-·cnhar~ julgou-se ~ntorizado a rlo no Para:ü. SS. EE~s. sabem .perfeita-
jr. "lC~::wu!mPnte :i. · · .: . _ _. . • .- c- •• • • • 

1Pdír o seu voto par!:! o c:mdidalo do gov:;rno. 
E n:'i:o deix:, de acc;:sar o mini;;t0ris P"los ::~.ct1's 
do seu deleg.~do, pcwquc. além da snli briGdudo 

n t•,, nmJ, s neve c:ns~tr·. · -.~. mmca 
faltou em seu nom0, mas scmr·;·e em nome d:) 
1;;'0YOI'll(l itnpc:·ial. 

Lo.~·o que c!Jcg-ou o nclunl pt·c-.idcnlc ao P:t
ra:~il. v:·ocm·on pot• m;.,ios indirr~do;; cl!:ll1l:tr :.1 

si a. opini<1o e convence;· <\ todos d·J que ellc n:ro 
intr:r\'!t·ia na!> e1oiçücs. 0 ·: seus nnnundo~, os 
:';'~US dlf.!Cl.ll'SOS C :lS SU<i.i: \.:l1UVIJL'S~:s Cl'n~ü ll este 
sentido coustinles. 

Po:·ém. depoi.- quo. nnido :1.0 me11 colhg-~ <h 
doput~<;ão, conseg-uiu d:t s.~som lilóa provincial 
tr.das as m ··.Jirlas pos::;ivoi:-: p:tt•n. r·st·•belc·:cr-se 
na· pt·ovin,~i:l. o ~y;;t·~rna <l·=· :,ut••nça. r) corrupção, 
S. Ex. r.tirou-se n•) c:LO')inho n(l ::1rbitl'io, não 
l·r'~p ·.! !t:HHlil nem a. iei, nem o:; direitos da'[ltel
]t~s :1 quc ;n se dirigia. 

0 Sr.. Atn:s DE An,\U.ro cH ~p:u·tcs. 
O Sn. EuFnAsw: Co;au;rA :-Liq•üdemos o 

tonto p::tl'aquc rue ch~ma. 
O t:'lcto do niio tr..r-sc rounido ~'1. asscru~·V·a 

provincial em ses:-;ãó ~:.;t.raordi n~ • ria! qu-e tem 
.-iJo explor~do pelo pl''';;id,·llto:' a:-tn~l 1•at·:1. con
serv:u.·-se no podei'. cst:i pe!'feitn.mcntc rcsp:\n
d:ck, nã:J só por uu: dos pritH:ip :os sig-naln.rios 
dt1quclh rcpre•entaçiio, como tnmbem por pã1't'} 
daitut:llc:> que o nco.mpanharan1, <~s-·ignn.nJo um 
doeurnerü•) de qtt!) hoje o goyerno tluer tirar 
p:1rti,:o. . _ 

Um. dos principaes~lgnatarios da mesma rc
pro~e~1tn.ç:io, que(; o mel! parente. :unigo par
ti cub r c co- 1·el igionari.o, o Sr. commünrh.ior 

- - c e ·on,;o crc1ra C>L'l'Cl n. r1uereu, o esl:lZ!'r n. 
então foi a asse:nbh~:t 0n:"::o o pr.~ ~.:iücntc. bn.lcl::\ que havia, dnc!arando-s11 que el!r), como 

OS:~. EUI~r..ASIO Crnm;u :- O mn11 colleg-!'1, um do~ chefes loc.'tes, tiuha a~:úgnarlo uma. re
' procn r.• ndo.r·espnniler-mc. quando em ou ira pre-:en t·>ç:1o, lcovnndo no presidente da provi n~ 
OCC~!o;ião por :1lto l.t•:llCi negt•' n.-:;s · nr~pto. refcr;n cb., !'l~ntin n~r;c~sidade de ir :i Ímprem::t para 
a·< pnbVJ':JS por S. Ex. liths u;1. n::~so:u!.>l,;:~ pro- rler:larar que a~ sras opin iões a. resfJc>ito d:l.
vinátl. n:t oc ·::t,i:lo P:u 't'~'' nbdu :o s ·~ :ão le- qn~;llo fnn·.:cionn.1·i~ p_uulico, não s'~ tinham 
gisbt.i\':L do anno pa.;sado. N~•rla. tenho n. diz:•r :~b•olutm~1ente mochficado. e/luq :1. :;ua.firma a I"•'Sjl(!Ítil; qnaltjllCr <lo nós po lcrin. SUU'Cl'C\'Cl' I C()lr'tmcrct::l llcl0fon~o P. ~Ol'rC-\: : &_ Comp. nn.d:\ 
0 que cJi ;sc .ont.:io ~· l~x. · t~nhn com Il~l~fonso Pero1ra Corre1a;.com9 par-

)Jas' entre :J.s stns- pala,·ras o os factos t.lculaT c pohtlCo · , 
occorridos ha uma immens?- distancia.Ao pttsso O Sr.. AL\ES DE Ar.AUJ9 dá um aparte; 
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O Sn.. F.uFR,\STO Conn.Eu.:- A cspocnlação 
daquelle _funccion:wio pnblic,•, C!:-Jll'-'f:'gnindo de 
sous :úlv:.>rsarios apon;;s uJgum::s pah~oYr<'i.!'l de 
cot·te;,:ia. foi adi:1nte: julgou prJt' · e::;se nwio 
ft.~r.:-~r os l!lCU~ :uni;;cs a c:dar:'t~:-s ~ !'.olwü neto~ 
pratica.!o;; l'elo govm·no. e ao .;: qu:!e .; tinham 

lot:!:"o uma celebra commi.:::siio 1)ar::1. remarcar 
cU:\·allus nn. colonia. do Chopi rn. 

Ainda aatcs da eleiçi'ío, qnando jã .. esta\'& 
sus neu:~o o e:uprega do <1 .1 1\tesou r:nia a que ma 
reí~t·i. qua.n lo o Alfet·cs Gamiei' j<i. tinha se
~u ido n:tt;;~ o at:J r uc dos Lotocudos urn ou-

e <:'S ·; rtu a m:us r::zoave oppos1~::lo. 

O Sn. Ar.Y.E::; nr~ AR.n:.Jo Já um ap!!.rtc. 

O. Sa. 1:: "FR. s o 
p01-i·n.1, o nobre deputado, paran:1e ns·.' distincto. 
quen:n :o -Os l_Xtrtidos sempre furtes. P. ni'to pi·o
\!tll'<'ndo esrli; CIIh\1' COJU l.llll:l. peq'l01l :l direr
gencia.. originada. da mú inlet·lwet.:u;ão de um 
f:tcto, daqui ml'smo decl:1J'OU que o r-antitlo 
daqu::: lla. l'ep,·:•sentuç:'io não podi: •. ~er rom~i.do 
sen<iO p! lo lado político. Foi. qn~lllO o:;st•m 
p3-t'il trle ns meus amigos conhecessem a posição 
li ue :ievíam toruat·. 

Eis a razão, por ue a assemblé~ 
nao !:e pon c reunn·. 

V oi tewo.: á· in t·:r\·uncão ele i tor:1l. 
Appro::\.irnand?·se a· el;iç:io, procurou o pre-

.. -
cavam dizis.m cn0rgi~:as, incutir o desanimo 
D:) rspirito de meus amigos. 

ving~i.Ç3.. pequena e infeli;r. contt·a u !n iustinclo 
cnrpreg-ach da Thesonraria. Gi'l' ,] , o h onrado es
c.ri.ptnr:n·i0, Fhwcncio Joiié ::\1 unhr1z, pot·que. 
dizh S. Ex., era predso castigat• o funccicna
rio publico, que em urna r~uniãu · pat·ticnlai· 
tinha exter.,ad•l o seu p·'ns:tmenl.o e rn 'reb<;:1ü 
a osesforç:1s p(1lidcos empt·eg;~.dos pelo govorno 
p:tra. amrl:ll"<1r a candidattwa que tin ba. to mudo 
ú si. 

C,,n;;L:1. ofti<:1a1menh.l á ordem c],-, 

mand:ln·.io est·J escl'iptu:-ario, q ~: c tem fami!ia, 
e cnj)l. mn!her se :lchnv:l. •'Jn es::1do int•'res· an

•!c, eml.>nrca.r p:lra a côt·te no prnzo d r.:! 24 horils. 
• , _.: , • l:nC,I'·SC l!!,'UQ 

futÍc·.~ ionario diri;;iu-se an nolwo ;11·e .ident~ do 
cousc:ho qne,arn::wcl como é,dirigiu-lhc logu um 
tcleg-1·a:ua:a ;uuiJig'tlc), di1.cndo :'i vict.nua ela. ~ · l"í'
JIOlenc-i:t <ji.IC conli:ts:s· .~ 11:1 jnsti(;:\ d!~ s0u ;d;.mz. 

O ll.!!lu·ado ei;CI'ilJin:-:q·io FJ,m~ncit) .1osc l\l ::
nh·~z H:iu pou1l•' t.·umpl'iJ' n. ot·d r·m e a con:-:e
t11lencia nãú se• fc :r.: C~'per:·.r : fui logo su ·p~n -o 
o m:\~1cbi\ · r sponsabili~nr . Era nm cxempl•.1 
pn~.1. quo o:; t;utros se !)ttl.Hu• • ll)s~cm. 
~· riJI! nd·i ai nrln !HjtJP.1h aut:,ridad·· que (t!;;uns 

officio.· s do'! · •:!!l'f'!J de c~.,·:dlaria alis :Hlcs elei
tores n:~ parocbia <l•! Cut·iLib:~o, cstn.va.m disp0s
w,:; a fa.vorcccr minh::t c:tndida.tura. h c:n1·:tndo-n 
com :'!CUS \"•JlO~.-inventon 1:ma. invasilo de botu
cudos nos clnnünio.- d0 meu collcga " m:tndou 
logo um oflicial, casn.do. sobt·ecarr,.gado de ·. . . . . . . 

' ' ginal'b invll.sfio fde tão fortes inimigos. 
E;;te official,cumpriu irnmedialamcnto a ordem 

rccebidr., ma,.:, p 1· maiorbS que fossem seus cs
forç 1S, não •.~ncontrou o in imig-o que o manda
vam castign.t·. O p1·e;; id· nte nllodc;;o.nimou. 
Nomeou-o ..:eu nj!lc.bme em pes--oa, c11.rregando-o 
com:-:íg-o qu:lndo f\li 1·ecebcr S. A . . lmperi:tl 
Cl1l Pa.ra.n:q;u:t. 
Est~ meu ;:migo prHde~ a J.!Ui;lo e com rnuilo 

esf,l!·ço. bonr.:r-mc com o seu voto: mas como 
éastigo dea~a 11ombrid:~.da que ulle mostrou teve 

tro OJlí\.'Í ], U~IH'<ltlO pelo~ pedido ·: COllet~lntes 
das pessoa.-; que cc>rc:lY:lm o presidente, teve 
;l f!·an [UCI.<l. de diz!~t· '-lne. n:lo militando em . - . . . . . , 

.J ~ • ' 

pol" " um:->. sy(l1pathi.a que <f~lll'Ü lbe agradeço, 
honr~·r-m'~ com o seu voto. hto b:<stoa para 
24 hor::~.s depoi" se d·~scobrir a. n('cessiJadc de 
i r e~;.;e vrficinl h<; .:ol,;nÍ:ls do Chapecó e Chopim 
1)::t!';'l rem::rc~r os C:l\·allos alli existente.;;. 
· Era o mdo de~coberto par;~ afâstar dr.-. urnns 
os ottki:ws militar.::: c1 1:0 n:io :-;e snbmeltesscm, 

Nes<::a colo:Jia t•xi,;:te, além de um desta~a
tl1<'! n to. do ' 2' ?OI'P~ ~le :: .. a valia. ria, H m oftieial 

• ..... • .. n 

Sc.:'g'l!lldO me intormam. <:lpco·tes.) 

Esta aqai a ordem a respeito. (lc) : 
l' 

man:ct'autc do~~ COL'pO d ,! ~a~allaria : 

« S_. E~. o Sr. Dr. y_r·e.~idente _da pr?~incia 

elo Chopirn e Chap!'CÓ, um offidal do corpo sob 
S t' U di~no cornmando. arim de l'emarcar os ca
nd los .. existentr•s n:ts · me"mas coloni:1s e colher 
rni ü uciosas in foru:n ç0es sobre os me::,: mos, em 
visu<~. d .s razões expostas por V. S. em officio 
u. 118 de hoje Ja ta do. 

- Ao uirector da colonia milits.r do Cha
pecõ: 

De orclern de S. Ex. o ~r. Dr. presidente da 
1 • • · , ' 

seg-u~ 1JÍ:ira CSS:l coloni::l O alferes do 2t> cOrpO 
<\e c~~valhtria F't,rtunato Leme do Prado, afim 
de remarcar os cav~1llos d 
exis lontüs c coliltn· rrHlis inforuw<;ões úc&rca dos 
tne ~I!10S, COll formn ~olici t'IU O I' CS pccti \"0 CO!ll· 

:uandal!V! em otilcit1 de l11d~ datado. 
O E " \ ' ~ . !11 ' swo ·xm . .::-r. cspet•a que · . ~'- t~t:::\.1-

li<.lr:.i o wencit,n:nlo otUL'ial no desempenho de 
sua. incu:ubcul.!ia-hkntico ao do C~iopim. )'> 

O · Ili'Csid•• t1Le d:t pt·uvinci~l de ac-..·ól'tlo cum o 
~(tUHnand:mto d,, ~o col'pO, julgou n' cc::s·ario 
m~nda~ un1 officbl ::~s colonia:; dn Cbapecõ e 
Chollim. n:JíiW•'•·a ;- o.-- curúilos! ! Nesse seu tido 
loi ordenado :.to :;lfere" Fortuna to Leme- do 
Prado, •: u~~ s.:guisse pn.r:1 o Chopim e Chapecó~ 
::~fim de rc·mat·car os 1.•:w:dlos ·~Xi!:'tcnt~'s naqucl
las coloni:ls.Como tudo se combinou tão bem!?... 

O SR. AJ.YES D:E Ar.Au.w: - Nà•> foi a pe
dido delle '! 

• UFR A !oi lO ü11r.EI.\: -- • · ão, sem 101'. 
N essa O"C:tsião, a im1wensa conservadora 

mostrou que havia. 110 s :·gnndo corpo de cnval
htria,·officiaes ·que ainda não linlwru prestado 
serv iços e a rlu'~m na.da impedia di'! ir cumprit• 
n. commiss:1o ; a devo mais dizer· a Camara. ha
via al.:.n.ms aJf,Jres qn~ S•! tinham oilerecido 
para i r em lc~g~l.r do alfet·~s Fo t·tunato, porque 
sna. mulher se achn.v:• grll.venientG dueute; o 
foi por causa da ruole!!tia d•·sla senhora. que, 
depois da Eleição, o commandante do".!." corpo w
legra.phou a. este offidal, qne voltasse t\ todn. 
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presia. por causa d,) estado de s11a família. O 
fim estav!!',; obtido; pod:a ser g<nH3ro~o o com
mandante do 2° corpo de c;:vallar-ia. 

ten lia ngt·ndeccr a S. Ex. a ol.íra me ri toria que 
prtüicou, d~ixando quP. um funccionario deiHro 
d;;. província e sem dis pendio p3ra os cofr::;'; 
J•ublico,;, eoncot·rcss.J para (1ue o -1<> districto 
mandas~e pa1·a este\. C:1tnara. o ci •!adão que a 
ma iori d ' · _ · · · • • -· · , 

Julgando o fact:> extt·:wrdinario, e :: int0t'
venção do gov~rno muito clara. quiz vet• ate 
que ponto o St·. rnsidr.nto do conselho levava 
o seu prograUtma d• ab;;tenção e dirigi-lhe o. 
seg11inte te1cgramma. (lê): 

<{Presidente m:mdou a1fer1·s Fortunatf· Lomc 

~pl·escntt>nte. fui suri'tehendido com a noticia 
ele qun S. Ex . procm·:!va. compe:nsação, rnan
dando logo dou:;; llos seus cmpl·ea-ados ar;J. vo-

l'a o. co oma / wp~~cõ, para ve~ificat· marca 
cavallos • .Ali i ha offit:i:ll de~tacaJo. Quer,:m ~-r· 
redar votos meus. Peço providen;;ia prornpta. a 
V.EX.)) . - ' 

Igual telegramm~ pa-;sei ao orgão conser
vadot·. 

O nobre presidente d0 conselho. eom. a gcnti
le:t.a. que o caractet·isa. no di::;. segoint•~ p:.. s;,ou
me o se•""uinte telegramma que rnü en':h' u de 

o . .a 
prazer. S. Ex.cons:·g-mu o sen um porql!e eu, 

, ~ · 1 1 I l por a1guns monwn tos êl.)goú ta o nout·~qa. >O ~. 

Eis o telegrarnma. que o nobre prestclentc do 
conselho me d:rigiu (l i~): 

« fit•n·,~nte --Do pr;lsid .. nte d-:> con;:nlho · 
Eufl'asfo Correia.- lnteit·ado do que me com-· 
munica. crn seu tclegr<llilmn.. ncauo d'3 clirigi!·
m~' an residnnte des~a provincia.- Da,. trt. ~ . )) 

ulgue1, t'. pt·es: ''nt:~, ler con~egu1 · o o 
meu fim ; :-.crcdttei que o nobre presHl0nte do 
conselho. inform:aio da estuitici:t d')~ta. commis
süo. tinlia um momento r;sqneciào li interven
ção ordenada. pa1·o. <-' Paruu:l. e o fuzilarw~n to 
dos meu.-= ami!.!'OS, 1'at·a fn.z ,~ t· com que 0ste 
official não pl·oseguis~') sua ' longa viagem, e 
pudesse cxet·ccr seu direito de. v~oto. . 

Esperei alO'um tempo a dectsao do pre;:;l-
0 S E -dente; informndo poré:m,. de que _ . . 'x. ~ao 

se movi.'"' e o offi:d:tl s l:)(l' ~· , • 

tanciando-se cada ,·ez mais de Curitib::t.,de novo 
tiye a i ngcnuida.de de t~legraphar ao Sr._ 
pre;;idcnie rlo con 

Eis o que mandei di:t.~l· a S. Ex. (l1;) : 

«Agr:.uleço a V. Ex.-Ató :tgora prcsidr.n !e 
nndn. f,,.z para vol tll.r alft'res Prado. 

S. Ex. d~sta yez 11ão foi a.mavel para com
roi.go. N~o se di~nando rospond~t·-me._ aut?
risou·m'J ,, concluir que nquellc funcctOnaJ·to 
tinha r:tzàtJ. tnda a. vez que, na publicsção de 
tHl•'g'l':unmas dispat'd t:tdo8, f:1Z a preccd.c~-os da 
scgninto dedaraç.ão :-tc/cg;·(mnn.f! S(~no, ~·c
ccúido tle pc~soa de locla a conítaaça-par[l. 
depois di1.er L!tle (•stava autorizado a fa:.:er tudo 
rlnanto foss ·1 convenicnto \lat·a a minha e-scln 
siio uesta casa.. 

Confe:::<SO (tllC, ape:t.:l.l' ,]e dever est::tl' vreve
nido com a resposta elo St·. conselheiro IJauta.s, 
fui a ''m·Ltr.;wr/iss ;m ri com o )Cdido feito uo no· 
b:·e ministro da agricultura. 

O SR. ÜARXEmo DA Rocrú :-Aind:~- 1Jcn1, 
somo,.; solidario . .;. 

O Sn. i;:uFlusro Con n-mu :-0 pr:·~id•'J1t0 da 
provinch ctifficulta\'O. :L tda de um úm1:r~ionario, 
dependente do Ministrwio da Agrieuhura, tlue 
devia. hor!l'ar-nH~ com o seu voto na p:•rochi:t 
de Curitiua. 

TelegT ·· phei a. S. Ex., o. no dia scgnint.'~, tive 
~l sati~fa.ção tle dizfl t' ao meu amigo que elln ti
nha licença para ir VOtal' ; lllO.S quando eu l're·. 

·m con ra. :uun. 

Ó SR. CARX~:mo D;\ RocuA :-Não sei desse 
facto ; mas, se fot•am, e1·aw votantes. e estavam 
no 1:oesmo dil·eito qu~ aq•tel!e pot· quem V. Ex. 
pelw. · 

O-SR. EuF::A.Sto ConREIA:-.Já sustentei n0:::ta. 
casa, no sJ:o da commissão on.de pleiteei o meu 
direito, e su::tento ainda bojo a doutrina de 
que <•O Governo ·n:io é · 1icilo alM.n Jonat• uma 
1 • - • - -

e : t>' . ' - -

sar-:<e e m fa\'or daquelles que o u.poiam; ruas. 
d·~ fendenào esta theot·ia. que ucrt>dito ser >erda~ 
de:ra. não posso adruitti.!." c u1~ o G:)\·o.rn 
tmiO n sua m ueucw, part~ forç::r seus depen
<lente:; a votare:n deste ou daquclle modo, e 
muito UJenos.rt.ue ;.~prove_it~ o.:; dinheiros pul.>li-

1 ~ Hl OS. 
Suste o tando esta dou~rina, IJii.o te1·ia palavras 

rl~ censura para o nobre ex-ministro da aO'.ri
ctd turn. pot· mandat· 0leitores lilJeraes, que 
e.<:tava.m n l'st="t corte, Yotar no candidato do seu 
partido. Acharia isso uma cousa l'azoavel. 

Ma:; o (1ue nunca poderei:jtlstiúcar é o facto 
de ter S. E~. mandado esses eleitores com 
p~1ssagens pag ~s pelo estado. 

q S!t. ?·\R:-;mRo D.\ Roctu:-Qt~aes são esses 

O Si~. CAn.NEmo D.\. Roctu.:-Não tenho noti
ci:~. deste ~c~·undo; •.fuanb ao p!'imeit•o consenti 
que elié fos-,e ao 1-'m·anú votat·, não com passa.
g-em paga p~:lo Est:•dn, mus com p:lssag-eill de 
fa\'Or, como a~ compauhias, rJelus seus cont:·a-
cto::;, dão ao govemo~ · 

O Sn. EuFnASIO Cor..ru~IA: --N:io :';e i se n. pas
sag-em foi de favor ou não ; não vi a ordem de 
V. Ex.; mas o qu0. li foi :1.ordem do prenidr·nte, 
m:mJando dar pMs::gem, por cou ta do .Mini"
t .. rio da ... \.griculturA, ao .-:mgo \nh;dro Diogo Ro
drigue,; de Va~concrllo~. pa.t·:t voltar do Ant.o-
11ina.. onJe tinha ido votar. D('sto facto conclui 
o outr·o, cuja \'CI'tl:lde posso afllrmar. (T·rocanz-sc 
apil i'lCS.) 

• , " • :s , •eciso re~umir-mc 
muito, porque j:'1 ~stou fatigado e V. Ex. jà 
me f,.z sigmv~s si~n:licativos de quo s. hora está 

-terminada. 

Ainfl :t "S. Ex., pnra. vêr si entibiava o animo 
dos rneus amigos o SQ podia tirat· alg-um partido 
da. currup~·ão qur. q uiz estabolt·'CtW no Pa1·C:1nâ, 
mandou :tnuunciar, 11as ve~pe r·as da eleição, 
o concurso qc 70 cadeiras d:.1 inslrucçào vri
mat·ia ~ quct· "dizer, a.uuunci::wa a. existeucb. t~e 
70 empregos pat·a Yer se pot· L·st·~ meio rue ti-
ravn alguns votos. · · 
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O SR . .AtYES DE AlU.VJO: -São cad~.:ira.:; de 
2CO c 300.::000. 

O Sr:.. Er;r.;:.\Sro CormEL\.:-1\fas V. E:s::. o 
outro;; fizeram nogoeio a este r·:·spcito. 

O Sr:.. Atn:::; r•:JJ: Ar.Au.ro:-No meu 

O Sn. &-:Fr:.I.S!O CormEu:-N':J districto de 
V. Ex. ~ouve sr!mpre alguma consa. ·- ' • ,4 1 w~ r ... -~'" pon-
to ; \'. Ex. trmt h::-ga. 11.1:1 rgern p::mt disca tit·, ··e 
cVpoi-: nos encon.trn.remo~. K't') me importn 
c0rn a 1·e-.:posta q 110 vier. E;<tou me~ mo ;-, co~tn
l'nado com a': in ju~ti.e:os de V. Ex. A!.:·ora quo:·o 
C0ll\'6D.C:Cl" ao llOhtC. ll'!ÍUisb•O do Ítr;porio~ tJU•1 
é U<11 â~EScl·viço qn-:: clle· faz á lH'o\o·incit do 
Pa.r~ná, con~en:· I!C1o n:\ ,,dm.inistt·~ç:io üelb. 
um encr·guru0no daqtr~ llr.s. (C' o n !c:: taç·T o r lo 
S1·. .~lt:cs r.l(! ... 1i'(11'jo.) [\)le se:· mdto bom 

: ' 
.. '• ' ' l· ~~ 

afi:tnçnr é que <'lle nlto tcn~ l\!11 só ~C'to r1u0 
mostt·c conh0cimento cb. aclm!lll"tr:1\,':~o. porqa0 1 
nem se UGl" :-,:abe o.;; tr1·mos de um dcsl)ncho 
~dm i.n isLI·:tti V"'J. 

O Sr.. AL';:r.:s DE /~!~.\.t:.lo:-\-.Ex. ;>s;:igunr1a. 
o reb.torio del!.", l:'to bGm 0scri nto cst,L A )f!.l-
xrro p::trt1dar:n c que o faz dize:· isto. 

O Sr •. Ecn~.<..sro ConttEL\: -Xf.o ô difficil es
crerct· nm reb.to:·io D 'l silencio do g-abinc
t(.', consnltandl) cs lh'ros, firnuncio n t•i nci-
pio.~... ~ 

O Sn.. Ar. ">E'.> DF. An.xc.Iil: -E1b j :': fez ~;~ 
:-:nn..>: prova;; em S . P~mlo onde é um di~tincto 
lente 

O Sn.. EuFn.As:o CormE:.\ : - Provas em 
~. ·au o .•. pass-;mos ::cU:l!ltC. 

Fni <:ontesta:1o pelo no1re de;lul:ldo c peJo 
J!Dbro cx-n1Íui~ t1·o r.h. g-uc:-r:1, qua:?do tt·:ltct da 
per.. " z ~=- · : · , 
St·. ca.pit:io r.Ionteit·o Tcn6nho . V. Es:. mo 
h<'- de r l:::sc~llp :·tr s~ vr.·lto a es \.f) ponl.n. i) g1·anü·! 
respei to clnc cú tribnb.Ya :'l i1!tc!iig-cncia o ao 
c:'lr~cte :• d:lCJ !Fdle 11onr,~do cidadão me obrig-a ::t 
procur:tr m.::sti'.'t i , por todns os mt•do~ . o e1'ro do 
L01Jl'O ·:~-n1inistro da gne:-r~. <iu: n·lo d~n ::t 
r:u5o porque d .:cb!'Oi.1 CXtÍnC't~ a 'c r; mrni~s:'To O(' 
que nst:-,yn. inc:tmb;clo tl•ptelliJ .-H~; tíncto cithrlão. 
Ou ~. Ex . n:ío dis <e o _quc s?..bi1 na occ:tsi?ío. 
ou :1. sua sGcrctarb fal t íu cot:l plct:ullcnlc à rer~ 
tbdc. <'omr:1et.tenr1o o abuso de n~ l!:tt• ::o S'•t 
chefe @.S inform3sõee qno n•:lla c::.isÚam. " 

O S!L Ar.Y:::;s n::: A l1M.i.ro:- l\];1. :; rp1 ~ l f.Ji :: 
in;·crd:h iO que :\ SC('I'Ciflri;t. jnf . .~ rmon :~o mi
n isiro? 

O S:'. . EuFr-.\Sl O Cor.n.r-:L\.- ~c disse ) '\ l' tt 
.::-::' ·l ~~~ar aq:;c,Je a.·:·t.•) t! tlC esv• lwin::o mi
ltt.ar cs t :-~.v;1. h:~via 10 J1lr! :~ ·~ s , c·n C: tri t!' nl 
sem n.v la. f:HGl'. Entl· ·~lanto, Yê - s~ p~l:1 pro
prio !·c;.:'J.t.?''Ío d~ pr ·si :en te t1 :t l':wdnr:i~ ' l '~ e 
este tn,cltz (.(ilcl I, c o 1:1 todo o sacrillcio de :m:\ 
saudo . jà tinh •: <:iacio coata. ao g·o;·et•::o d;~ sn:•. 
prirnei!-;1. <:omrni~o:sl:o e r.cb:l\':1.- •·c !l [H3llas de 
'\'ol~:\ da se-gun1b. qn .;utdo n. sua ~onnuiss::to Ú)i 
c~t.m et:1. O seu Jl''' ÍIIlCi;o J•i:'J lntQrio 6 dat:t.r]o de 
4_dc Ahril r1c 18~. Jirig-ido a ;nda ao é~~ ·p re
!;Iclent·~ Or_. L\Üi Antonio t1c Ohvcit·r, JJ:l lo, o 
annexa.do CIJ mo Pl'O\"a docun1 entn.l uas in for· 

mações quo ú _assembléa 1n·ovincial prestava o 
presidente actual. 

Si n:1o Jo.ssc a curio~i·hdo do inspector d:1. 
co!onia. Chapecó, po~indo pot· ecrtid:h o t·.::üa.
Lorio ào capitão Vranciseo Monteiro Tourinho, 
oder-ia. (nrr-31.' munclo a J'al~a a~- ''1"1 .t 

~entada., qncr c:n defesa cb mini>t:3rio no ])ir:.í·io 
Official, quer pelo nobre tnin:~t.ro em jaslifi
ca<;ão~lo 5C<l acto, ::;em 'JUO seus amigos podes-

';, , •.•• ':· 1 ~ - c· 1 ' 1 ien ... m n e. 
~:i o no ore ex-ministro da c;·ucrra se limitas~e 

a di:!Ci', como dis:;c :.í. Cam:tt·~ dos Srs. Depu
tado:; :1. ultima V(!t. qne üdlotl, que tinha ex
tinguido essa commis'-i'Lo pot· falta ele ~·erba, 
Cl.l rwda terin, a :J rticulM; 1uas n:T') posso per.:: 
mittir que um f •mccional'io, e.~~eja el!c ua po
siçi"io em qu;:) e;;tivcr. abuee dos direitos que a 
lei lhe dá, para. na 'ln:ilichd·:3 de su :·erior, dc
pt·iril~•· cs c1·editos ba tanto tempo fit·müdos por 

l. • ·7 · .... • 

capilão ;,\IontQÍl'O Tüt~l·inho. 
O SR. ALVES T>:::: luuc.Jo ~:.à,um :1parte. 

rt. 1:0'GFrtAS!:J C.I',HEIA:- ·• ':!:. llilO CO

n]Jece ~::; in::t:·ucçõ(ls, e ettlhc \'ou mo~tra 1' que 
osse ofl1cial n~o po-:l irt f1zc:· ra:ü~ do g::c fez. 

.f! - ~... ~ ' • ,. ...... • • • 
· ~· ' """ A I. J .... 

(i nei a este l"CSlleito : m::~.;; unalvsei-as com tc:do 
o cuid~1do, e m~;;t,·c(quc o Srv. D:. To·;rinho 
não podr:ri:1 ter eumprido no tempo dec'.)nido n. 
commi:::::uo de que fui inr:umbiclo. ·. 

O Sr:.. AI.\ES nE AR.\U.JO d:i um apnrtc. 
O Srr. EuF.~As ro Con.RBtA: - Elte era . enc:w

rcgn...!o ele visitJ.I" s ·para.àament: cada uma 
Jas colonius m.ilitares do Par:·:n:.1. 

O SR. EuFrt.\sro ConnEIA:- E~nerc V. E-s:., 
c!eix~-me e::piw.· • ~ 

O Dr. Tonrinh() i•':: n. sna vi~ za;:l d:~ in-
spc<.!~ão á.s c::don!na de Chopim e Chapl'!cô. c 
:t•·r()s~nt~;:u o sell rcL.torio ao St·. Oli\·,~ira 
Dcn). EsV) r:•·csi .lento ncee~S:l!'l :~lW'ntn mnll
dr<u o mcs1no r ·hlot·io :i secs·.:otari:\ d:t g uí':s•ra, 
ond•J d0•;e exis lit· ; e ::t pt'O\' fl. de 11nc ü\.l r :·b
l•:<t' ir) foi npr·esei!t-tdo ó rlne se :tch:l\':t em Oa
L~lbt·~ aJ~ne:~o ao <"ll~t?l'i'J d() .Pr ~;sLlnntc tla pro
\'!11-:"ta l ~ do a : ; s~ emlJic:t prO\'HlC~r:d. 
En tre.~· ,:c <·ssc r~.J :ttrdo e r·studnf.:1.-: cc;·tn.:; 

n~:Jtl.' l"Ía~- .;;C;]) rc :: s 1l1:l('S 0l":l. OOI'Íg'ado p~hs 81.1 :s 
~ nf>t1' l C(;ÕC'S, <1. u:tr p:Lrecet•, o S:· Dr. Tom·in1w 
s~ :·nin p:-.ra n c ··lonia. do .Ja,t:•lly. (A,om·t.es.) 
~i:'i.\ Sr .. ~6 d'~po:s (jUC n.pt·cs~ntnssG o s·•u so-
3'nndo rel:•tr; r io! qn(\ fot·mubssc o seu pl:lno d ~: 
cnn 4t'U t:~iTO , de <~sln.holeci.moot,}S )'!~\\" ~\ l_I C'\\':\S 

coloni s. o no nnro,cnt:tSS0 ') scn planrJ r.lc ltn.h::ts 
de defe,:;n, • ernfirn. uo cnnclui..:so 03 rcbt.n1·it•S 
pa:·cia<:'e, · eon:o d_onominam ::ts ins tt·ucr,ões. _é 
qnc c:•;t obl'in·:v:o· a aorP.- ~n t(!.t" o ;;-cn r~talo t· o 
ger,~ l c o : tUio.~fi ,~ : ! I'Í :t ':is or'Jcns da pro ;idanr.i:t. 
( Í!• -';'l-"\ ., 

. ~\-i nd~~ •. Srs .. esta w osidentc. co:n o fim de 
im prC"flion,·.r o parlidõ em opposi<:ão, dis ;1cn
sou d:t cqmrnissã.o em •pto a Lé entiio S') aci1ava 
o c:1pic:io I\Iclchi:\tl•'S B. ch Sitv:•. Costa, oíiicial 
reform::do mui to · d isti ncLo. c desi .!rnon p~tr:t, 
servir.· •te inspc ,~·tor (h :tlhnr.lcgn. de t>~ú'ttnaguá, -
n:1 rr.·~sína occasi:i o e m qn ~ o minb•t: rio u~t f~
zcnd~t 1jaixa vn um·avisó nppro\•nndo as suüslt-
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tuiçi)es feitas ern vit·tude da lei, o escripturat·io r commissiou;~do sú com o fini 'de impot• a. seu:S 
'\V•::ncesbu Alcantara, com n missão especial ' suoorJinados de occa-;iiro m~ voto d0 que elle 
de ver se podia reduzir cs empt·cgados rb),uelb mesmo não tinha conscieucio.. 
r~p:wtição a nãu votarem no c:tn.diddo <b. Ol)lJO- 0· - I Sr.. vr.v1·:~:D1~ ARAUJo:-V. Ex. não c~-slçao. t 

A · 1 ava llOS>$a occ~t::;i:!o em J.->a.r<:l.nagnã. -~ 

c11e sempro con:-:eguiu, não sõ di~üttir u·m de.;;- C} Sn.. EuFRASro CorumL\:-Não, ·::enhor; in-
l):tchante, m,âtv lig::vlo a m':!us iuter<.·sses c~~ fe!lzme!lte e ;t:.wa gt·avemcnte doente. 
minha pes;;õ:'t, como t:uD.bem inventa:.- um no.u- 0 S · a. ..tl.. r,,.~~:;; 

'.;jo p:tm 1s ra ur o serv1<;o a s11a repat•ltç~ão 
tres empreg;;,dos, cüjos votos e cujas opiniLíe3 
eram conhecidas. · 

Não conseguindo qne nenhum dess-;s ompre· 
g-ados inutilizasse o seu voto, e vendo burbda 
:t sua ardilosa creação de r::J.l:fragio, procurou 
meios especia(!s pitl'<~ deruittü-o~. 

Que esses empre:gados cumpriram :1 commis
:rro. que lhos foi ol'd·: nacla; que deram execução 
n.s mstrucções que re,~eber;\!11 ... 

".n.. Ln~:; D.E A1uu.ro :- Não cumpriram, 
c histori;t, 

O Sr.. EuFrusro CoRnEIA :-••• )!'OYam não 
su as p:a·Lcs que th es ap:·es~nbu•::m, como tam
bem os a tt~ ;,;tados seguintes . Deixo do lct· to
do;; para 11Üo) fatigar ~1 attenção da casa. Estes 

'" .. .. J 

.l\Ianuel Tc1varcs de ~Iiranda. tenente . da 
guat·du na-cional, to suppl·: nt·~ do subldega.clo 
de policiá dcsto districto. 

ALtesto q uc nesta vill~ se me apresentarn.m 
os St•:.;. empregados da .:'..lfandega. d.e Po.!'t't.
naguã, Manoel Rodrig-ues Branco, .Joaquim 
F~t·reit·u. dos Sa11tos c :'-.bnocl Gonçalves :.laia, 
peditldo pt>ovidcncias afim de, a . b:·m dós inte
l'•.sscs p::blicos e cumprimento dos dercres da~ 
( li 1 "~ (\ •. • 

ciassc :ice>rc:t da dcscobcrt~ do um navio, que 
tiabaw inform~~do ó.c1ue1b t•eparlic;iio ter nau
ft·aga(lo n:t costa '!esta villa, c;uj::~s infonnaçl>cs 
J•t·ocurr)l COll.?r •. Jj. como an -Ot'lc ;H.e, J:l. como 
cichdão, conclnindo :1finai por conhec::r que i 
noticia c complctn.mcntc l'als:~, c 1S o qnc cum
pt':'-me ~ttc!star, :l. l.Jetu dos d•' vet·cs qtF~ me 
cabea1 como autot•idade do clistricto, embora 
fora do ex,~ r· .. ~icio e m·g-eud:t ·do facto. Gúar~
tnba. :30 de Novcmbrv de 1834. -.Manoel Ta
V(Ií'cS d,y l.fh ·a;ula . 

João Antonio de !'.Iirand:l, alfe res da. g:u:wda 
nacional~ i 0 juiz de paz desta vilb. de (~ u~n·a
tuba.. ot~. 

AÚesto, sob j uramento de meu cargo, que 
aqui s o me aprcsentara!ll os empregados da 
.A.lfandega. de Pnranagu:i, os Srs. l\fanoel Ro
drig-ues Bl·anco, Joaquim F{'rrcira dos Santos 
e l\lanocl Gonçalves l\Iaia, colhendo jnformo.
(~õcs afim de cum r·it·cm :ts ot·dens c ue tinham 
recebido do seu chefe, acorc.1. de um navio que 
na. costa des ta. vilh linha. naufragado, cujas 
informnçõ·.;s procurei Yen til:.tr, como era. d '.l 
meu deYGr; acabo por sot· infor-mado, pdos ha
lJitantes do municipio, ser ::t. noticia completa.
mGnte fals;~.; ó o que cumpre~me a ttestar . como 
a.u tor•idadc do mun:.cipio . Gunra tuba, :Jo do 
No~·cmbt·o de 188L - O juiz de paz, J úliO ..:lil
lo;tio d•} J1liJ·anda . 

Tenho aqni todos o.:.; documentos pr ecisos 
par:~. mos trar qnc esse:; dignos funecion:wios 
foram : y ictimns da prcpotonda. dc-=se inspeclor, 

O SR. EuFru.sro Cor.r.Eu:~Von resumindo o 
q\.:e tinh~t àe dizet·. O tempo falta-me ; 
ma:'; ~ão_ posso. d~b:a.r de pr?duzir o attestado 
do (h,ttncto JUlZ co?lrnerc1al e d:~. popula~:ão 
d~ ~uat·utuba p:;.r::~. d~1~a!· !.JC3~ patente que nas 
P-:;u;.s dac1uelle mumc:p1o nao :-;e deLl naufra
glo alg-tlm, riu"; esta foi i:naginario e só teve 
pot· fim arreia•· o v o to ã essc.:o ele i toros. 

Dizem os nttestado .... : 

· '.'fenn o a ~·•·rsr: nte peti1~ão. tenho a attr..s
lar q u.e, SJgui~do para a villá dü Gtwra tuba. 
a serviço do minha jurisclicç~u, embor·a. nenhumá. . - . 

... ... · · ~ . .-... •.. \;;.. . w r. a ll.1 ~naeg·a, 

mas, constnndo-mc r1ue ;;c dizia ter ::Ui nan fra
gatlo um navio, !·r:L!ni de synrlic:n·, i nform:mdo-
mo das e~~oas ma·. · ' ·· . 
lo:.::tli-.iad c.- , :<i com c1feito n;tq uê1lc porto arri
i.ur.~ ou nau.fragat·a aig·mna etnbarcação, or:. si 
na costa h:w_ia uL~e~tos ~ a1:re?:!.d:<r pelo juizo 
do ?O~nme.r,:w. c !Ul eutno wtormado que taes 
notrcl~ts nao passava!lt ele tramas politicas, o 
que pcssoalrzlcnt-3 vel'ifiquú percorrendo tod:.1. a 
ex.wnsão das pr~Í<!S, quer d'1. de Paranag-uà á 
Guaratuua, ouor p:u·to c!a do Guarat ubn a 
S. Francisco,, reconhecendo por iaso ser falso o 
b~Mo propalado. Parana ..,.uá, H de Dezembro 
u~ .. o4.-Jose · my[Jdio Goarc.lves Li.iiUt. 

:L\ó-;~ ~b~b:o assignados, declal"amos a bem tla 
YOrd:l.do, e sob jui·amento, que não l' c~acto o 
·o:ho tJUO propos1 a mente se tem · e1lo csp;~
lhar sobre um pretendido un.uú·ag io. 

Desde àous annos em que deu nest:ts cestas o 
pat~cho n:~.ci?n ;;l];;~~o.t;;i o con~ t~; qua em toda 
p~·a1~ d-:sla vllla ;~o h :o ::la1:y,. dlVl í:a des ta. pro
vmcJa. com a. de ::;ant~~ C:•th•trmn, e des ta vill:t. 
ao pontal da ~ano. Jo sul de Paranaguã, tenha 
ent:ustado objecto algum q uc do note alg-um 
naufl·agio rcccntco , a não ser um ou outro ped::.-
ço de taboa deteriorado. ~ 

Guar~tub=t , i3 de Dezt:mbro de i88L 
Jorro ela Cost:1. Bt'<•g~ . 
Leand1·o Anloni.o de SouzD, escrh-ão do sub

delGgado. 
Alcxa.ndre José rltJ Freitas. 
.l\la noel M::~:dmo da. Silva. 
J oaquim José do Carvalho . 
Manoel Antonio PereirtL Ba.ptiste.. 
Antonio Luiz d0 Fr::nça. 
Elias Emiliano Nunes. 
Flodsbeilo Gonçalves Vianna. 
Joaquim .José d3 Souza. 
1\I::inod Francisco Tavares. 
Domingos .Alves ele Siqueira. 
.Jo:.'io dl:l Costa Braga Junior.. .. 
J oão Erne<;to Huning, ph.armac~utico • 
• João L eopoldo de Sant'Anna. 
.Ale~andt·c Francisco de Ag uiar.. 
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t:nnente o c:-iterio do q uc \'alo adminis:rador 1 servindo ~e arma:n:.~~ m~os do pre~idon~e pai' a. · 
sPmelha11tc. Chamo para ell1) ~1. attençao <los 1 set· mant~.Jada contr,l os d1tos funccwnarws, em 
noim~s deput dos, c t:nnbc.Hn (lo vublicista qne I um novo :ltatllte a sens brios. 
me oU\ e. A di:sposição é dig-na; d·~ :::;ar esta- ! ~<De facto, tr:'s dias :xutes do pl!Üto eleitoml 
dada (lê) : t: depois de m ::itas ameaç<tS c pr·omessas de 

agente.;; cncarregadvs da c:d.>ala, que se dizia 
gO\'cruist~t, c e1·a. exercida pelo i" vicc-pr2si
dontc dt~ rm.vi nci:l, de pulado:; provincíacs e 
O.ttros fnncdonariu::; dentro da 1n·opria secre
taria do governo, appareceu na repat·tiç:io o 
refct•ido 'lua iro, ln.ml.>em para set· pa.;sado tL 

limpo, deixando d,J figurar nellc o;; numes dos 
aba.i~o ~1.~signados, cujos loga.t·es ~~h i se acharam 

« Art. :3\J. A omiss:Io dos actuncs emprJ 
gados no qualro annexo importa ;L sua de~titLli-
ção do em preg_o. )) ··· 

Ora, aqui esti o n:No mo 1o de demittir em 
ma.ssa os empregados tle unu repaz·tiç:io ttua.l
quer! ).la;;, como ü, St·. pr,,sidcnt•J. qur~ os CUl- ] 
pre,;adfJ:' haviam. de s~~r omitt:dus ·;!a q·uulro? 1 ,·, 

(< z r.- . .; a atxo as~l!!ll:l.cos. n~'l. qun.. t-
t1ade de eleilore•. ttJIHlo cotÜlL! Ciweuto do ap
pello feito i tlaçã.o, e confiauJo 11:1. palavra: hon
rada do não m:~nos honr;tdo p:·esi.lente do co:::t
selho. setlador Manoel l'iuro de S·Jtlza Danta.s. 
qu:tndo em pl•}llO parlamento declar:ou que 
des•'.iava c garantia a maior liberla.Je no pro
nunciamento da nação, ú~orca da quest:!o mo
mcnto:s:l que se n.::it:L no paiz, a <lo d~lll~tlto 
ser\'il, não tt•epida~arn em concorrer com o;; 

• , . -

. 
<-< Como flue para tornnr-s•J o a c to mais .revol

tante, e:;;t t ameaça. atiL·:tda por nm pl·estdente 
d-l H'Ovincia à f 'c! de uma cor )Ora. ,:Io c ue se 
prez•~ e de um pu.iz livre com.o o Br;:\úl, graças 

-ao seu Lnp :r<ia.te, vein acompanhada da. se
guint'.l legezld;~: 

~ o , . !), ~ 

nest·~ (JIIa .l•·o, uma voz '[llC nfi:o vot•~m no ('a.n
d ídato do governo, serão Jestituidos de seus 
empreg'os. )) 

({ Os al>a.ixo assig'nados, se:n que precedesse 
combinaçJ.o entr~ e!lcs, tendo por si a palavt·a. 
honrach do Exn1. Sr. pz:esiJonte do conselho, 
tão sol0mnemente cmp·n1hada, pro:.;ederalll con
forme lhes aconselh:w~tm ~ells prindpios pollti
~~s e a. prvpl'ia d ignida~e~ coucorrcnclo ú r.bi-

z r:mbt•o fin,lo. mais digno do seus suffl'ag- ios. Nessa. occasião 
<< Sim·:lesmente por Nlt ::\ motivo, o; n.hai~o esta proy·incia achava-se bomada com a visita. 

assi~nado~ s'Jtl'renutl n. i di ada 'emissão a. ch• Serenissitua Pt·incPza lm eri:1l a.mada filh!l. 
moralidade Vos;n )1agest:Jde Imperial melltol' de Vu.;:sa. J\lagestade Imperial, seu augusto cs
apreciat·d pelos factos que a prr~cederam, e t1ue poso e e::sLremet.:ido;,; filho ; . 
os abai:to :.ssignados pe.leru pe•·missão p:1 r~1. , (( A presença. de Suns "\ltezas, que cmbnr<l-
r~m f-:.e g-ui la, refor ir. ça1'a o annunciado empreg·o d:L Yiol••ncia no 

<<O Dr. lll'e..;idrmte da. j)'\'Ovinci·\, como quo pleit• eleitot·:Ll, im p~diu ta.mbem o presidcnto 
t~ornpt•ometti lo c:J:n o can lidaLo que se di~ia da pt•ovincia de destituir dn prumpto os :tha.ixo 
offi.cial. jtJlgou de\•cr de~cer :l.O ··rntH'Cg";) de as,. ignados de seus Glnpregos, f;~zcntlo ctr,•cli
todos os Jneío ~ q•:e lhe Jmreccr,un capazes tle va:; as :uueaç:J.s :1.n te r iores. EJle devb tt:>r con
:l.ngn.ri:w \' OlO!:i p:•ra. o rae •mo. faze ndo jogo, scienci:t rh injus tiça do acto pat•a não r1uerct· 
en~ r,~ l:J.ção :~o s ab:.dxo as;;ig-nados, com os t:- m- e xpol-o ú ap1·t::ciação ~los augu~tos príncipes. 
pre :;o~ pub l ico~ qu , roxe1•ciam. _ <.<Logo. pol'ém. que elle..; tl•!ixat·am a pro\·in-

(< E• assim quo, em dia -; do mez ch Nl)- cia, o pi·eside nto, Yin,lo de acompanha i-os á 
Yembro, qua~Jo .,'1. el.:ição se approxi111ava, fez · ':tr:mag-mi, fez b:1ix:w o P''OIIF!ttido q ladro de 
1Ja ixar p:~.ra :-:er vístrJ p':los abaixo assignados, 1 d ·~rn issões, •~ 111 21J de Dezembr·o ultimo, omit
com o pretr:n: t'l de pa.,.:sar- sc a l impo, um r e- t indo nelle o~ nome:. dos abaixo a.ssig nal os e 
g uhLmento r-~ formando a secret.:l.l•ia. "· r·on ter11p!ando, em lagar dos mesmo;;. o" do in~ 

<< Entr0 outros o art . 30 dess ·~ r r ...,.ula1nento di vi luos e ;; tranhos á t'C a rti .ão e SQID habilita-
significava urna a meaça aos empregado:; da- çõe., provadas. 
quella r cpa.rtição que não vot:1 s~r::m no ca ndi- «. J\s,i m foram po . .;tcrg-a los os dit·eitos adr!ni
d~to do prt:!sidentr! da província, yisto rp1e. ridos d•>s abaixo assigna.dos, qu e haviam si lo 
como consta dos inclusos numer o;; do diar io ! nomoad0s , algu ns detles pot· concurso. cxilibindo 
De~enove rle De~eiílÚro, era concebido no,:; so- : as ll i'!C: .·~sarias pt·ovas de habilita ç:Io e contavam 
g uintes termos : I muitos :tnnos de serviço, como se evidencia do 

<l:Ar· <)9 l · · - 1 t qua dro i•mt•J • •. . ) . • : o ;1ns .~ao ao.t; ac uaes emzn·ega- F' · 1. 1 1 · - · 
dos WJ qu.arl,·o annexo i-mporta ct sua destí- (<. •ma lS:lDf o e .;ta ?nga cxpo'I~ao, os nb:u_xo 
t uir.a:o do em ' Jí.C!JO )> as~1 r.nados ped,:m a 'vossa ~L·w~stade Impert:l.l 

• • ~ 1 . • . . . • . . . . . .• :t graç~a .de rebv31-r o in com modo que o!·a dão, 
{(. E.st. proced:mcnto do presulente, coll?- I consummdo de \ ·oss::1. Magestade Imperwl um 

cando sob pressao aquelles emprega.dos, vem l tempo tão precioso, c aproveitam ainda a op-
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portunidadP. para lev~r ao alto conhecimcntt' l merece a supplicante, como passa. a expo1· a 
de Vossa Ma.gcstade Imper:al que 0stes acto:; Vossa ~Iagesta.de Iu:péri.aL 
arbitrados do 'Presidente_ .se pretende faz.t:r A supplican le, Imperi:ü Senhor, üxer..-:3 o 
crer q.ue aão :~.utori:odos pelos ministr·os, era I mllgister;io' p11blico nesta cidade ha. 12 annos, 
nome da Corôa, a quem. so quiz attribdr com plena satisf:~ção de todos os seus superio
intere~sc pela elciç::io do candiuato ue se dizia rcs c .~a i · · 
o. tela. , e ~ue 101 errata o no 1° districto desta candas,como demonst t·:tm os docum(mtos j untos, 
província. cópias dos diiler,mt,~s termos de yisita o exames 

"- A' vista dos mesmos factos, que p::recem em su~~ escola, e q1~0 constituem a. sua horirosa 
_ _ . , , . .. · i ; cn o em sua. compa.n w sna. po re 

delles décorl'em e pelo modo por que podem ser mãL viu.va, s exag-enaria c so!frendo molcsti:~. 
apreciados, os abaixo assignados respeitosa- incuravcl, d1} qaem ::-. snpplicimte, tamb0m 
mente pedem e esperam que Voss~ Magesta.de viuva, ó o unic:o aropa.1·o, e u:n:\ irmã ca.saà:1.. 
Jmperial,cm sua :tlta sabedoria e justi~a,proverá Em as vespe1·a:c: da eleiÇiio de Dezembro fin-
camo no caso COI!ber. do, apresentou-r-;e em sua ca.sa o actual ad:ni-

« Curitib:\, 4 . d~ Jano::it·o de 1885. -:- Jotio nistrador da l\-1esa - de Renl:ts desta cidade, 
Fc1Tcira Leite- Jtisd A ttf.J1lst o Cisnairo. - Theophilo Soares Gomes, subrinho do 1° Yice
Scvetiwto R. B. 'l'aúorda Riúas . -Jose Fer- pre;.;idenlc da. pl·ovincia,exigindo em nome deste 
1·ei~·a Lu.i. -A.ntonio Carlos R. de .. --lnclrqcle. pam q:;e a supplic~ntc. fi;r.e:-;~e seu c unhado, 
-Ba chií10 J · ; ·-:- ,. · 

Os sig-n:::.tarios obtiveram quasi todos seus 
legares em c?ncurso e ~e:·npre ~1ereccran~ o 

" "' . 
ca1·gos politicos nas fileiras do partido conser-
vador a que pertence, votar no c;•ndid:. to do 
n-ovet•no sob ena Jc ser a . 1.1- lli "' ' -
vida J:lara o t:entr-o da pnwiucia ! 

As.;;im succedeu: vindo a supplicaut·3 a ser 
castigada por cn.nsa de actos de outrem e c1ue 

------~~~~~~~nQ~~~~~~_u~~~JUuu~~~a·rm~a~~rltl~g~unur.r~rr.r~oudr.i~rtti~il'; sendo a sup-
serios. plic:mte r emovida para um logor ern:o e lon-

Sr. presidente, para mostrar ainda a V. Ex. ginquo, sem para alli poder tl'<msportar-se em 
quanto este funcciona1·io interveia em eleições, vista do melin:lroso estado de sua .mãi enferma, 
o autorizou ~eus dependentes n. se tor·narem ca- achando-se, portanto , a supplicante collocada 
balistas, indicarei npenas uma circular ~ss.igna- n .1. conting)ncia. de exonerar-se do cargo, em 
da. por dous empregados publicas pedin:lo :1os qne tem direito Ct vit~liclcdn de, arlquiriJ.o por 
eleitores de Antonina para irem votar no c:J.n- lei c p1·ivada dos meios de subsi$~Cn~.:ia para si 
didato· do g-overno. Esses empregados foram o sua faruilia. 
logo galardoa_:Io~. A: circill:H' ~-~t~ ~s ;;ignada Pacto tão clamoroso, Imperial s,mhor, injus:::_ 

' , , O" 

actu::ü dirccto1· dos correio;; na proYi ncin., ~ 
polo Sr. Antonio Felippc de Souza c Sih·a, 
que é emr-rc·gado na mesa de re11das de .Anta-
nm!l. . 

A ving-ança tom:tdn. con tr,~ o;; professot·cs 
publicO!! é facto que cont1•i;;ta tcdos uque1lr•s 
que se intet·.-s,am pe!:l. instrucção JlOpnln.r. 
O pt·csiilÓntc ,.Jo l'nt·au:i, no fut·or '1Ltn cle:>envol
veu qua.ndo viu conLt':J.ria(b.s suas pretcn•;-õo-:, 
uão rcsp~itott considcraç:1o a!gurna . • \s habi
lita';ÕCs, o sexo. o tempo de serviço, tuc.lo 
foi esqu~cido p:tra se lembrar só de l'erir n. 
pessoa aclherente a um eleitor consorvndor. 
A seguinte rcpresont1ç.ão fit·mn.da por um:1. das 
mais dis tincLas pt·ofc~sorns da provinci::'l. dá 
pcrfeit:t idéa. do que pot• lá se passou e dis
pen;:a-me de mais comu'\enta;·ios. Eis o que 
diz ella: 

.J us iiçn. 
Antonina , 4 de AlJril rle 1S85.- Lcocc:.tlia 

]l[a,·ia ela Rocha .ril'IICS. 
P reciso ainda rooslr:tr a improcedcncia com 

·qne o meu nobre collóga, representante do 2'' 
districto do Paraná, fez uma accus::tção ao digno 

Scnohr. - Peraule o. A1:gusta Pessoa. de e honrado "uiz de direito de Paranao-uá. 
.. " u mperi ::. vem eoca. 1a ~ · ar1a .A explicação dos f:tctos e n:>.rração dos pro-

(h Hocha Ah·es, profcssor;t puhliM resiJnntc ce::sos n. que alludiu S. Ex. serà bastante para 
elll Antonina. proviucia Jo Pa.ra n:i! representar pro:•ar que a:.1uelle distincLo magistt::.tdo 1:_unca 
com o devido respeito, contra. o neto injusto e ~uluu da orb1La legal , e com toda ls•mçao de 
::-.rbilrario · do aclua.l pre;;idente d:•. mesma pro- espir~to distribuiu jns.tiç;L .segundo os preceitos 
vincí:t, D r. Brasilio A1lgusto Machado de O li- d:L le1 e rle sua. consc1Cnc1a. 
ycir:L, C}_!! C a remove li da. 2ó!. c:-Ldeira desta cidad:! \ 1. t -

d · 1 - "ll d s J · O SR. ALYI!:S DE J. r..~u.ro (:i um apat· e. do Antonino. p!•ra a cz ::>1:' :'1. c :t •n a _ c .. oso _ _ . . 
da. Boa. Vista, distnnte 0:3 leg-u:ls, sendo ess:~. O Sn. F.uJ~nAs :o Cor.r:.r.:u:-\o.mos a nat•rn.-
rcmOI\ão d';Yid~. como outras muitas q_tlO so \ ção' dos Í:\Ctos. · 
dcran"1 n:1. pl'OYincia, pur.1 c simplesm~'Iüc :i r ea- E1~ princ.ipios do nn,~o d-" -1SS2 ~ profess~r 
li:ta~ião dt; uma vingnnça. que de modo alg-um pul>hco .Jo~c Cleto da _S1h·a premcd1tou abr1r 

v. J( . -20 . 
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u~1a. ca$a de commercio a varejo. Não podendo r . Subindo, pm·ém, ao juizo superior em grau 
faze l-o ·no proprio no:: e por lhe ser ved:1do pelo ! de recurso, o dístincto juiz de direito, em 
art. ·102 do regulamento da in,trucçào publica l ctunprimeuto do seu dever e d;~ lei. tomou co
de iG de Julho de 1871), imagiuou um meio que \ nhecimeuto àa appellaçã:o e co1;demnou a. José 
lhe T pare?eu ~acil ~e illudir ~\fi u<:ll.a. disposição. I C~c:to da ::;il va, uni co re,.:pon~a vol pelas infrac-

Nes: e mtuuo suunwtteu ~o ··restdr>nt~ dt\ Ca- l)es hav1J:1s. • 
mara l\lumcipa eru 20 de :Março daqueile anno Ji e~t<w~~ iniciado o proc~sso e julgado pelo 
uma petiç~:}, na q~al, declaran?o ter aut~1rizado lj~iz ?e paz. quaudo ~ vice- presiliente d<> pro
~cu filho Co~sranc10 Cleto da S1lva. a abril' urna vw~ta absoh'eU _o reo _da-. multas, o .que se 

' .i ' \; I l 

d.ida a neces::>aria liccn~.a. t~s; e só por um depiora.vel equiroco podia o 
Prestunindo o presidente da Camara. não só vice-presidcu te ter-.3e considerado competente 

pelos tel'mos de S .l petição,mas ~~inda pelo cure- para. ~1.bsolví.!r um réo de multa.:) impostas por 
c Ler de funccionario publico do r~q UNent~ que iuft•;:c~.âO de opostar~s, O que, pela leg1sbção 
tal pedido n:1o sel"ia feito, !'em r1ue estivéssem em vigot\ é da exclusin C(nupetencia do poder 
preenchid<.1.s as exig:encias pre::.•:t·iptas pt;lo at·t. jadiciario. 
1°, n.:3, elo C digo Commercial. não duvidou em Não foi levant:1rlo o conilicto de jurisuic.;ão. 
conceder a. licent,'<l irnp•.:tra.da. . . . -~ _op:.roccr da:•sserubléa provinci:.d, apresen-

l~ostoriot•mer~te, porém, r~'cebeu urn:~ --i)-~Li:iao - t:~ !o no ultimo di:t J,t ~e~são, s~ teve o intuito 

o facto do não est:rr o mesmo Cons t:tncio Cleto 
da SiLva. c lí~Vidametlte habilit do i tara poder com
morei r, e con;;eguintementc ter •.~m s·'u nome 

· ::~. erta trm~l. c::~.~a o negocw~ v1sto co:uo Je sun. 
certidão Je b<1ptismo so ve!·ificava contar ell•· 
n.penas 1:~ :mnos th ida.de. --
o sobt·edito menor não reuni~\ ~s condiçõ,~ pl'C

scriptas p ~la lei para continu;Jr C•; l.U ~~. c as:• de 
negocio aiJCJ't:t. 0m sos::>ão do 11 de l\I::tio do 
me~mo anno e fit·mada em principio muitv Ct) 

nh·~cido--crue tem o poder d·~ cass<lt' urnn lic ;!n~a 
qucin tem a fM!tJl.lado de concedel-a- J'esolveu 
csssar a. :>.lludida lict>nça, qne a.s!Silll havia. sido 
obreplicíamente obtida. 

lntimad'L essa deliberaçüo ao referido meno1· . . . 
, ~· ~ • ~ # 

respeitar, r-occot·r·endo-st>, todavia., de qua.l
qu ·r J'ecurso lcg·al qu'' Julgasse compelir-lhe, 
o )0:1. a mais ten:·z desobedienda :.1 J' •nt d 
1•u1 um artigo tJLiil fe:r. p111Jlica1· se b :ma. a,;si
;;natnr!l., óeclnt'lU' LPBiti\•arneut-:•, de envolta 
com n~ mn.is a e •)t•b:ls injurias contra a•t uelh 
corpora.~ão,-que n:1o f·::ch , ~ria n. mencionada 
Ctlsa d ·· negociu ~l que com o seu consentimen
to se npplic:wa. !'eu fi I h o- ; q nando <! c e !'Lo que 
esse menino não assistia. no i nd ic:t.do osta!Jc le. 
ciruento coa-mer·cial, ma!' em uma olficina. onde 
<lhriament~ P.1"S&VIl :u1 horas d r3 trrlb dho, 
apren lendo o <'JlTicio de marcin!•il'o, o ,1ue 
ba ... ta l':ll'a dernon-. trar qne n•·nhuma ing:•ren
cia e interv·~nção tinha. ellc na administração 
desse flStabelecimcnto, que se quiz fazer pas::;ar 
corno seu. 

Tendo deixado de existir a licenç.n. por haver· 
sido cassada, mas continu.'l'lldo, como continuou, 

' menoscn bo d:4quella deliberação, mandou a 
-Camara Municipal impor aos reealcitrantes ss 
multas respectivas, c, para executai-as, e, at
tenta a.reluctancia dos réos,int:mtou per•1 nte o 
juiz de paz o compet~nte processo de conformi
dade com o art. 45do regulamento n . 482·1 de 
22 de .Novembro de 1871. 

Este proce~;so foi julg:1do improcedente pelo 
respectivo juiz de paz~ sob o fundamento de 
que a Camara. niio tinha corupctencia para cas
sar a licença concedida. 

~ ..... ~ 

que oc·.:up:~, se1n em n;:lht :1provdt:u• :lquelle 
~ quem \lUel'in.m prot~ger. 

As dt~ o:,i(·ões a r·es )eito eslão escri t;o.s nn.s 
pustnras lllunicipaes e não podem. deixa1· d~ ser 
cun1pridas, cmqtt:•Dlo não fv1·cm revog:1.das pelo 
pod:t· compe1cnte. 

\.ão d ~cn.utadc de .1o:-:é Cletn dn. Silv:L. 
ExpliL' :m·i :-•gora. o que se deu eom o sup

plente do juiz muni.·ip~ü R,_sado. 
E · princípio ger~lli,lentc admittido e até co

me .. ~inho, que <.:crtiducs u. ninguem l':O deve ne
o':.tl'. sah•o os c ... sos de st•gredo de justiç:t, pl'in
c:p~tlmetlte quando forem :-:olicit~das para o 
exercício ,;o sagrndo d:reito de defeza. ~ão 
obstante }sso, tend? o _Dr . . Josl! Emygdio Gon-

• .. l... ' • • , ' • ~ ' • 

def,•za no iltiquo pt·o~e.,so üe responsabilidade, 
que lhe roi mandado in-<t:turar p<:lo presidente 
da pro\·incia! or nm im: : ~ina.rio crirne do n·e-
val'lcação, requerido no :~o supplome do juizo 

-munici;·:tl ern exercicio, pot· tet· el1e sido ful:
"milla. :o l .. g •. a com :.c suspensão :l(lministrati\'3.

1 

uma certidão da juslific;l~:ão IH'Oduzida pdo Dr. 
Gent' l'0 ' 0 1l:.ll'que . ..; dos S:antos com o fim de pro
v~ r nullithde:-: dn f!lciçãa, a quo se l)l'ocedeu a 1" 
de Dezeruhro n:t paruchi:L dt~ r~l·auagn:i.fui-lho 
esta D('g;:da. :\t•Litr·:u·iamcute e sob fz·ivolos (WO· 

textos, cumo o do n:'io ,.er u Pctici~on;trio ndla 
intr·ressado ou lll'•'j ud i cado. • 

Repli<'OU ninda o r.:or1uerante mostr.mdu a 
im tJI'OCl~dcncia de tal deci!!ãol mas foi de novo 
mantid•; o despacho doucgatol"io com appl:\u:-;o 
do~ me:-:n:.o,.; flue tinharn-~·'~:l rego<ijatlo co1n a 
:::u,;;pcn:-:ão c re,-pon:"-abilidade do illu:-;trado Dl'. 
Jo,.;é EiJJygdio. · 

, "' .. :""'' 
este a s ua que.ixa documentada contra o ,.;ubre · 
dito :)o supplente , p0lo ct·imc pt·evi:,to no art. 
159 do (~odigo criminal. 

Cor rendo o processo seus t•-·rmos e sendo ou
vido o Dr. promotor publico, que é um bachurel 
mandado vir de S. Pa.ulo pelo presidente,opinou 
elle pela pron une ia do accusado. Do accôr,Jo 
com o parecet· de funcciiJnario de toda confiauça. 
do administrador <la província, o integro jr1iz 
de direito pronunciou o gullrclbdo,funda.do nas 
razões quG constam do respectivo de;opacho. 
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Pronunciado intet•p:Jz recur~o par~ a relação, 
que.r::!formand'l o despacho do juiz ~i. quo, man
don_torhvia. a.d\'f'l'tir o rruerallado, o que prova 
que reconheceu-lhe culpa. 

-

O Sn. Ar.vE.:; Í)E ARAUJO dá um apart':l. 

desse vingar a candidatura sempre impopular e 
repelJida do meu contendor, diante do eleitorado· 
daquelle Ji,;tr.cto. . 

Nem a. b~nrwoL~ncia com que recentemente 
a m::1.im·ia da commi~são o accoll1eu como por-
t· ( (' . . . . 

n.. Eol''R.\.8[1) CoRnEIA :-Em relação no o ro~ultado da. vot:tção para de,;;t"arte de.:la.J'al-o 
pt·occsso d·~ Ped!"o A 1 vos de Paula só me cumpro ele: to. nem o acto ·ie ~13veridade da camara dns 
dize:· que o juiz de direito a.b•oh·en-o por :::cn- Srs. deputal• s decretando a nulli iarle geral da. 
tença publie!'ld . . eiça:), em o c;el'va.nc1a ao que 1;;:poc o art. 

A injnstiça co•n que o tn'Hl collega accnsou 1 •ia lei, p•lderatu tornar mais svmpathica a sua 
este distincto e integt·o magistt·aclo f•'z com que causa. • 
desconhec<>ssn a imparcialidade que elle sem- De facto,~::em aacçã> Ja força public<t no col
pre tem mostrado e que se "?a.t'.'!nteou em absol- legio de Lavras, onde todas as autoriuad,~s, in
vições dos que f'D') intit.ulam chef·~s lib.,ra~s na clusive o juiz de direito Silva. e Souza, inter
comarca de Pa.ran::;.g-uã. como sejam o proprio ferir:-tm publica e ostensivamente em favor de 
.Jo~é Cleto da. Silva. Felisbino Lellis d~ Bittcm- meu contendo!'. cabalando de modo.infr~ne ou 
court e Ricardo .Jos,; d;:~. Costa • procec:;sado In.andan•lo ameaçar os eloitore,;: mais timi
em ~irludr::! de denuncia dada pela promoto;b. dos_ p~>!o official Paiva, corno der;fiqnstrarei 

No processo de José Engénio Lima a pronun
cia fundou-~e no parecer do D r. prom1,tor pu
blico, que é da inteit·a confianc;a do govern,). 

~u tra.z1~ o~11mentos parn. mostrat• que o 
procedimento do honrado juiz de di rei to, em 
todos este;; factos tl)m sido o mais correcto e o 

' o . 
me permitte continuar, c sinto não poder mos
tr·at· ·::om) f.Ji illega.l c a rbi lra.rio o pr Jcedimen to 
do presidente .Jn. pt·ovincia em rela~ão no dis
tincto e illustt·ado ,juiz municipal d') Parann:-
guá, assim como qu:mto foi recto este Juiz em 
relação :i justific:Jção de que trnton o 1:1cu no
bre collega. 

A discu::são fica adiada peh hora. 
O Sn. Prtr.SIDE~TE cl:i parn. am:•nhã 

0 lllll e or em o tn: 
Vot·1ção do p:trocer n. 159-188:1, rc!alivo t1 

elc:~ic:.ão do i" districlo dn pro\'incia do CeArá. 
• :- ' !""'.... ' · · :"" . . 

IÍ\'0 :'t Ol !ição do f.lo disti'ÍCIO d:t pt'o\'incia da 
Bahh. 

Con Lin n:tçi'io d:t ~a cr seu ~--no d:1 projecl.o n. 
i .:\-188:"'>. soLt·e f\Xtincç:io gradunl do cle
mcn to SOI'\'il. 

Continn nc;ão da 2a discnssno do p!'Ojf'cl.o n.16 
-1NS5. sohre cl'cdito ::o l\Iinist:nrio do I u•pcl'io 
para a consr.,·ncç.io rlc um l:•z.weto. 

2:• discu~são do projeeto n. 18-188:1. sobre 
cr('(lito ao !\lini:;;tcrio da .fus:i·.~:t para dcsp~z:•s 
secretas ela policia e outrM. 

' ' 
pregado em Villa Alegre e Umary, onde o 1° 
juiz de paz requisitou, com antecedencia,a pre-
sen a de uma for .a ( ue lhe foi enviada 1 
me;;:;mo tenent•1 Pai\'::1., para estar, eomo esteve 
po;tada em f1·0nte do collegio ~'lcitoral; sem as 
fraudes empregadas no importante col!egio de 
~ . • . , 1a 
da. nuiol'ia dt mes:t eleitoral, lhç, ser:a. im
possi vel age i ta r o insignifit:a.n te numero de 
votos com que se proclama deputado. 

Par·a que a , am:1ra dos Srs. deputados le
gitime esse resultado, é preci;:o que restaure 
a antiga. doutrina. dos partidos intolerantes e 
reaccion~1rios~ de que é o governo quem tem o 
direito ele nomear o.'5 deputados, ou de fazel-os 
eleger pel~ ?.9lic~a, apoiada n~ força material, 

manoh:-a8 e alicantimt~, p:1ra inverterem a vor
daclc das votações ou su bsti tuil-as, com tanlo 
f ue fa .am vin,...at• ns candi~laturas dn fei ão. 

Não ó uma dúc amaçi!l) o que venho de dizer; 
melhor do que ou e de modo eloquente l'allam 
por mim os facto,;; rt ue pass·> a ~xpor. 

A politica d·~ minha. pt·uvincia não mudou 
clopois qu~' foi deruiitido o bachal'el Carlos 
Ottoni. :\ olm:t da reacção q11~ aq11elle adminis
Ll'~ldor nlli deixou tF'm rle leve foi alterada pelo 
conselheiro :Sinvnl de l\loum Ao coutrario. o 
aclu:ol administradnr·, não -ó a mantem como 
uma m·tchin:~. aperfeiçoa::~~ mas de \'CZ em 
quando, P'traas,im dizer·, az~ita-the as molas, 
paL'a que fun~ciono melhor. da In a. ne.·essid:>drJ 
de empregai-a, como aconteceu na eleição que 
se disl!ute ngOI'D . 

Lcvant:t-se a sc~são as 5 horn.s 0. 1/4 . Annulhda. pelo voto da camara a eleição do 'i0 

di;:tricto do Cear:i. no dia 24 d~' 1\larço de <te 
noCU:'IIE:N'TOS QUE ACO:'I.rPA:'-:HA:r o PA~~CEil N • 1::09 anno. governava ainda o gabinete de (i de .Junho, 

equem e c e::a o ~ con a.nça o actua pre-
DA PRO\'INCIA no CF.:An,\. sid,.nt·~ do C~> ará. 
Illms. St·• . presidente c mais membros da ia Em seguida no facto, o pt·imeiro a.cto de S. E::s:. 

commissfíü d·! inqucrittOJ. foi mnrcat• a eleição dentro de um termo nmit:o 
A eleição a rru0 s:~ procedeu nltimamentc no breve. mais. me~modoque é de estilo,tratando-se 

7·• di:;;t.t'ictn do Crarü. cor·reu como a do to de entretanto de um district:o cuja sédc, :;;endo o 
Dr!zembt'"' do ann0 findo. 1:onto mai,; proxim0 da cn.pital (la p!'OVincia,_ 

O pt·oc0.s,;o fi) i o mo;;: mo, J"cpcti rã<1-sn. as me ~- c,;t~ cruas i :i. d · stancin. d ~) 80 l.eg~:ls. . . -
m::ls vio!encias. e, cou1n entãn, os manqJOR f1·:nt- hsto acto do gon~rno pt'OVlllClal,Justtfic1Vel 
dulnsro~ cnr. ret'am p::u·elhn-: c: •m n ir.te.rfet·c>nci:l l al i:is .. I'Ou. :1. iut1ul'!nc ia d•• outras c: rctlmstanl!ias. 
indebita do g-ov~'t'tW e, d ·~;ta. vez. Jl"rv(mtnt·;l. no rnontent.o rJin qur1 so deu, l'e\·elon cla.rnmeute 
de uma. fórma mais' acccntual:t, pa1·a que pu- u:u Juplu intct•e!:sc. i''. O pre!sidcntc ~o Cc:trá. 
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(lueria. :1proveit:1r o.s ultimes dh1',: do gab!net'3 j De yolta . do Cralo, o tenente Paiva. em vez 
de ü de Junho. cuja r·3tir:;:da. ct·a pre,-i.;;ta o co:n de s·~guir directamcnte p~u·a a c::tpital demora-se 
toda a se;;uranç:~. e;,;perada peb opini!io do p:liz em Lavras c permanece alli dura1lte dias atú 
representada na camara actn:::d,. como depois os 20 de Maio, spl; o pretexto de que: h:~.via adoc
Lctos o prov:1r:un. 2°. Quando vie ..... sc o desenlace ci lo um soldado que nada. tinha de doente. O 
do. crise e um novo "'abinetc surrrisse a obdo C crn·cns d "'O · l'l . • • 

pel::.. maiorh p:ll'bJnenta.r, e jtdgass0 couve-· de Lavras de 1:3 do mt~smo m~z, a assistencia 
ni•mte modificar a n.dmini,;;traç;io da província, de;;; se otlicial alli. 
já as cou.::as estariam encaminhadas c qual- Na .-espt~ra da eleição c no diJ. elle ameaça 
eruer mudanç:1, pot• falta de tempo. nenl - .·i ores, in uni a-os, reune ao es acamen o 
feito directo poderia produzir no !'leito qu0 de- vue li cstu'\"'a as pr~ças que conduzia, e de 
vi~ fedr-;;c a :20 Jo !\hio em todo uistricto. bccordo cor.a outt·o comm::..ndante do destaca-

I 'arecc que até de concerto corn e~sa poli ti c a mento alli estacionado, manobr•~ movimento c 
de celct·idude cll}itoral no Ceu~t, nos me~n1os cvolu~:ões d:t forç;t ao toqnc de cornetas. · 
intuitos, porém, por methodo dill'ercnt·,, islo é No proprio db da elei~~"io, esta força, a con
com ~ystemati<:a. lentidão" l'aminhava aqui a selho do juiz de direito, para sah·ar apparen
maioria _desta. illustr .Hb. commis~ão esp:tçan ío c ias, ÍIJÍ po.-tada a i OU bi·oças da cn;.;a da co
durante ruezes o sen justo e cons ·ic·ncio~o es- mar·ca, onde se fazia n. eleiç:io. (Ga~ela do 
tudo ::obre a eleição do 4° districto de minha .:.Yo;·te n. 116). 
proritJci. . _, . , ~ r·o do 

A vcrd~cle é que, si. o rccc-n'!Jocimento do meu cc1ificl.o a aliciar eleitores, a compmr votos para 
'illu:;tr·e ar11igo e chefe cons·•lhcit·o Rod1·igucs meu cumpctidot·. Este magistrado erajniz muni-
.htnior houvcs~c sido nnt·~ci ado como cr::.. ch ci ~~1 de ui~ ·am · ,· -.;-
cure1to e n not1c1a. este }\contccimento che>gasso Dezembro, tomou parL~ a:!tiya em favot· do can-
3.!) -;o di;::trictu antes <11) di:-, d::t eleição, minha rlidato o1licia.l e tcvr_\ como recompensa "'- co-
victorio. teria sido mais clicisi\'a. marca. de Ln.nas. 

~ "' , ~ ( u o 'ss , ive, c ve1· :t c, mmona 
:c os protectores do meu competidor aqui e U. nes:-;e coH~gio. Esta maioria, porém, seria mais 

Este plano é hoj c t:"io C·)nhecido, em vista dos numerosa si alguns eleitores, por seu:~ mane
incidcnte:; c1ue se deram, agora transp::trent~s jo.s, não <loiX<lssem de compn.recer e outro;; uão 
aos olhJs do todc:s, quanto c0rtos factos q11e fossem coagidos a votar no meu contendor. 
occorroram no tlistriclo o esclareceram ele modo. O secretario da mesa, o cdcbre l\lanocl Car-
CYideute. los, o mesmo que teve :\ iniciativa da!' 1bndes 

Além dos boatos adrede espalhado~ na pro- prep~tro.das p::>.r::t Ilrcjudic::tr-mo no primeiro 
vincia de que o g-o,·erno pr0tcgia ~ c:mdídatnra. pleito, alto:!rou a r.cta da eleição, como pocleri 
de men contendor,c eram com insist.~ncia. pro- verific=tr esta illustro commhsiio, comparando 

~~~~~~~~~~~·u·~·~~~~~~~~~~fl·~-~~~~~~~~~·~~~~r~o cen!ada el~çlo, napatt•: 
g-a\~a :t no~icia ch 1; m tclcgramma cxp''Üdo,p;~.ra r·,.b.tiva ao eleito!." Lacerda, chamado para 
o ,\ ra.cat\'. dando como dcrrot:~do o co!l:-;elheiro substituir o 3° immcdi.ato, que não compa
Ror.lriguc~-s· Junio1· c rct·ónhccido o sen com .iC- rcccu. 

rc or . [i,;w,·J;.-Xcste collegio - der·n.m-sc violen-
E:Scu•ado ó ~~cr•'sccnt:~r 'fUC, p:1r.1. dar-se o cins, 1.·ontrn. as qn:1es protestaram eleitores. 

dr'sejadu cti(~ilo a csso nr·iil ignouil, os :tmigo;: Este prote:;to, rp.1c acccntua. perfeit..tmcntc a 
de meu contendor q ncim:w:un fo 0uotcs com 3i- i ntr~ nc:1ç:"io da. J'or.,\a, deve ler sid.J apresentado 
nlU bdo ph.t·cucsi c cn trcg:n-am-sc a cstrúndvsas ~i ju ul:"l :1 puradom, visto como a me:~a eleitor:: 1 
IU~Hifesl:1.c;ões. nitv quiz a~c:t~d-o, o pr:>\'avcltucntc a.compa-

Pl'ouvet·n. a Dons, pot·Üu•, CJU•J se limita~se :-:!) nh~r:i a neta da. apur;tção. 
a. estes mc:lios com:cos n. prütecc:ão e o apoio qu•! ·r~~,·::··"· :llc!J,·c.-Eatc collcgio; que é um 
lhe dc1·am. /~ J'~\l'c.;:t é lic:it~• ~os c~dntltstus de dos mais importantes do districro, ost:'t fad::l."!o, 
ee1·La ordem. c·•mo .-.m ou tms clroic;õos a.n I cr·iorcs, a ser·vit· d·~ 

O 'JllC cc.n,1··m::o c elevem eond·~mnar ns thentr·o ::is proezas do tenente Bal..iuiuo, por 
t1cf•:ns ll'I'!S da liiJ~;·d:d•J cl~itot·~l.l é '" int<:t•vcn- ~l,·u11!,~, Lhd,·t, 'l'1c., com o maior escanchlo, 
çüo inrJebitn da. força malet·id c o ompt·cgo r! e d13;•ois c ir! J:omendo escrh·ão d > orphüo,; do 1cô, 
Olttt·os meios irJ•cgtllarcs c imm<Jraes, 'JUC f~1.l- <·ont.intb a. fazer parte do co1·po de poltcin. rb 
s•.':tm :~. '1.-cmhlo elcitot·a.J. pl'O\'Í ncia. De :t~ YCZ, 'flOrórn, limitou-se ao 

Infclir.nv' nlc n :io s;1o 0m pcquen:~. cseab os. p~p~l ele torrorista, deixando o seu empreg-o, 
o"S.pedicntcs dcstn. ordem emm·cn-r,dos recente- n:io sei si com licr:nca ):tJ'n. c:dxdn1' c · 
mente no r t·-tnc!o c ·: nnnha pro.,-incia, para. ag-cnt~ :i. conupr;ã•) eleitoral, pap ·-·l que des:>m
que o Sr. Dr.Thomaz Pc,mpou pudes 'e ainda uma oenhou bem. 
vez an·:1.nc::r-mc ,., r1iplomn. '1' :e me .compete. • ,'J·. Jlr~lhr:1ts.-Anui c!eu-sc uma Í1·aude, ha

No dia ·í2 th Abril ( Ct.:ct;·(~nsc ns. 05. 57), hilm·')nt~ ernpr~gad ri. cujos eil'ctlos, aliás, sô 
jornal ~! n. opposição, dcnuncioa a pnrticb de pedem s ~ t· chrum 'nle determinados com :! 

nrn f:)rtc dc:> tacr.monto pr.ra. a cidade d·) Lavra~. cxhibiç:"ío dos docqmcntos que espero. 
A linguu.:rcm 0aqu ro lle jornal era exprossiva Foram recebillos voto~ do eleitores que re-

c cncrg-ica. indicava :t intcrvcn.ção da força gul:::.l'mentc não podiam vot:lr UI)Sta cl!.lição
publi•!a. I) org-~fo do governo co11tcstou o facto. r;l dtores recorridos, como os denominou o lllCu 
VJJUO lnnsa, po:ém, tl eommissão qne pro.:c- fiscal, Dr. l}m:.Í:l . (Does. tiS. 1. ~ e :;.) : 
de11 o pr.:·si:~r.:ntc 1 !Jeu al::.:'unin. providencia '{ Houve protf.lslos contr·:~. esta h·l·cgul:.U"tda.~tc, 
N~nhu.m'à.. · .... ruas a mesa, em sua m:;ioria pertencendo :i par-
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ci:tlidade de meu conte~Jor, recolheu á ui'D1. 
cs votos de~ses ebitorcs, porque lhe apl'O'-·ci
tava.m, os quaes devem ser d'!duzidos, em vista 
dos documento::; quo serüo exhibid0s. 

Al6m deste abuso, ha vehclílente.:: indícios de 
uma m::tlvc<sn. ~ão fraudulenta na elei ã de 
1\iat;wus: bastn. attender Ms seguinte;; factos. 

Os livt·os cb eleição não estavam no archivo 
dn. re,.:pect~va cama:·a mtm~cipnl de::d_e m.uitc 

, ' ~ Jo·a ' 
dias, não haviam voltado p:\ra o mesmo archÍ\'0. 
(Doc. n. '1.) 

A ::c ta da. insta!lação da mesa fui oscri pta co::n 
s0gunda. intenção, porque ficou intercab.da com 
folhas em branco. (Doc. n. 5.) · 

A urna não foi rnini;:trada peb. camara mu
nicipal : serviu como tal uma caixa ele folha de 
Fbn(l:·es sem a~ precisas condições de scgu
ran~a. 

"" ;::, 
demais suspeita. . 

O numero tle eleitores que vota~am é infet'ior 
ao numero dr! vr.tos e s•1"'undo uma rola .ão 
que possuo, cxtra.hid:1. do livro do registro. em 
Kovemi.H·o do s.nno pruximo p:1sa:).do~ o ali:-:;ta
m·ento 0ra de 157 e nfio de 1G7 eleitores, S '~-
gundo , • ;::, , 

Na discus~ão e em presença da-s provas qu ~ 
me devem cheg-ar, entrarei no desenvolvimento 
desteí5 pontos. . 

Bom .lcs·us.- Neste collcgio, o nutMro de 
cleilores Lltosos e cxces~ivo em rebção ao seu 
pequeno eleitorado. E' de estylo indicar fisca.l 
aos c<~.ndidatos ; m:ts a mim não o fizcr;1ll1 . 

Embora nflo o tivesse, sómcn te nesii:t paro
<:_hi:,~s~. erav::: com certJza pelo menos a mesma. 

Illm. Sr. l:1.bo1liã.J publico e de. notas da 
cor1HI.rca ele Lavras.-Os abaixo ass:gnados, 
'.'leitores da parochia. ào Nossn. Senhor.~ da 
Conceição do Umary, vêm. na fórma da l·~i, 
pt·otest:u· cont:·a as irregula.ritlades da olcição 
1. u • . ,· 

1 . r> Quc deu começo aos t1·abalhos ás 1Z ho
ras d;t rna n hã, mni,; ou m0nos. 

2. 0 Que tomou l)arte na direcção dos tra-
a GS a mesma r; mçao, ·~s e o começo até o 

fim· indebitnmrmt(), o cidadão José Raymundo 
F'crre!ra Filho, que não é eleitor da parochia, 
doutro do recinto com os mr.sarios. 

:3. 0 Que houve aj untamonto de fot·ça., sol
•hdos do bo.talhão 11", sargento ou fol'riel ele 
policia. vi::do ào Lavras, c porção de paisanos 
arru::do~, isto com o.stontação, ameaças e ou~ 
lras mn.úifestac:ões. · 

4. •J Que h ou v e caballa, fazendo-se promcs-

"' .. '- . 
dançn. nfio é explicavcl em collcgio tão pequeno. 188).-Juizo tlc direito da comarcn. de lgur~tti. 

lcci.-Aéeito a ucta dQste collogio nos ter:nos - .AuLo:.:: d·) prote..:to a requerimento do Dt·. 
em qun est:i csct·i t<L F'r:md:-:co J\l!l.t' .al da Sih·eira Garciu fi, n.l 

t;rciJ·o.-Aqui a c Oição co:-reu com reg:u- candidato Dr. l\:cton dr. Fru.nca Alcncar.-0 1o 
b.riJ~dt) . A weu contendo-r, porém, devem ~e r cEcriYão~ ~Ubt'fJ.t'cn;uc CavcJ/c((n!e. 
d"tluzidos os dous yotos qnc indcvidamcnt:lho Antoa<;.uo.- . \o:.:: ~ti dill:.:: do mez de l\Iaio do 
deram. a n no do n:\sc imcato d0 1\o..;-:o :Scnhot· Jesus 

O <h um eleito;· tia revi~ão dtJ 188-i e o do Chr·isto. d~ 188) . n0sta viill o tcnno de S. 1la
c·x-eoll,~c tor daquell:t vilb, preso a·-lministr:t- theus, coman:a . de l.:;·uatú, om meu cal'to:-io~ 
tiv.w;catc :i r~'quisição do inspector da The- authoci o prote~to e •iocumcntos qn0 :diante se 
sourn.l'ia, por havc!' cornrnettido o crime cle seguem. de qu·3 pura constnt· fiz e-:to termo. 
pceub..to. E eu, Manoel Joaquim Albuquerque Cav:llcante, 

~\estas eondiçÕ·:>s,cra bypolh0SI} ::tlgumn. podia 1" esc!·ivão o e~crevi. . 
cllc sahit· ela C:!.dein. para ir votar na eleição. Doc. n. L - llln.:.. S:-. Dr .. htiz de Di!·;~ i
i\ em uma antot·idarle lo~al tinha C')mpetencia tos desta Comnrc[l..- O B:tcharel Fr:l.nci,;co 
para con~.·eder-lhe sei11clhaatc indulto. Marçal d t Silveira Garcin, eleitor de;,ta parc-

O acto equivule. 11c!;;, n. mua usn i·paç:io d ,~ cllia. fi:;calllo C:in(liJato D:·. I\1eton ch Franca 
poder; nüo deve portanto produzit· efi'eito algum Al"nc::u·, na. eleição procedida nei'tc.....colleg-io 
!f:gal. ::t :20 do col'rentc m~z, pa:ra nm õcput:1(lo á As

I,t;uMit.-Nc::tc collcgio o. eleição Ci)rr:~u com seml.•lé::t Gernl, ha,·cndo :-olestarlo JC!r:mte n. 
re~u : arl ac e. Iile~a c.mtora so Jrc diversos vicio;,, irreguh-

'Limito-me por hoj::l :is consiàcr!lções que ~·:dadcs c nullidades que se deram na 1aesma 
:ficam oxpos~:1s, ús quaes uddieionarci em breve eleição, o que consta de llois prote:::tos, rub:·i
n:wos docnmenLos. pelos quaes espero que cad{)s pela mesa e despachados em sentido 
ika.r:i provado :i evidencia qno, n:io só devem aftirma.tivo pcln. mesma,-:e de um outr;, em ter
set· dcdu?.i.dos os votos indevidos. como d~~ cla.;.. mos negativos, com t!ous v:•tos venci:lo;; dos 
rarl::t nulh a cleiçio àe S. :Uiathe-us~ em conse: mesa rios Vieira Bn.rbo;r.a e Palacio fazendo-se 
quencia elo qnrJ tenh, mo.ioria no dis tricto c devo mens:To d•) t1Jdos na ada r·'specti\':l, c sómentc 
set· reconh!'!·~ido dr:JJ •llt.ado, em vi"ta dos i r'~c:c- clous a~01.npanhando a. autentica; a saber. os 
dentes adllYiLLirh•s ror c'tn illustru commissão. dous prim·~iros de que faLiam os documoatos 

Cõrtc. 27 de .1unho d·3 1885.-Dr. J.II eton da juntos sob n·> 1 e 2, e. constando~lh•;l que o 
1"i'C!ttca _.u,.mca~·. t presidente da mo~a. eleitoral; o secretario da 
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mesma l\fanoel d:1. Silv:\ Pc.reira Cosln Leal! A.!ú?UJI.lfJi'qt~e Cuwrlcanti .-.F'Nr.ncisco. Jlarçal 
Filho. e André d~ Souza Bezerr·n fizeram con· da Sil-veira Grr.rcia.- Jvoqui;n .Jose Percint 
duzir pal"a essa citbdc (l,a-uatú) sede d:.t com:o\r.:a, rio _Vas,·i,ile1tto.-.Jóaqui1n Vir:í1·a N OÚI'':. 
os.livro:rde :1ctas c l'•'g"istros, rrue td<)S crn Doe n. 2.-llltll. Sr·. 2° snpplentc <lojui7. 
c:lsa. rio promotor publico Greg.,l·io Tlranm::t- de pa.:r..- O bach:wcl Francisco .M~t·çal rl:t Síi
tur~o. com a oi o deH'1. s·~ reteorie á f<tl;.::L fé \·eira. lJnrcia. fisc;,1.l do c:.tndid:1to Dr. Melou da 
repar~r os lllnumeros defetto:; h:widos na e ei- Franca Alcnc;~t. por bet-n -··los intet·~s~es poli
ção c lino;:, vi-=to como n:t act:\ õaorgtni:r.~ção r.iccs d·:-;te, precisa. que V. S., iu qualid<~d~ do 
ct:• mesa, e:;:ist~~ i nt~>rca.la~a." folhas em bran.co, n:e>:ai'Ío na clei~."ío pt·oco:.lid t n0sto coll.egio n :> 

. . 
como este defeito ó uo corpo Ja acta c sendo 
:lOtot•i:t a idéa de um p1·ocedimento fr~'l.udulentn, 
e subtração dos pNtest<~s. ou substituição por 
outros. no sentido de proteger-se n. caus • do 
candidato :\d\'erso. por isto o snpplicante, tendo 
razõc~ pant receiar nma frnude, v~m desde 
logo redamar con.tt·a qualq ner nct'> ~t.tcntatorio 
dos direitos do c .• ndida to cu_:os internsse " re
pre~enta. e prot_"'stando c?ntr::l. o acto d~ car-

- . ' 

qu:tndo den~rMn estar no n.r<:!hivo muni-.~ipal : 
docttmento n•1 :~; c mais cont:-n. qualquer outro 
de Yiolenci:L dos dirP.itos políticos do predito 
ca.n 1 1to. requ~r que seJa toma{ o por termo o 
MU protesto, e qrJe auto:1do seja Qntrague ao sup'7 
pliC::nte, ~Gn:!o intimado das moti\·os delles o 

... ., { ..... , 
hlcia. g;Jral ; att•!!'te si o supplic:~nte, sob sua 
bttra e firm;t, npresentou ú mesa tr..:~ pt·ntes
tos, o ultimo dos qu:•es. foi indeferido. com 
os Yotos venci.:loo;; de V. S. e do rnesario Jo,;é 
Vi.-~i r·a. Barbos·t. ·sendo os dnu~ prim0irog r-1ce
lJi ,los, com o despacho :-Como re(lll''l"~ lançado 
pelo pt·e<:ident ~ d:1 mesa. c a"signado, 011 rubri
cado pClr todos os mesarios, e do tudo se fazendo 
ment;.ão no a~to r;~spe;tjyo; sondo o.s rn.oti~os 

,.,. 
J~ • 

Ter a e1ei~;:i:o prinéipiado muito depoi~ de dez 
hOl'êlS do dia.4 O qnB fi<.~OU uem nvidnnte pro
\~ado : tcr:'m votado eleitores recorridos : não 
tel'en~ s1do com·ocndo~ por o!ficio p~ r a a eleição 
os el,~itOI'e-; d:1 partitlo conl"crvador miuclo e 
:~~uh. ; o que deu logar ~ :dgu 11~ dei~:q·em de 

~ . .; J oJ' " , ' -

parn. os devido~ fins. O su:q•licante fez os prn- ~ reg-istro dos nl!'itores requisitn.do.s ch C:1mara 
testas de propria l·~ttra. P. deferimento-R. M. Mnnícipal, o havei-os pot· sua conta o juiz de 
-S. Matheus, 25 de Maio de 1~85.- O fiscal, ,.,tz F.r:.ncisco Fer·reb·a Lima; e a.iada por 
F;·anci~co ltim·çal da Sii'Dci1·a Ga1·cia. ~char-~e a acb. da organi:r.ação da mesa clei-

R~conheço ger a. firina e lettr;l suprn. 0 r:>tro trmtl interca.la.dn com folhas em brancu no corpo 
ela pr•"sen te petição do Dr. Fl'a.ncisco 2\Inrçnl do me"mo e ri~cada, l"Í não inutilisada. S 
dll. Sih,eira Garcia, fiscal do Dr. l\leton da foi moti...-o dt) :::eg-undo prot<'·sto, t(~r votado .Tofi:o 
Franca Alcn ~ar n:t eleição a que se pro~edcu no Dias ,;a Fon;:eca e Sih·a,quando da lista dn. cha
dia 20 do corrente ne:-te colleg-io, por ter della 1 mada não constn. seu nome e sim o d-: José Dias 
'" - '" 0 • . • ' i\ . ')- • . ....., • .,.. • ... '" • T - ~ t 

- ' - . ' 
do Mr.io de 1885.-Em test~munho da vet·dn.d~. cisco Dllartc Pinheiro Galvão, quando, tambem 
-0 1° bbellião publico. N cwael Joaqttim, 1ll- n:'lo constaYa. da mesn1a Jist1. seu nome, e sim o 
bttqttt!l'qHe Cavalcrmti. 1 d · Ft· ~ r..tuoso Doarto Pinheiro Galvão. Si houve 

omo rer1uer. gua u, :....J a~' :uo ::-;;, , - um t"rce•ro prot~sto. o qu~l sendo indef:Jrido. 
R.de.-Luh•rr.d c. com .!ons \'vt04 vencidos, ~omo ficon dito. foi 

Termo de pt•otesto.- Ao;; 26 di>s elo mez de ent,·egno à pa.rtc prtHr.>stanie.-l'\e~tcs termos. 
Maio d~ iK:-)5, nesta villn. •' termo de S. !\h- E. H. !\I.-S. MathettS, 2.5 de Maio do f ,':!S5 . 
then ::c:, comarca de Ign :tú, em mel! carta rio. -F,·a,•('i.,·(·o J[. d a Si/ ceir(t Gnrda. 
comparc ~"'U o Dr. Frnndsco !\T :l ~"çal d L Sih·cira Tendo. na. qu:di lade d·~ rne~arin. sido teste
Garcia. fiscal do can,lidato Dr. !\l•·trm da F rancn mnnha ·lo;.: facto-: nlle~ndo;:,. lu" sã,_. \·cr<ia loiros 
Alencar, e disse que nos lermos d ~ su:• peth;ão ,·orei em favo1· dos pi'Ot••slos e a tn, como cnc·\r- · 
retro. e documentos juntos. prote .<:t~,· ~ c on!.ra rc gn rln <lc fazer :t li•t:t dos cleitorc-;, l'eclamci 
qunl 1 ue:- subtracç:1o dos prott>stos flUC ],~ \':\11 t• 111 ~~outr:~ o ~ Yotos do dons cUa.dfio" 'JllO não tinham 
contr:a os Yicios '~ nnllid ·td•·sd;~ r · J ciç~io procedida. 'S"US nomes n:L l !,.;t·t rl:t ch·,nmdn..cnnformc os 1lc 
nnste C'Jllegio no dia 20 d•J corr.•nt·! pn:-:1 unl 11 n ~ u5n.m ·~ p·>r!J'IO sã,) conhecidos. Port:~nto, a.t
deputado a A~>; '! miJléa Ger~l po:- PSt~ di..-tl'icto; testo sobretudo o ai legado aftirma li\·a.monte com
c ~,ntra (!_ llalquer substituição d0~ m~smos pro- conhecimento !Jf'lprio. 
t~~tos, os quacs constam da actL e devem !\com- S. M a.Lhens, 25 o'~ M:t i o J,~ i S85 . O mesa rio, 
panhar a a.uthentica, e mais contra ' lua lqner 2o immod :atl) do juh de pai: . - JMio Be:;en·a 
emenda ou concerto no~ livros d~ a~ta.;; 011 Car)(l.kanti J>a lacio. 
regts ros, os q11a.e:'; ac nm-sP. em po " 1' 'J .)tll z .. ccon eço se1· a rma e ~ ttra. do attestado 
de paz Francis··o Ferreira Uma. e f\J ra rn con- sn pra e retro do cidadão Jo:"io Be1.erra. Cu.val-

: duzidos par a a cidade d • h;ualú, para: arranj ()s can ti Palll.C' ÍO, 2° iuunediato dos jui;o;~s de paz 
inconfes-'aveis, do mesmo juiz de p·rz o mes'l- dllSie dis tricto e mesai'Ío d:~ el·•i ção que se pro
rios Manoel da Silv:L Perei ra Co;; ta Lc ·1 Filho cerieu neste collegio no dia 20 do correntl!, para 
c A_ndré do Souza Bezerr·a ; e .Jc eomo ass=m o nm d" putado á a.s'-'emhléa. g-eral, por ter della. 
disse e pt·ote ~ ton, mandou lwt•at· o pr,e..:en te int,.iro (~onbP.cimento . Dou fé. S. 1-.Iatheus, 25 
ter mo, CJUe assignou t·om as tcs tern!ll1has .Joa- de M:~io de 1885. Em tes tem 11nho da v~1·chde. 
q;tim. Vieira N~bre e .Joar1uim .Jos(~ l~creir·a do O i•) ta l1clli:;o 1nblico .Ua ,iuel· J or'qttim, ~l lou-
:Nas:.:un rc:nto . J~ e ;J, Manoel .Toa.guun Al!Ju- r;ue,·que Cf.tut lcant i. ' · . .. · . 
querque Cavalcant i, 1" ta.b• ·lli<.io e es crivão Doc. n. :3 .- lllrn . S1·. 2o }ri.z d<! paz.-
ger<ll, o escrüvi e n.s': igue.i.-U'-tn oel J oaquim O bacha1·cl Francisco .M:1rçãl da Silveira 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1601- PÃjgina 35 de 53 

Sessão en1 G de Julho de 1885 

Garcia. fiscal do Cll.ndidato Dr.l\leton Ja Franca }Joder do presidente d.á mesa <:l r:itoral, onde se 
Al,~ucar, por um dos interesses politieos deste ; acha.. 
precisa que V. S., na q "alidade de mcs~do, na S. )1atheus, 25 d0 l\Iaio de -1885. -O pre-
elciçiio procedi ia neste collegio no di:l 20 J.o sid·~nte • . :.Vicolúu Vianiw. 
co1'rentc,para u1n deputado ;,i, _;\.tssemuléa Gpral H.0conhcço ser a firma tlo despacho acima, de 
atteste si o su lic:ante sol; sua. ra (: r a Ni lá t a Via.n a · (" 
representou a mesa, tl'es pl'ottestos, o ultimo C11mara i'iluuicipa.l d•:sta .... illa, por ter dclla in
dos CJU:1es foi indeferido, com rs votos dn V. S. teiro conhe ·imento. Dou fé. 
vencidos, e do mcs:11'io Jo:io 1-:ezr·rra Cavalc;;nti S . .1\Ltheus, 25 de Maio de 1885. Em teste-

- • 1, • · • 1: · JÍ s. · rn 1 un11 c a v r a iao pu · ico, 
o d0spacho:- Como req11e1·, lan,,ado pelo presi- .:.11 anoel Jo:.:é .:tl•~ttf)tterqtte Castro. 
dente da;· mesa, c •~~~dgu:.do ou rubricado por Doc. n. 5 . -lllw Sl'. Dr. juiz de direito.
to ios os rue:<arios. e àe tudo fazendo m~mç:1o na O bacharel Francist:o M::~r\al da SilveÍJ'a Gar
n.cta. re;;~:ectiva; sendo os lU:itivos dos protlestos cia, por bem dos interesse.;; políticos do candi
os seguinte.:; : , da to Dr. l\Icton da Friinca Alencar, requer a 

Do primeiJ·o: Ter a elt~ição pr·bcipiado m.uito V. S . digne-se mandar que o escrivão do juizo 
depois de 10 horas do dia, o que ficou bem Gvi- · de p:17. deste dbtricto certifique si a acta da 
dente prova,io. Tet·em vutado el··itores recot·- organização da mes:t eleitoral para a eleição 
ridos: ~ao torem siào convoc:tdos po1· .-,ftlcJO os de um dei•ntado á. Assem:.,Jéa Geral. procedi-l<t 

• ... o • ... /'; • •> • • :"' o 

..... '../ ;~ ... 

o qun deu lugat· a. al.!..!uns dc.:i:!.:aJ·em de compa
r0cer. Não teJ't'm sido o;; livros da acb e r<~
o-istro do< eleitores ~·et nisitado":<> da Camara 
Mllnicipal o havel-os por sua conta o juiz: de 
paz Franci~co Ferr0ira Lima; e ainda ror 
a~:har;-:H: a acta dll OJ·~·nnizat;ão da rucga elei-

~ 

da IDE'snu1., e !'ist.:auo, si uiio inutilif>a,Jo. Si pot· 
1110ti vos do ::egm1do prottesto, Ler v:ltado J,J~1o 
Dia.;:; da Fonseca e S:lva..quando da li::;b da cu~•
mada não const!l. e sim o de Jos~ Dias da Fon
>'CC.t c Silya ; bem assim, si votou Frauci:.:co 
Duarte Pinheiro Galvão, quando tamhem não 
const.·;va d <l dita l sta f:eu uome, c sim o de 
F'rt~ctunso Dua.rte Pinheiro Galvão. Si houve 
um ter•·ciro protte;,to. o qu:•l fel!do · indefet•ido, 

" · l . • • 

entr:·gu ~a pm·to prottestante. l\estes tcl·ruo:; 
8. R. ~~ .-S. ?1-Ltheus. 25 de ?\bio do 1885.
Fntnci~<:o ela Silvei. ·,, Gan·i{<. 

A ltesto a fi rnw.tiva mente p·ot· t0:r e o mo mesa rio 
sido teat •!munha e presenci&do todos os f ;lctos 
;t.eima m~'ncion:1.dos, votan.lo a favot· dos prot
testos pet• g<' rem wrd;•deii'Os em todas ~ua~ ::l.l
leg-açõos. S . l\l:"l.lhe•.!s, 25 de .l\Ia io de 1t'i83, o 
1° juiz de paz.- Jose Yiei;·a Bm·bo:.a. Heco
n heço ·~ fi1•m:• e let1·a ~u pra do juiz cb paz me
sa.rio .T.,sé Vici1·a Barboza . Don fé . ~- Matheu..:, 
:25 .:e l\laio d•~ i::i:-;4 . -Em tr•stenJut)lw .:a. \•er
dade o tal>ellião publico .- JI ano!!/ J OMJHiúl 

.1 I ú ·uq IIC1'l)tt c C (I 'VIIlca ;de . 

Doc. n. 4.- lllm. Sr. presidente da Catuarn 
::\llltl icipal.- 0 uad.lâl'Cl [?I'l•UCÍí-CO l\I<ir~al d~~ 
Silv·•it·a Gurcia, rGl[Uer a V. S. digwJ-S:' man
dar-lhe certificat· si do li vt•o de netas d t~ f'lei1;ões 
consta. que a ac ta da organizaçã·, da mesa elei· 
ora , proce 1 a a. · o corren e, p ara a. e etça.o 

de 20. para um deputado à .Assembléa G\~ral, 
consta achat·-se a mesma inutilis:1. ;a e inter
calad <~ cum folhas em bt·anco e l'iscos . Pede 
deferimento. 

S. Matheus, 25 de Maio d~ 1885.-F1·ancisco 
1l{arçal da S ilvei1·a Ccwcia. 

Os livros de que trata o p r>ticionario ainda 
niio foratll recolhidos ao archivo mu nlcip:-t l , e 
mesmo uelle não se · a cba.va. antes da <:lcição; 
portunto só pódc ser deferido quando vierem do 

, 
lada corn folh1•S em lH·anco no seu corpo, o l'is
cada:-; ou inutilisadas.-E. H. •. M.-2::> de Maio 
de 1885. 

Certifique. Iguatü, :?3 de Maio de 1 85.-R. 
de .:lnd1·a:lt.:. 

Certifico que a _a;~ta de que trata a petição 

em ~eu c~1·po, as ou~es têm dous riscos, e 
... . d const:.t da. mesma a c ta que a orgamzação Cl. 

mesa sa dera no dia. 19 do corrente, para a 
el,..lt;ão que teve h •gar á 20. de ruodo que 
ficou a a<.:ta i nu tilisada naq uella. parte ris
caàa.: dou fê. S. Matheus, 25 de Maio de 1885. 
-0 o~crivão de paz, 1'c:lesphv1'0 d e So1tZct 
Jcccom.c:. 

Illm Sr. Presidente e mC'mbros da. 1\Iesa . . ... ·-
cia. fiscal do candLlito Dr. Meton da Ft·anca. 
..:\l•.•nca.r, na dt:ição qu•) se cstâ precedendo, 
a •.,.ora mesmo, vem protestar contr:L os factos 
s ;~gu1n1es: u po1·quo eervH·a. e urua. pará os 
votos um bahú, ou c:1:xa de íLndres som a 
ll':' cÍS:l gat·antia pa t·a ~ segurança do voto, 
Ilíi.U tegc.1o sickJ fornecida a urna pela Cumal':L 
:Munit.:ipal como é do lei. 

2.o Porqu·~ o recinto eleitoral acaua de ~:;e1· 
n ,.~1dido por pes~o:Ls cstt·anh:Js ~i. l\Ie:-;a. 

:J .~ PonJI :e a actn. da. elP.i~~ão està ~·gora 
m·,~mo :-endo 1·cdigida por pe,.;sous e,.t,·:u1has ü 
l\l r:sa. Ele!tor:d. Nestes terwo:..:, requer, que 
r ui.J1·ica .o o s~u pt•otesto, e delle se fnendo 
menção nn ucta, seja elle: rerue ttido aos pode
re:; compr> tentes po1· se:r de ju~tiça. 

Sala dos traJalhos tla !\lesa Eleitoral, em 20 
de l\laio de 1SS5.-0 fiscal, Francisco M. nl. 
Garcia.. 

Indeferido.-S. Ma them;, 20 de Maio de 18~5. 

de 4 clP. Junho de 

Proviricia do Cea1·a.-Pabcio da presidencia, 
em 3 de Junho de 1885.-1~ secção (n. 2076.) 

Cumpre que Vmc. informe com urgencia e 
minuc;osamen.te sobre os fa ctos, que lhe· são at
tribuidos no Ceare11se n. Y3 desta data e espa
cific;:tdamcnte l:Obl'e os seguintes pontos : 

Porque motivo c a ordem, ou requisição, de 
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que autoridade ache u-so Vmc. na cidad'3 d•1 
La.v:·~;s, do din. 20 do mcz p:-oximo pa~s:~.Jo; 

Quando alli chegou. nem quc~ cl:lta. par·tiu da. 
cid:1dc do Cratu, onde, ainda em dias do refcrid o 
mcz, {lCh~t\'a-sG estacionado; 

Qu::l o motiYCI porque. sendo :;;ua. !ncum!Jenci:t 
:1 con ucçü:o c c presos e J Lli'tiça. p:.u·a rc'spon
de,·cm ao jm·y nc; . .; t(~l"inos de :.Iis!)ilOY'=!lha, 
Cr:1to e S. I\-lathcL:,;;.e tendo p:trtido d•sla ca-

• "t .. • ... • -

regress.;u ; 
Quo numero do pr.'lças, quer do sen rrucr ele 

ouu·os Jcst:tcamento~ de quacs. cxbtia na c:
dadc de Lwt·as · no dia 20 do 1nencíonado mez 
proxiro() findo ; 

Si é certo, como consta _que a.o;sever.:~. o 
Dr. Meton da Fr:lll•:.a Alencar, ter Vmc. n:L 

vespera on ant0 \'espera do predito dia 20 ido 
a Varsca Alegre e com que fim. · · 

., . , • ,. I . • l ' 

J1Ioura.-Sr. tenenteVicento Ozorio de Paivu., 
em dillig-encia. 

cm·c;<sc n. oo 
"Jl il itaí·isrtçtto du 7° <U:;t;·icto .- Const:i-nrs 
q;te .5â. comc~a a reme;,sn. de tropa par~ o 7o 

' collegio que assombt·a:·:.~ o Sr. Thomaz Pomp•:m, 
o Sr. t ·:nente Varella, que seglle com um 
fortG destacalllento. ti r,, do dos destacamentos 
dos logarc;; por onde passar. Em LaV"ras, onde 
um grupo de ass~ssinos não cons0g-uín inutilizai' 
a eleição, vai a forç:1 publica, muuiciada e nu
mel"oS:.l, prohibir o dü·eito do voto ! 

Começa muito IDfLl o 1dano ll8 cloi~ão E\ pre
z:J.gi:l. que vamos assistir a sc~nas revolt:tntc~, 
como as nc S'J dora · · 

Não h:.wcd. i.ambem algum inspc]cciailatlOi' 
de destac:ull·'n t<>s ? 

Ü uriO.<:O eleitorado do 7° distdcto! I)UC 1)0-

Ccco·L'n~e n. 57 do 13 de Abt·il de 1R.>:.::i.
Dis~cmos q 110 o go\'CI'no 11âUaris·.l. ..-::~. o -;o 
t!!stJ•icto e o pl'O\·amo•: a Ga::;i'lct, ~.crém. di~ 
aind:~ mais, respondend '! c ost0.n tt os intuito..; 
admilliStl'ntivos: <<Tendo sidu removido pn:·a o 
leó (sédc do i" districtc) o com.m:1.nd ' ntc d•l dcs
catam'!nto de Lav:-n.s {do 7o districto) foi eseo-
1hido p:~r;L suu•tituil-o llCSL!; o n.lfet•es Vat·o!l:\, 
que .ià esteve ::dli dUI·antc o pHto do n.nno 
pa~.;;ado. » 

Eis o quo ê o g-o,·arno nclual; accusado dtJ 
milita.rizar um distl'icto, <:ltc r r~pondo que o 
otlicial qne V";~i d .:lst~'cnr em L~Yr!ls !:ubstiLUirá 
o qu (; e~t:i om Lnvr:~s e fui transferido p~wa 

Cc.:Mcí1::c n. 70 de 10 de Ill:tio de 1885.
J',J ilita; ·isaçr.To.- A Gc!.:da de houtern, 9 do 
COI'J'ClltC diz : 

<< E' falso oue sr:J tenha mandado official ~d
gum pa!'a L·l vras, I co, ou Var:-en-Alegt•e. O 
Cem·ense :-ab~ tamln m como nós que is~o é 
falso, mas conycm-lhe g-ritar· pnra dar c1c;;cul
pas na p1·o:dma derrota ele~torai. ;) 

A r:a:.e t(t de H de Abril pa.;;:so.do, diz: 
« Tendo sido removido para o·Jc6 o commnn

danlc do d<Jstncam~ilto de Lavras f<Ji ~sc{.\lhido 

para snbstituil-o n'r:sle, o alfe1·e;; Vareh que ,j:i. 
esteve alliduJ·aote o p!cilo do a.nno p:tssado. 

(< Lavt·as uão podia fieal' s:;m d•'st::<ca
mento. )) 

Qllando f:1llou a verdade a Gá:;cta '~ a i"l da 
Al)l'jl cu a O do cor:·ente? 

Um .. St·. Dr. juiz <io dir·eito.-0 Lar;harel 
Franc:isco Marçal d:l. Silveira. Gat·cia~ fiscal do 
candidatoDr. 1lcton 1l:t Franca Alenc1r,nn. elei-- . . 

I .J J. b 

pro:dmo fiudo, requer 8. V. S. digno-se odc~a.r 
ao 1° tabellii:o e cscrivfio do gcrat dest.o termo, 
l:JUC•, sob fú de S'3tJ oílicio~ ceJ·tiiirlue (clnct•endo) 
si estive na ca~;a da. camara muuicipal desta 
Yilla no ll1Gnciouado dia, c si ycrii1con ou não 
<1uo a elt:ição de qu•J se trata, prot:cuida pnra 
urn do.·puLado :í. a•semlJléa f!·cral, pt·incipion <k
pois de 11 hora:; do llla, bl!m como si a a c ta dos 
t1 't):üb.os foi redigida por Manoel Ale~:::ndro .. . . ' 

de 
.. - . 

!1lanoel .}oar1uiin .Albuqu~rque Cavnlc::.nt~, 
1° cscriv:i:o do gc•ral deste termo, etc.-Certt· 
fico que 11:e ncl)a.ndo na cas:l da. camara muni
cipal no dia 20 de :Maio proximo findo, onde se 
proeocieu :i eleição pata um. deputado gcrall)Ot' 
est~ districto, vi com certeza que a ditn. eleição 
princiou depois a,,s 11 hot·as do dLt e não Ãs 9 
conforme c:.msta da t·espectíva acta, a qual foi 
redigida pot· :\lanod Al0x.andre da Sil,·a, q ne 

, I • . • ~ 

fin; entrou no recinto onde funccionava. a dita 
mesa, ;tpezíw do protesto c r·Jclamn.ção elo sup
plic:l.nte, s0ndo certo t ;:mbem que Yotaram na 
c e1ção uH IVlc uos cujos nomes não constavam :1. 
listad"lchamadaforriecida pelo Dr. juiz ele di
t·ei to d :1 comarca, o q uc fez bem pa.tente o me
sa:-i o Jo~o Pabcio. Dou fé . -S. ?\b.th0us, 10 
1le .Junho de 18'):5.-0 1° escri;ão do g'•"ral, 
JJ anoel .Jaaq1o'm JlbHquel'qtte Cavalc;(mti. 

Inm. Sr . Dt·. juiz .-te direito.-0 bach~:.t•cl 
Franeisco I\I. :r.r. Garcia. fisc:<l do candidato 
Dr. ~.I:>ton da Fl':lllca Alencar. na clci<_:.ão 
pt·oceclida ll~'~t·} <·ollegio, :1 2U de Maio proxiruo 
fi!Hb, p:w:. um depul:ltlo á As~r} IDl)léa Ge!"::tl por 
este dist:·icto, r<:que.r ~l V. S. sil'\·a-sc ordcn(l.r ao 
escridi:o de p:>.z des~e districto que certifiriuc 
t'qucr.:·ndo) si el!e eserh·:lo, estando na. cas:.L da 
Csro~. ra.l\Innicipal de<ta. villn, na occasião ern 
(ttF: s ·~ procedia :.i. r ,ferida. eleição, verificou ter 
clla principin1o depois da~ ·11 horas do dia; si a 
::c :~ o.: lra ~\ os c:~ tta 0 e1çao 01 recug1 a. por 
?lh~•.uGl Alexandre d:• Silvit,apez:1r de prot-:stos 
e reclamações do supplicanle, estando o m_cn· 
c:onado Manuel Alex:-• udre dentro do !'Cclnto 
eleitord ; e. fina.l isnndo. si vola.rão na eleição 
individues c.njos nomes não constav::1.m da lis~o. 
da chamarla..fornr;ci:la por V. S., c alg-uns elei
tores L'r~corriclo~.-E. H .• 1!.-S. 1\btheus,10 de 
.Tnnho de 1885.-F;·wzci.-:c:o llf. 71[. Garcia. 

O cid:'l.diro Tclespho:·n do Sou;~,a .. Jacome, e~
crivão do jnizorlc paz deste distl'icto por·. no
meação lcg!tl ct;;. Certifico quc,estando na cas3. 
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dfl. Camara Municipal desta villa~ no dia 20 de j 
Maio p_r~ximo íindo. onde fú _ u neg:ocios d0l 
meu o!licw, na occasi:I0 em qnn. princ ipiavam I 
os trabalhos <h eleição par;1 um deputudo á 
Assemblca GoJ·n.l, por P-ste 7o distr:cto cleit0ral. 
vi que os ditos traba.llHJs da ele>ão th·eram . .. . . ~ 

. .. .. (a mes::~. r epots as 
horas do referi :o Jin.; qu~ a.lli demorando-:nt~ 
vi tambem qtFl H :.•cta da. eleir;:1o foi redigida. por 
Man ·· · · 
parte da m~s~. eleitoral, em virtudr~ d() qnc o 
supplicante fez reclarnaçÜ•1S p3t':mte ~l mes:na 
mesa e le1•antou prot'!sto!'; /l(ml. r;o·i i lO J)c/o 
far;tr; rlc te1·em '110trt,(f) nr1. eleiçi'lo dit:e;·sos 
indivirl11-o.-.: cujos nomes não s~ achavam n--t 
li"ta ria chamada do:;; el·'itores. f.l!'ned ia pelo 
Sr. Dr. juiz de direito da cnmarcn, tanto qtw o 
mesvrio .João Palacio, ~·prcsentando a lista a 
todos OS pl·esent0S, a.chando-se Ctl.cítrregadu rb, 
chamada. rech mou con l:t•:'l. os f! c-tas r~encio-
nados, as~1m como o mesario Jos6 Vieira Bar
bosa.-Dou fé. 

S. Matbeu:;. 10de Junho ch 18q5.-'.l e;:cd1ão.

1 - 'l'e!e.<)_)h(j1'() de 8"'!-A .hwu::/C. 
lllrn. Sr. Dr . .i•liz de dit·eito.- O b ,l.chnrel·l 

Fr:lnCÍi;CO M. da Silveira Garcia., l'lt:'!itot· da 
>arochia de S. Mn.tbP. 

dest'! m·~z procedida. neste collegio : - O sup
plicante, J'O:." c:eu fi~cal, já tendo r'~queriJo uma 
ccrtidib G1u sentido identico. deixou de ser 
:;atif0iLn, ou po1· outra .foi-lhe negada~ , a pre
t•Jxto de eslat· ·m os livros d:,~s actas e registro 
em poder do -1 o ,juiz de p:• z prQ..:iden tQ <h mesa 
e cot11ú serw: ante a!,uso, possa ser repa:·ado, 
\·em r·•Jcbmar contra eU e, p(~din lo pro ·11ptas 
pt·ovidencias. pat·a que ;·ecc.Jhidos os livros res-. ~ . .. . ' . 
s~ja. sat.i::;f•.!ito o req::et·ido. 

Pede deferimento. E. R. \L ·-S. l\Iatheus, 
27 .!e .r-.Iaio de 1~85.-0 procura ior, Fn~, ~ cisco 
JI. da Silv ;it·a Ga;·cia. 

Inror'u1<~ , o s ec:-et:wio . ..;_ S . !\-Io.theus, 27 de 
1v1aio de 18~5.- Facundo. 

Illrn. ~r. presid·!nt·; da cn.rou.r~1 numicipal.
Infot·mo a V. S. qncJ os livros d( ~ que tt·ata. o 
p<:ticionario, n:1o c stão no a1·chivo da camar~~ 
· ois. ·e''lltH!o me con-ta. eão cons~r rado 
po ier c:lo 1 o juiz .. e paz d ·st::J di.~tl'ic to ; V. S. 
pois i vista di~-: t> Ol'dena:·:í. o qun fot· de justiç~ 
e a respeito já d!' i uma, certidão. 

5 . !'1-1:: thr)us • .!.7 d.) 1\Iaio de 1885. O secre-
t::1rio, J:,se Jcaq'•im P(r,lacio. 

Illrn Sr. Dr .. ~uiz de direito.- O Dt. Meton 

de .Junho de 1813:}.-]t.. de An..J.,·ar!e. • !;idos. d:)u;;, e um neg-ad ·· ,com dous v0tos vcn-
.1osá Cav:tlca.nri rle AlbuquP.r•Jne. :2~ Lahelliãn cidos ~l::s m oznrios . l'at·a, m•·lhor ccm::roYar o 

publico, escrivão do ~'rinv!, ável, orphãos e :;.llegaJo nelles, o supplicante. requ.ereu ao . " . . -- :. 

Certifico cln~ do roen livt·o de notn.s, de fls . 3 das actas ch crganizaçito da m0z:t eldtcll·::tl, e 
a. 5 vet·so, const'~ a trans,:ripçi'io d·t acta d a da ~ ' lei ç·"fo; e c ;; ln n:1o lh~ f,i dada porque os 
eleição procedi 11'. no d i::~. 20 de l\I::tio ultimo o li\' re:s est:'i:; no podel' do 1° j·:i '!. de paz, Fr.m
qual é do theoL· seg-uinte: ci~co F ·rr·í~Ít". \ Lima, q •te se;::mdo dizem os 
Tr:1ns~ripç:io da :1ct :. dos t:r:1.bnlhos da. nv'!sa condnzi1·.t p:u·a css,\ ('i !:1rlc (lgnn.tu.l on !e em 

do collegio eleitot•al da pn. rochi1 tl•l Nos;;ri. Se- c::sn. :lo pt·owot.or publico d!t CI.•IU:l.!"'Ca, com os 
nhorn. do Carmo tl· ~ S. l\l:~theu:->. pat·~~ eleiçiio de do:is mezado~J, ?.Ianoet da Silva P··reira do. 
um dnputadu~i.. :\s;:o:n!Jléa G··~~~.-.\ns ~~l Ji:1s l ~o ~t:t L0:ll Filho, secrr:t,\t'io da mez:;,. e A?-~r~do 
do mot. de Ma.to do n.1u1o de 1:-i:"í=->, n•:,l;Ln. v11l.1 de 1 ::--ot:z:1. Bez ~t· r:-~.. t~ab~H'Io de remedtar cl.!\ er~os 
S. ~lathe11S d t !Jrovi nl'Í:l do C(lat·à, !•ela,; ~l h o- · vícios da cl••ição, tündn sidn C'ha.rnado duu.c:; 
ras cb ma11hã~ nopa~u d t Cutn:lra. 11uni..;ip:-d, vozes e ahi estado o tabe!lião ~o;;.ó Cavalcante. 
rennit·llln-f;e os tnt~mbro:; da nws~t. eleit••ral do qn·~ tran.'-'c re\·eu a ::~. r~ ta. E' pr·eciso desde já 
r•~fo1rido collegio. abaixo as~i:;n L k·s. StJbre a not~-r qnCl o livro dn act-ls c:1rece ?e um ex~:~1e. 
presi<lend:1. do cidadão Frauci~co Fcrl'•:ira s i não tambe :u o dú not:\S do predlto t~ : belilao; 
Lima, a fim c!~ proc - ,cler-,.;·~ :J, el r:i~iiu df) 1111t :e- e ao supp!ica.nte se1·à imp?ssivel conseg~r i o:; to 
putado :Á Assembloa Geral, confornB as ot·Jcns pMque da parte d:~,; <\utondttdt~s lüca•'S ;1ao en-

• • . • ' I . • •• • • • • I~ • • • • ' ,• :'"' 
• I • - • • v • ... "'I ' 

do :31 de l\Iar~,~o do corre nte anno, P assim con- apparecora.tll os livros. 
stituida a mr! ::~a no 1·ecinto pat· \ as f;ncções dn Nustas condiçõe;;, o SLtpplicante r .:clamu. a 
me:-;;mo ~lcstinado ckcbrc:u o St·. presidente pre;;;ença de V. S . ne.~ta villa e termo, on~e 
que ia pro.~ed c'r-se ~ elc~iç:1o de u:u deput~do. quandu tl'~ta nd·J-se .lo. factos doynr~ provocaça ? 

. lllm . Sr. presitlente da c .,_mara mnnici.pal. de cwpron'ados pubhco ~, \-. ::; nao se de\' era 
-O Dr. Mcton de Franca Alencar. por s ·u con"rr•M ~xtranho a f;}lles. difficulbndu ou im
procuradot· infra. assig nado r .J pter a V S. se possibilitand -:> a. d s•.:ouçrt.a. th~ c!'ÍilH·s, e dei
digne ord ,m n.r ao secretario da c;~ m:lt':,, quQ lhe .:.-z~.mdo irnpune:3 seus :mtores. Nestes termos 
dê por certidão e ve1·l1o ad v·~rb um o tr>.or P. lleferirneuto.-IL R. M. 
das acta.s da orga.;1ização dn. mes1. elG1bral S. Mri.theus, 2i d0 l\bio de 1885. - Procu-
do dia. 19 do cor1·ente mez e da eleição de ~O ra.dor, FNmcisco 1li. dr.t Sit'l,')ei1·a G(wcia. 

V. II.- :30 
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-10 de Jun_ho de 1885.- Francisco llía;·çal dct 
0il-ud ;·a ·Garcia. 

Dei nesta data. a providencia rocbm:t•la, offi
ciando ao pre:;:idente da mesa. eleitoral recom. 
menJ~ndo que f:!(;.a recolher ao arcbiv:.> da. 
camara.. municipal os livros aos quaesse refere 
o supplicante.- Iguatú, 28 de ~!aio d·~ 18S5. 
-lt. rle .::L1drade. 

·· Certifique .com a ur;;encia reclamada.
S. :!\Iath0us, 10 do Juulto de 1t)85.- R. de 
.rlndrarle. 

Juizo de direito da comarca de Iguatú, 28 de 
?lbio de 1885.-llhn. Sr.-Satisfazendo a pro-
·i n ia · 

lllnnicip:ü dessa villa. de ::; • Mathe liS, coH:;;tante 
do officio junto por cópi:t, r acommeudo a V. S. 
true. no cara.~ter d<! p;esidente d;o. mesa eleito
ral dessa parochia. sin·a-se remett•;r, com toda 

· a urgenc!~. :i ref.:lrid:t Camara 111nnicipal, todos 
05 livros concernente;; i eleição do um depu
tado i Ass~rnuléa Geral, procedida no dia 2u do 
cor;·ente mez; obrigação 1il:e lhe e ímpu!ita 
pelo art. ·1-1:3, parte fin:1.l, tlo r·~t,rnbmento 
appro\·ado ; lo decreto n. 821:3 de 13 de A <>os to 

c · . ::-sl.-Deus l;;ttarde a V. s.-lllm. Sr. 
Fr:mcisco Fel'I'cü· .. ~ Lima, muito dig-no 1o juiz 
de paz pr~sídente ila. mesa eleitoral de S. 1Ia-
theus.-OjoizdediJe·. ,-, , '1 ,:t 
Rodi'igues de A. ;1 dr(~de. Está l:Onforme.
lgu:>.tú, 28 de niaio do 1885.-0 2° escrivão do 
n-era.l J osd F,·eil'C d e Ca st1· J r t; 

Juizo de direito da corunrc::~. de Ig:1alú em i '' 
de Junho do 1885.- lllm. S1· .-Inteirado pelo 
o111cio junto por cópia, do pres idente da earoara 
municipal de S. l\b.thcus. de n~o haver V. S. 

_cotao lhe cumpria! sati;;fe:itc> a re ~·omrnenJação 
que lhe fiz em officio .!c ?8 de l\ía.io findo, J·ci
terando C:'ta recorumendação. ordeno ~~m razão 
de meu cargo a V. S. que faç:t recolhot• com 
toda urgencia ao archivo da referida camara 
tod()S o~; livro.~ concernentes :i eleição p1 
no 'dia 20 de ~bio ultimo! pst·a um deput:1do á 
assem bléa g"dl'al pot• . este / 0 distrcto. Deu;; 
o-uarde a V. S.-111m. St·. Franci,;c F r ~·" 
Lima, muito digno iu juiz de paz ~· r; ·sidente da 
mesa eleitoral do collegio de S. :!\IMheus.-
0 juiz <.le direito , .:LntoHio F._·Céfc,·ico Rod; i
gHes de ..-1nd;·ccdc.- Estú conf·n·me.- fg:mlú, 
1·• de Junho de 1885.- O 2'1 escrtvã:o do g·et·al, 
Josd Frei't·c ele Castto Jucá. 

Illm. St·. Dr. jui:r. de direito.- O bacharel 
Francisco :Marçal da Silveira Garci:~ requei" ~ 
V. S. dig-ne-.se odenn.r ao 2° esct·ivão do geral 
des~e t ermo q u :! cenífiq11e e m que dia. o su p
plica.nle,em qu::liibde de pt·ocuradol' do Dr.:Me
ton ~a_F!·an.::a Ale nc.n·, rc(ltl.-!rcn ao Dr. juiz 
11:1umctpal desto termo pn.m prcduzir uma jns
tlf1cação sobn \·icios e nullidaJes da cbiç:Io 
procedida nestq collef!'ÍO a 20 de l\Iuio proximo 
findo par:~ um deputar.lo get·al; 2.-· em c1ue dia . ' . . . 

1 - u a u t o f a. J L ti;• 

tificação e :::i e s te achava-se c aiuda se ac11a 
-a.companhado d,~ cornpeten te pt·oc tir3.~ão ; 3. o 
para que dia foi designada a justificação e por 
quem; 4. 0 que factos civei:>, crimr:s, orphano
logicos, commerciaes ou de qualquet· na tureza, 
correm relo cartorio do predito escrivão. a con
tar da dat:'.. do despacho elo mencionado juizo. 
até hoje; 5.0 por quem foi feita a distribuição 
d? rcf~rido feito ou justificaç~-ro. Elll termos de 
f e. -~~str:s termes, o su pplicantc requer com 
urgenct::\. a certidão.-E. 1~. M.-S. :Matheus, 

, . J. \,; o 

ap1·esonLou ao Dr .. J uit. municipal a petição de 
que fali a, :;endo a dita petição · n 1n·escntada. a 
ruim no t • :1 ; ! -, r · • ' · · , .... · · · . 
a dit~:~- petiçiio foi de-;pach:1..Ja no uia 2 do c~r
rente! ordt~rmudo o juiz que fosse recouhccida a 
firm:~ 'l.o Dr. Meton, euja procuraçiio me foi 
entregue com a petição, :~.0 que a justificação 
foi m~u·ca.da por mim pat·~~ o dia. 27 do corrente, 
do modo quec-onstt dos autos; 4.'' liUe a.fóra. 
a justificaçiio· ::llt:did:t, em meu canurio não 
coneu outro f·•ito; uo 5. ', tine :.1. àii'LI·ibuição 
da a.lludi<h ju,;;tifica.ção ou fe iio foi f•: it:~ pelo 
di =-tribuidol' do juizo. __ S. ~htheus. 10 de: Ju-
ll ·o C < o;).- ( :_o l)SCl'iY:lO !lo geral. .Jos ; 
Cawd(·a;1ti :!e .-libuqttc?·qtte. 

i8S5-(:;:. 0)-Juizo nJUnicip!!l do termo do 
v u· u .- · o rçao e Jus lllC:lçao. 

Dr. Fra ncisco :1\In.rçal d:~. Silveira (i-areia, jus
tificante. 

tificado. 
O 2) escrivão do geral; Jo ,~e F~·c i;-c dt.: Cw;

t·ro Jucá . 

Autontnento.~.A uno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jo.,u.::; Ch ris to de 1885. Aos S dias do 
me~ Je .Tunho do dito anno, em meu cartorio, 
faço autoamento du. petição e documentos que 
adiante scg-üem·S(' , do que hwro. este termo. 
Eu .Joso Freire de Castro Jucú escrivão 
escr•:vi . 

Illtn. St·. juiz . municipal .. 1'1 supplente.
Achandl)-n;e encommoJado de saude -.s 
meu irnmediato. Serra em 5 de Junho de 1885. 
-Fe;Teira Lí,iW. 

O e-:criv:to .Juc:l a quem J.i;;lrilluo est:t na ~tu
sencia do d[stribuidor faça as intima~~ões reque
riJas par:t as 11 horas do dia do hoje proced<:lt' ~e 
as justifica<>õos requeridas em casa de winha 
~ssistencia nest:l. cidade.-lgur.tCt,S de Junho de 
·188õ -'"\'rt:. 

O bacharel Francisco M:ll'çnl da Silveira Gar
cia, eld tot· da p<H'uchia de S. 1\btltc:us o fiscal 
do candi lato Dt·. !ü~lon d<~ Fmnca. Alcnc:~r, 
nn. elGiçãü a que se pt•ocedeu nnr1 ucll•3 collegio 
a 20 do 2\In.io proximo findo , pal'a uu1 Jeputõlclo 
:i As <embléa G·~ral, qu-:reudo proyar divoJ"SI,S 
vicjos e n.ullidades true !'e deram 11a prcàita, 
eleiçito, e ljCt!'P'as::;im -factos criminosos c prc- . 

• - ! .• • • • 

t. ,J ~.. ~ '· J -' ll :;; 

nidos desta comarca Dr. Fl'õlncisco Rodrigues de 
Lima Bastos, referentes à mencionada eleiçiio, 
par~ tanto, precisa jnstificar perante V. S. os 
seg-uintes i tens, vist:.~ ~er o ::l.lludido juiz üu-
possi \' r.·l para o caso. ·· 

1. 0 Que o supp1ieante, querendo jusliiic~r 
no Lermo tle S. :I\IaLhcos f<! c tos que tendem a 

~dcwonstt•nr as n ullidades e vícios ua eleição de 
que se trd!l, n ;::. quali(l:Jde ae procurador do 
mesmo candidato c inl1e:.-e~ou ao referido Dt· . 
juiz muuicip::tl em requerime!ltO acompanhado 
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da. cornpc tente procur:1ç~o no sentido de pro- 1 timas, afirn de sarem dadas certidões requeridas 
\'al-o~, '}• para isso,. capitulou-os, oH:'PrecenJo sobro cn.da-·urn dos livros, pelo su ppliean te. 
te~ten~unh:~s e ped~nd? dia2 hora e l~gal." para Nestes termo~, rer1uer que, designad'Js dia, 
a .J•tstiíic:• çao com mt1maçao do prestdente d:-1 hor:1 ~ logarpara n justificação, com in ti mação 
m~sa elell:otal; _ do Dr. juiz munid1•nl, lia qudidade de j11stifi-

i. o Qu0. srJb rotesto de nao e.~tar r · 
' ~ ~ (i. ' ' cida a firrna da procu~ação o juiz lllOncionado parte da justiça, a~sim como das testemunhas 

negou de;;pacho ao requr~rimentn, bem coruo, infra arro~:v1as, se proceda em seus termos 
doixOtl d~~ entl'·.;gal-? ao sopplieante ·com ren-uhro·· sendo o feito entr .,., a . ,._ 

a , s n o can I e, depois de julgado e indepon lento de 
r1ue , para m0lhor uso de ~cus sul1t rfu- trasla:!o. 
gios ch.,gou a ponto de occultat·-se retir~tndo-se 
daquelb. villa para esta cidade. tendo os papei;; 
em si e só 3gor,·L declar,mdo q ne us reme tt1.w 
para aquelle t0rmo ; doc. n. 1. ·· 

P~de a V. S. que, distribuida e autoad;l, se 
lhe defira na fórma requerida. Iguatú, õ de 
Jonho de 1885.- Fnotci~ca 21!. da Sil-veira 
Garcia. 3.o Que a eleiçi'io refe1·ida principiou depois 

das il horas do dia 20 e não as nove, como 
constn. r!:t resnr•ctiva. acta infielmente redi;üda 1. 
~1or l\1anoe~ Aie:s:a~cke da SilYa, pe,soa es~:l':;nha 

Testemunhas : 

Bento .José da Silva Leite (de presente nesta 
eid;, ri.e). . 

da mesu, que, pa1·a. senv:lhante fiill. o fez in- 3. 
traduzi •· no rr•cinto eleitoral, nssim como o 4. 
promotor nblico interino da. comarca do As- r: 

q CJrA L o re tr em . 
Ni•:ohu da Custa Vianna At·raos (idem). 
~:'lymundo José ,]a Si_lva ~nn::~. (iJcru). 

!:'are, o. outroe. a ( ''spe1to do pl'ot0:;to e séri:l D ·1 1 ·iss- J·- .. . , 1 d' 't d 
l - l 1· t l t f , oc. n. c e l :J.- .A z, c c 1re1 o a co-roe ::maçao (10 nmp zcan e con ra ;~es a.c,os i d I '[) t- -

1 
1 ' - d 

4 " Q ( . · .. , " · · d 1 ma1·ca o guatu.-- e 'Ç'tO i 0 rec amaçao o 
· lle o. snpp JC'.tntt arresdltou a mesa ous Dt· . Ft·anci,co 1\brçal da Si}.; . .,;··:~ G<li'Cia como 

nrotestos n1 nda pelos faetos de tc:•em vot:td 1 na 1 J d D 
111 

t d F · 
1 ~l·iç:io elt'itorcs t•ec.orr:Jos; de não terem sido .. proücura:.~; do Y· .1z.?. 0n .a. ~1a1nc~\T11 ~n'·.~r. 'd d 1 · - ffi · 1 · - eSCll\<lO OJttr\. 1anczst.Q •. ves .;XettCt. conv1 ;1 os 1·arn. a e ctçao, por o cw, 05 e et- • · · · 

ter s P:mbs c Meudos; de não Lm·r•m sido tam Autonmcuto.-Anno do nn. cimento de Nosso 
bem convid<•dos pot· ofrlcio rs doils ultimes Senhor .Jesus _Christo d·) 1885, .aos '1 dias do m~z 
immediatns do '1" juiz cb 1i:lZ: elo esta1·em os d~ .T unho do d1~0 anno, ne<ta Cidade de Ifln~ tu. 
li,·ros d:l ac~a e registro de eL-ilor~s em porh:r Cal meu cartOl."lO f:1~0 a.utoa'h '~n t) da l)ellÇn'J e 
do juiz de p:.~z pr,·sidente dn mesa. o qnal os: rloc: ·m~·nto" <JLlC adwnte segue s_.e; cl::. l)'-'e pn.ra 
consc~rva v~t em si, como ai n,.b h. je conserva-os, i c;•r:st::r fiz est~ .~et·mo.- E ·~u. f rancu;e~:, .Alves 
r;em havc>l-os, e nem rccolhel os ao archivo 1etxeJra! e~C!"l\'a) doJnry iJUél o ~~~crev1. . . -

.~ ' f'• . "' indh·iduos. cnjos no:.:es n~o con~tav::t >1 da lisb 
de cham:tda. : dr• te:· sen·ido de:..-Ul'D:l Ut1.1 U:o h ti 
velho d.. Flan h·es. s ·nt gn.r.,n t.i:1, nem fecha-

ura; Oi.'S . ns. ~ ...... 
5.0 Qm· os ditos dous protestos foram ~cdt.os 

peh mc"a. !:'Cm contra.-lwotesto. com o. de~pn.
cbo- como t·cq11cr- Jn.nç:1do p"Io presidente 
dell:-1, c 1·ubricado por todüs o<.: mesario;,:, fazen
do-se clisto m·•n<;l'io na actn, brm r-omo de um 
tet·coir·o prot!~sto qtw foi 1 ncl(>Jc,·:do p•~l:l 111:1 i o
riR dt\ me"; . com os ''oto!c'l vencidos dos mc-arit s 
Pal:tc.:io e Viei1·a Barbosa; fir:m·lo os !ous pri
roei1·os l•rotGstos em poder da n'lcsa p:~t·a aeom-
panhnr"ru a auth.c.~Jlt.ica. . 

G.· · Finalmei:tc. que o juiz ele paz prc;:;incnte 
da mPs:).. e os dous mesarios M:moel d,-.. S\h'!'\ 
Pe1·ci1·a Co:-;ta Lc.o:ol Filho (s•·crNario) . c André 
de S(Ju;~a Bezerra, logo depois d~ eleição, tr<~U:'<
portaram-se par·a estn cidade e, atfUÍ reunidos 
em cas:~. Jo promoto1· publico da comarcn.. nun-
sar:nn v1r a l os lvros ten en es a e.eH;.ao c, 
rc r•undo é notor:o e muito sabi.lo. t:·:ltaratn de 
oep:trar ou emendar os vicio,; e nullida.Jcs exis
tentes n re:::pcit0, t11do á. falsa fe . sendo para 
presumi1·-se qu~ tenhn_m procurad'.l o~eult:tr a 
falta de duas folha.:: em ur~mco que ex.1stem no 
corpo dn acta da organizaç~tio da mesa, cu :';o que 
hem d <~nuncin-sc P"lo facto 1e conservar o 
1 o juiz o e paz, de quem St; trnta, O~ livr();,; ~m 
seu pr:der, deixando de entregai-os M arch1vo 
da camaru, a.pezar de . instanteme>1.tê r·"quis~
ta<los por m~is de uma vez por autondades leg1-

e-

de riquiut:da. pre,•:n·icaçào elo .iuh municipal 
b:1ch:.Jrel Franci~co Rodrigues Lima Basto.~. 

Hontem pd::1. rnanh~1 , o s"pplicant.::~ en·don
lhe urn t·equerimento acompanhado c!e uma 
pt·ocuração de ~eu proprio punho consti tu in
do o abaixo assif!'nado 8 ·u p!'onmHlor afim 
de pl'oduzir Utlla. justific:,ção :-:ob:·e \' Ícios o 
n11Uitlades d~ f.' )•·ição do.da n ste eol:egio a 20 
de :Maio pro~imo findo pal'a um deput,ldo ge
r:(l ; ruateria de que se o~Cltpou o :-:upplicante 
no rc(1 tiel'hw~ nlo !l11'llcion:do. · 

O predita ,;uiz, sobcja.lllente parcial e alta
nt••nte de .~abnsldo. fie:1ndo e01n os papeis rc
feri! os em si declarou (jlhl · :1. procur·aç~o nã.o 
ent ''erclacleil•:\ c sob est0 pretex:o, ncg •-i:ie 
o ent:J·eg-;11-:• como o alludido roquet·!;nento, 

. " . ! - .,. ... .. . .... 
vez:·s pnr::1. ser reconhecida a letra o firma do 
stipp1ica.nt.c. 

Ultimamente de·.~lara. o j uiz que mandou a 
procu1·açíio par<t ess 1 cidnde afim de rcconhe
cror se era ou não a mesma procuração vcr
da.deirn.! ! 

Eobre tudo, o juii. insu1ta ss pat·tes com St!P.OS-
1as fal, idades para assi1n da_r audiencia previa 
de seu proce .liruent() a alguem. o .. supplicante 
pa.ra prova do allega.do oif.::lrece os documentos 
sob ns. 1 e 2 e, em nome de seus direitos 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1601- PÃjgina 40 de 53 

Ses5-fio em 6 de .lu lho de 1885 

políticos, re(111e1' :t \'. S. promp(:\s providencias . pa:1c:i':i ~'"'b. o pretexto de sr!r f:Lha a procura
:t respeito: P. d(·forimet;to.- E. L{. ~L-~· I ~ão.-l\~stes terr_u~s.-K. R . .M.-S . .Matheus, 
11htheus, .: de .J:.ul:o, ;) ho!"aS d:t tarde, ae • :J cl·· Ju:wo <!e bS.:>. 
18~3::).-Pr-ocuradot· F,·rwcisco ;1[. rh1 Silveira 
Ga;·âa 

:\. s!;ii-m> concluzt comlol:.:. il.UI'"-·n i:1.. 
1:;-r::ltti, 4 J.e .J :uh•) l1 i8~:). R. de :4ndr~J?IC 

:\.ttant.a, a 1nf.wtn<lçiio p•·e..:tr, ·a na.rh ha. prn
viderh'Í:'.l' lgn·.tti.t ;> d•) Jrrnho d : 1;:-l::.-:5. N. 

;\ttesto i.lU~ o suppJiê;;•nte fez eni.l·•~gü r nas 
prot~ria.s 1u!ü~;; _do Dr. juiz. u.unicipal d~ste . . .) . 
falia~ Je.-'dd hontem pela llla.u h:1, cujos !Ja pois 
n··ga-s: a cutregar ao supplicame- diz,wdo que 
"tem Ju \ 1 da ,obre ser a procuração J.o Dr. _ M et-
ou a. 'J·anca ~ •.mcar. e, apezar e pe 1 os 

pelo s,11pplícant.!! os pr<Jdi LOs papeis para o reco-
X. 1.- Illm. Sr. Dt·. Juiz 1\!anicipa.l.- O nheciruento de lettl'a c lirLUa, o referidojuiz, 

D1·. :\Ieton da FJ'al! ·~a Aleucar, ·1101' i'ett Pl' .. - não ol.Jstaute re•1uerimouto a t·.·:;peito, co :ti
curaJat· iuL·:• :;ssign 'dü, diz LíUC tendo lr:vado . nu<~. C(,ul os pap··is ew si, incleferiudo o reque-
i• mã.os Je V. S. desde h'jllletu ·,.eh wauh:'t. ·d "J ' · · t ffi ~ 

, .• • , , .. : . 1 • , : , . • • • _ n o no se_nu o ~-L ent~eg?- : 1s ? a . r mo por ver 
n~u r,que, !r.nent> ~-o se .. _1·?0 ,,c .JLl:;t.~c_u • ' 1 e pt·e~· ·nctat·. e Jarar~l s1 prec1so tor.-S . .Ma-
c~ .. s e. n:Jl.Jú:I.U •J'>. (,a <-:le:·;~• 0 :iu :se ueu ncsle l then~. :) de. · Junho de 18135.-BetUu J osti da 
colle~10 n? dl!l. :20 ~le l\law ultw10 pa:a .um I s ,z,0(~ Leite~ 
deput~tdo a as:S•'rul.>l~a geral por e:'!te d1stndo . . . . 

j-:, : s : ~ccede .. u•; V. S. a e1.ar da m••Penci:l. ConfirillO o atlestado su lra.. or ter t•esen-
que o caso es.ig<:l. tem. d·.!lllOr.1do a petição em cu o to ? o a ·~g.ado, o que ~<~ço ~ob minha 
s:n r-:od,>r·. sob o p:-etexto; n. p:·inl'!ipio, de pt\l::_vra. J~rada. ::; • .1\la.the~~, .) de Junho de 
ser duYidosa à pr-o~ ~Ir~1ção, e ulti:ua.mfmtc 18<:><>. --..:\ :co/au da Co.~ ta ~· :.un.,w .·hTaes . 

. ~ ·o . l 1 ouc usao.-~ o,; 1a.s o me:,: e Jun.ho de 
tn.io .:10 iu1 uilo de p1·u t •tt 1r os dit•eiws pD-

1

l8\:i5. ein ltleu c:u·to:-itJ, faço est•)S :l.utos con
liti:·o,:.; tlo s_n Pl~~ ican te, tanto_ ma i,; qu~ndo é clus:Js ao me1·iti ~siuto Dr-. juiz de direi t~ da. 
. 1 r I ., " . ,_, .l A " •• - • ·", : .... • .... ' 

t:tr'-s l de-lo t ·rmo para o de kuatú. ~\.h·es Teixe ira, c~crivào, o escrevi. 
pois. do t-xpo5LO o su:•plicanle, I'e ill''r a lnf(Jrtw~ o D1·. juiz I!;Uni.cip:d, no prazo de 
V. S. digne-s·' entr·.-..gar-:J:e o T(3'(Uet•r,tn.tmto 2-1 ho;·::s attenb :1. natureza d::.s providen
com que prcten le o supphcarw~ !Jl'o.lu?.ii' •~ das peditbs, convindo li ue a serem veridic~~s 
justificação. c ·m despacho 0:1 setu el!e, Pt'ut<'"''- as a:guições f:itn:,;, obt~nhn. se sob pena de 
'ta.nr!o-se de :de j :i é ou tr:l todo e q u_:d iuer acto res: 1ons:tbilidade de violenta r os direitos d:1. 
de viol••ncia. ao di;·oilo do supphcante, q11e p;trle supplicant!!. Iguatü~ 4 de Junho de 1885. 
Í;t:·i levantar o seu p1·otesto e1n te1·mos pe· -R. de ..lnr/ra,fe . 

. rant~.n autui·idade e po~:~t· · competent?.-~e.~te Informo :1. V. S. c•uc <L lJl'OCut·~tção do Dr . 
sen tt•10, e de conform rdade com a le1 e )!' lll- 1 . 

Junte a proeut·ar:ilo. e volte.- S. ?1Iatheu~, 
3d·~ Ju nho de 1885. - LíiJ/u East{Js. 

llln; . :::1·. Dr .. Jui'r. Munkipal.-Corn o dev:do 
rc~poito, u supplicanLa l'epliea. declat· .... ndo que 
a pt·o•.:Ut'a<;:l.o ach:t-S·J cw poler de V. S . • cum 
um r ··q uerituento tesi•· ho11te:u pela 1ua.nh:i, o 
o supplieante, pro ' Õ"-s · n !llandar reconho~e:· 
a lettra e firma della, pdo •1ue 11 à O púdo apro
veit'!ÃI' a :>ubtile1.a ; e de l'l.ii\'O requer a en
tJ·e'-"a do requ ·1·i·uo :1 to a.llndíd • e p :-Oc!ttr:,ção e:u 
qualquer (•stado. - E. R. M. - S. ?IIatheus; 
(-l horas da La i·cie) e1·a ,;upt·n.. - O Pro•;ur.Jdot· 
F r,r.1vi . .:co .Jirr;·çrcl drt Sil,;ei,·a Gtc,·ciu. - .l:i 
dr•feri H n>~rla. :tdia11t0. S . .i\lat :eu\ 3 de J u:dw 
de l <)t;5. -Liwa Brtstos . 

pachad.:>.. par-~L s.-} f;:zerem !l.S diligencias r i:!q ue
rid:r.s p•~l·.1 procurador do mesmo doutor; não o 
f:,.zcudo pelos c•serivà•),:; d:Hptdla villa porque 
um n:io r0conhc ~~ i:L a leU.ra, e o outro era 
Sll::il'cito •' inL:'I'cl>s;: .. to por s •r ~ogro do procu
r:tdor : tudo 11:l com todo escrupulo p~tl'!l o 
uom :\Dd : un~;nto dos n<:gocios d·! que s~ trata 
c não pelo,:; n10ti \' OS :dleg[L .os pelo di to pro-
etll':tdot-_ 'lue é JU:tldizentt.:l . Igu!1.tti., 5 de Juuho 
úe 1~85.- LiiH(t Basto~ . 

Doc. n_ 2.-Illm. Si·. j uiz de paz presidente 
da 1uesa eleitot·al. 

O bucha. t·el Francisco Març:• l da Silveira· Gar
cia. elei:or· de-:ta. parochia e fisc:d do can
did •tO IJr. l\1<:1.0!1 Ja F1·anca Al·ncar, na 
eleiç~o ' JIIC vai pt·oc8.1er-se <:im:mhã, J..!Or bem 

us : u :· :;c<l's po i icos _o m ·srno ca n 1 ato, 
e Nicolau da G .st.a Via nna Art·:ws -- 0 Ba.,·harel prec:sa. llue V. S. mande n o•c1·ivão de pa z 
Fi-aJJcisco Mar.,.., I ela. Silvei1·a C.hrcia. precisa qr1e I ccr·tiíi..:aJ· o que soubet· sobre o,.; seguintes 
Vv· . SS . dignCill SC :JttPSt:l.!' SC S;Lb"ffi que d•.•SdC itens : 1°. Si fl)l':tffi COIJVJ, [:HiO:': por Offi<! ÍO todOS 
hon to_:u, p~ ~a nHt.nha. 1)11 t;·o:.:-ou a" Dr. ,jui 1. mu- o~ el ei teores d·~sta. : ·a.rochi<i., p:u·a conco r·re
nidpii l Jest-~ tel'llw. nm r_·quc:·in!e~Jto acnmpa- lr"m á. u:enciuna:!a cl~ içi'i<;, l) ,; ra _os devidos fins; 
nharlo· de urna p1·ncur••:ao do Dr~ !\IHtwn da 1 2•'. st 1;;ualm"n ie for·aw c_onn lados todos os 
Fra.nc:l . .-\l"n•-:1 r! pa1·a jtlstific:rt.~ão de dh·ersns im mP.diatos dos juizes dA p:1z, com o fim de 
fact0..: · t:o nd.Hnt·~ s a.prO\':~r vic~o ::~ ,, nullid~les S · J b~r.itniro . tt aos que p,·;rveutura ten!I~Hn de 
da ~~leíç:io dad;~ n<"st.c C••llegio a 2U c!e Ma~o f;dt:tr·; ~ú, si o li,·ro da acl:à. eassi::nnt.ur:ts d<;s 
pro~\m.~Yfindo; 0- s1 o mestuo doutor t êm se ne-1 ehitor~>s, qr:e têm ·le. servi:- na predita eleição 
gado a cntresar ao supplicanto os preditos demoraram no at·chivo da camara municipal e 
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dalli foram requis;i ta dos ou tirado~. c no caso 1 .José. da Silva Luz, .Joaq_ uim Vieira Noln·e, Ni
negativo. onde cxi>:tem. Em tern::os de fé.- j e•,Jau da Costa Vian11a. An-:lt>S, R; .José da ·Silva 
E. R. M. - V\lh de~- :Matheus, -Hl d;d~hio 1 Lir11a e Vie~nte Alves Toc<.>ntins !·~n·a toilo o 
d~ 1885, _á" i2 horas do dia. - O fiS'-'f{l, P;·u;;- I co:).!~lido na peliç:io Je .justic:•~:ão e de~par:ho 
cisco 111. da Silveira Ga1·cia. rcl't~o Do:'\Jla ''::ül.l':l.do. do que ficaram sc1entes. 

. i r r • • i , r :;, 9o - .-

do !.'Grt:J.l. Jusd Freire diJ C'rt.-:t;·o ./,;cá. 
__ ,~,..l:;Eilltada. -Aos l1 dias do ruez de Junho dl) 

Certifico que o;; eleitores de.-:;ta paroehia n:;o , 18li:,, nesta. cidade de l:;uaru. em casa da apo-
· s por ú cio pat•:t compãl"e- !!enta orra o JU11. mumc1pa s11guu o supp ente 

ce1· na elei~;ão de :-lO de .Maio prosiruo finJo. Manoel Alves d<i- Silva Né. pre:sentc o 'mesmo 
neste colleg--io, para. um depu w.:lo á AssemblC:.• C(tmmigo segundo es~rivito do geral abaixo no
Gern:I; certific:, mais qu~ os dous ultirnos im- mea :o, o j usrificaute Dl.". Fn-:.ncisco .Marçal 
med1atos aos juize.- d'~ p:tz, tamb ·m não foraw du. Silveira Garcia e a re••elia. do prumotor 
con·iidado,; para o enso de st :bstituireme nem publico da ('Owarca e .Jo justificantc Dr. Fran
como eleitot·es, pctru. o fim supramencionado: cisco Ro lrigues Litlla Bustos for.lm inqueri
C(~rtifico. finalmente; que os livrús de que trata das as teste1uunh=ts como adiante se vê, do qu'J 
o p0ticioua.l"io. nã0 se achu.vam 110 archiYo da la·:rei ' si e t~:rmo. En, Jusó Pereha de Castro 
c~mara., c sim em podeJ· d? fo juiz d•: p~z pre- .Junior, escri-ção o escrevi. 

. . 
Deu fé. S. M<i theus. 2! de .Maio de i885. 
-0 escrivão de paz, Tees~llLOi"O de Souza .lo
come. 

.. , .._. ... , 
('USado, de 45 annos, moradot· na dlh de S. l\la-. 
theus de;,; ta. eomarca,cl"iadur, teslemunha jurada 
aos "ano Evanrrelho~ e aos costumes disse 

novo rt:>querc•r a r. S. sir·va-~:~e manda:- lhe dat· e sabendo que ella foi entrõ.·gue ao !Jr. juiz mu
a certidãoc1ue em nome de seus dit·=-itos, pedi11 nicipal Lima. Bastos, no tcrwo tte S. Matheus 
a V. S. lhe m~ndasse tia r do t heot" 'ia acra. da Ao 2o, disse que 0 menCionado juiz ficando 
ultima elr.ição p:ira. um dr'puta!o á assemblé:~ de po,:;se do requerimento rtco:!lpanhado de uma. 
geral proceJida n•'ste collegio a 20 de Maio procuração do Dr. Meton d~ Franca. AL ·ncar, 
proximo find,). Comprehende V .. S. que. na na qn~l constitui a 0 j ustiíi<-ante seu procurador, 
fórmà da lei. o supplicnnte não póde requerer a deixou de de~p~char a predita petição debaixo 
outra a!ltorirh de a ce1·ti Hio qu~ cat·ece. vi;,;tt1 do pretexto de não conhecer a firma do ou thor
como. a niio ser um abu;:o inqualific"avel gante; deixando de entr"g-ar 0~ dito10: pa!JeÍs ao 
e criminoso, or certo os li•·ros d--: ue se · · · · 
trata devem demorar no archiv•H, e nrto se zes com despicho ou sem dle para 0 recoahe
pó~e negar ;10 supplicante a certidão perlida.- cimento da firrna.ch~'gando a ponto de O•:cultnr
Nestes r ermos. pede d"fe1·imento.-l~: R . M. sn 0 mencionado ·uiz :;ra não enti'C"'ar os ditos 

' papeis e di,;so sabe c le test.(! Inunha com m:•lS 
curn.dol·,F;·ancisco 1ll arç••l d<t Sil~.;ei1·a Gm·cia. certeza pot" j ue lhe coniM·a Antonio .Jaym~>- de 

Por dnas vezes, por intermedio do Dr. juiz Alencar Ar:Í.ripe Filho e Nico!au da. Cost.a Vian
de direit1) da. comat·c:r., req11isi:ei os livros de n:\ At•r: cs, not:tndo-sr~ que o referido juiz reti
qu',~ trata o ,:upplica.nt~, os qnaes não se ach:uu rou-se p:•ra ess~ termo a. bor<"s nã • vista.;; e sô 
no archivo d' CRlll:l.I"a. de modo que só por este agora diz que o> papeis acham-se em S. Matheus 
motivo n:lo foi dt•f ·rido o rNJuet·ido, visto como e seg-undo cúnsta. d··sp:-tchados p tl"a 27 do 
os li\•ros d:~ que se trata :tcharn-se em po le1· do CtWl'ente mez. Ao :-.:o, dis5e que sabe por ver e 
pr.~,.:idente 1l ·· mr•sa eleitoral.-~. _nlatheus, 2 de . pr0s ·nciar o facto ~.lCn•·ionad . .' neste ite~1,e~ que, 
J•mho de 1~85.-_YicolaB Virtiin·a. quando a mesa eleltor~l reumu-S" no d1a :::0 de 

Doc. n. 4.- Illm. Sr. p:·esidente da ca- i\iaio, pr.rximo findo, na. villa de S'. l\latheus, 
ID 'H'a municin;1l.- 0 Dt·. Mr,trm da Franca clwgando por ultiUJO o mes:1rio Palacio, já 

e1·:uu 1 i horas do dia. dando-~c o facto de conAlf:!ncar, pt•;•ci.:a que V. S. ordene ao secreta-
rio da cmnar·a que certifique si forn,m reqni , j_ ~uli:u·em-se relogios u J•espeit? da hora, e, ha
tados do arclúvo. 05 livros de actas de 0 Jciçito e v· nrlo nes~ 0 entretanto nm inc1dente por causa 
do r•·g-istro d1, 0 Jeitor··s, pr~J·;~ a P]ei , ão q11 e !'>•~ do nfio :.pparecim~>nto da. urna. ~uccednu que 
deu ne,...t•· Ct)Jl 0 ,...i a 2 c l\1 io , ~_- 111 fi , os tt·abalhos da r>leiçào vieram começar depois 
e si os cl"tos livt'IJ{ jà. foram reeolhiilos ao ar- <c onzo (I meia; sen o pr.ra no al" que a urn~t 

E se~nnd0 lhe nisse o fi,cal d:1 cnm:lTa, achava-se chivo .- ?\'Psles termos, p•>dc dr~ferimrn ' o.- '. , 
R . M.- S. M?..th•·us, 2 ,(e .Jnnho ,;e -18~5.- 0 aP.ntr·o :ltl um qu:trto da cas:1 c•:n que se davam os 

d S G 'Lr''l)·>lho~ da eleição. Dissr1 mais gue a acta da pro(~lll'a Ot'. F;·anci:.;co 11!. . •arei((.. ... ,. 
. . eleicão foi. redig-ida por I\I~no~l Ak~a:~drr~ da 

Ç>rhúqu; l0go rp.t~ fo_:·em rer.olhu!os ~:o s.r- Silv~. 0 qual intt•o:luziu-seno recinto eleit.or•al , 
chiVo os lt\'l\JS respect1vOs.- S.. 1\Iatneus, la:-:;sim como 0 pr01:wtor interino da corua.rc:1 do 
7 de .Tunho de iSS5. · A~:'>~r~~ e outr·os; isto apezar de protest·!s e re

Ce1·tifico qu" notifir1 u ~i ne:;;tn: c i•!atle font dn 1 cbmações do just~ficau~e p~rante ~ ln• ·sa. Ao 
· mou ca.J·tnrio ao proruotor publtf:O aa COliHil't~a; . . 4°. re::;pondeu atru·ru;l~lv:u;n · ·nte, P?l:'i sabe elos 
ao jüiz r.'ltlllicipal justificado Dr·. Fr~úncisco Ro-l fotctns :lll•~i.!';j dos de ~clPncm. p1'0pr1a por ~el:-os 
drigues Lima Bastos e as testelllunhas Bento e presenc1al-os;_e a1_nda lll&.ls por ter ass1st1do 
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~ eleição d~ princípio a fim, attendendo bem aos do corrf:nte. Ao 21, deixa dJ respon1er por 
protestos lr,;yz..ntado.s =pelo justificanta c ::os a;:;tar lH'ejudic;ldo com a respost:1 do :fo • .Ao 
facto,;; qu.-:~ a cll.; se referiam; not:~udo qu~ vota- 3o, disse que a eleição de que se lr~~tà começou 
r:un na. eleição dh·er::o-:;iridiyiduos,cojos nomes de;;o s de H hor:ts do dia. dando-se um inci-
não const.,~·.-mn d:\ lista .<1'~ chamada fornecida d'!~te por fulta da urna, de modo que, n!io só 

elo Dr. ·ui~ de direito. c al .... nns eleitores 1;e- elo rdo...,.io mais ainda eb osi ão d sol 
corridos; tantn que o nv.'s~rie .João B•:z~)rra Ca- perfeitamente so conheci~~ qu0, quando a mesa 
valca.nti P.abcio, cncarr:Jgado d:t cl:iam::da, ri!- cowpoz-~e com a chegada. do ultimo rnesario 
clamou contra taes fados, exhibindo a. lista e João Pala. cio. já er~t depois de H horas, c ll u;m-

1 lJ 1 J t. 

ficou bom patente que taes indiYidnl•S ilão po- eleitores, era s:~gurament': 
diam votar em facoda lei, sendo estes ern nu- rmtis que a acta foi infelizmente redigid,L por 
m•ro <h sete com l"CÍérencia aos primr~itos. l\h.noel Alexandró; d~ Siha. que esteve dentro 
Ao 5 ', respondeu afiirm:1 tivamente, por ouvir 1 do rec.into eleitor:~ I cncarreg:tdo do semelhante 
coatar os factos alli. allegado:o:: na acta t1·a.balho. porquanto e fôra de du,•ida que a cici
e protestos rcfel'idos. ...\o 6°, t·e~poncleu aí- <;.:io c;-.,met;ou à hor:1. já Jib c niio ús nove do 
firmativamente , pois •1 uc esteve nestn c i- dia. D!s.:e mais que o p1·omotor interino de 
dade no ten1p0 em qn0 o.~ di los in·!h·!duos Assa1·ê, Po.lro Alves, esteve dentro do recinto, e 

_rcu.niram-se em casa. do pron!otor pul.>lic_o toda!; 0st:1.<:: faltas se ~cra::n a;:ezsr dos protes-
'r 1' . ·• " ' - . ~ • . .. ' .. .... " , 

vet·sas pessoas qu() tiuhl1.m i .lo por< adores em pro- que sabe de todo:; os factos mGncicn:~dos .neste 
cura de .Manoel Alexan·lre da Síl\'<l. o já m·---ncio- item por e;;:;tar a psr de c:1. ia um delles, quer 
nado e José Joth uim Pereira. Lustozo. em rocura como eleitor. (·uer como resir!ente- da camara 

os 1vros rerer1 os por or em (o .Juiz de paz municipal de S. l\h\tbeus~ nr~cr··s~enta.ndo que 
p:·esidenlc da. mesa, c q ::e os livros foram trazi- tem rcquisitaào. por m:•.is de uma vez, os livros 
C:?s para. est::t_ ci !ade ondr: co!n c!feito os indi- alludid0s ao presidente da m.;sa cl~itora.l:e e: te 

< ' 

~r!'anjo,.. sendo que Vicente Ah·es Tocantins 
refer-ira-lhe o facto de lhe ter dito Sercriano 
ca,·alcante! pessoa intimados preditos indivi
duas, lhe dito que c~ses estiveram reua1dos 
em casa do promotor publico Grrgorio Thau
m:üurgo fo:zendo llm cont!'a prote·~ to ~o!.:re a 
elei~~ii.o ele que ::;e tr:~.t~. Di;.;;.;(! mais que Bento 
José da Silva L~ite lbedi-:;;ora que,conversari:lo 
com o roe~:~rio A. dd Souza. l3ez~rr.i, est~ 

André com os demais mc::arios· que aqni esti
veram c•m cas~1.tlo promotor~ne,;:sa occasi:To tr;L
taJ':lm de repal'ar v~cio~ c nullid,tde:; d:l. eleição 
mencwn:::.c a. · mn.1s nao t.::se, to o o epol
mcnto a~segura. a iestemunha com o j11 :1. e n 
justificante, do qu0 ilon fé. Eu, .José Froi1·e do 
C:l~t<o Jucá, e:criY~o .do gc:ral. quo o t:scr~vi. 

: :v e. - Joaqt,:.;n 'het;·rt .:\obi·c.- P.i'l!r,ctsco 
Jfrr;·r. .'rl da Silvci;·a Grrrcia. 

2a. Testemunha..- :.Xicolau ch Cr.st:J. Via.nn::t. 
.Ar?~es. casado, de :t) nnnos d·~ id:1d8, lleg-oci
o.utc. mórador n:1. Vilb. de S. ?<.bth..-~ ul:i onde 6 
JWCSlclOlltC da C~l!llrtra i\lnnicip:-.1, tesl~munh~' 

- jõlr~d(l. <~os Santos Evangelhos c ::os costumes 
di,;se nr.d:t. E ~cn lu int1ucrida :::oh1·o o .~ itpns 
da peüc;ão de j ustificaçiio; ao pl'imeil·o respnn
dc~ u que tem cel"tez~. da cxactid~to dos Cactos 
allegados. pois foi essr1. tr>s tcmunho. qnem en
tregou ao D:-. juiz mtmicipr.ü o recl uel'irnen to 
e procur.tção do '!uc se trat:1 ~~ pedido da justi-
~ ::an e, e •Jue ;~o ( opots ~.lln a pcto mesmo mo
t i \'O entendendo-se com o t'··fcrido Dr. pa 1·~1. 
ul.> ter o.;; pap,~is, este 1 h c dis<ertl. qn r Linha 
m :mdadn reco:Jbc::.cr a. th·m~; c tonel:) os 
procur;tdo pol' mais ,·czrs • o que to.mb~ ·ttl 
fc1. o justificant~~ requerendo a enti". 'g"H dos 
p:vp•: is c_om despachos on setn -clle, foram~ 
lho negado;;:, :•conlecendo qun o juiz refotitlo 
occuhn.ra-s'.) o rctir:tr:.'i-S'l p :tra esra dJade sem 
entregar o:,; ditos papr·is ao jnstífiái.nte; c só
menLeagor~L se sah .·.po t• dizer cllo flue os papeis 
estão em S. !\Ia thous despMha· .. l{)S p'i\r3. o dia 27 

' O' .. ' '- O ..: ' 

de sorte que eJJe tcstemunlw. tem deixado de 
dar cerl.idões pedid:1s, a. respeito dns mesmos 
li no:::, por ess:1. razi.io, o que j{L tem feito sentir 
ao mencionado pr-esidente da mesa eleitoraL 
Disse mais que YOb.ram n :l. eleição indiriduos, 
c ujo~ nome, não consta. da. list!l. de ch.amada, 
fornecida pelo f>r. juiz ele direito,e a respeito o 
justificai! V! p:-otcst:1n lo,o mes:u·i9 .João Palacio, 
r,nc:ll'reg:-~do ela chatnada, f·z- not~n. n. justi~a 

const:wa, nou1e ddles, e o.ssim tamuem vota
i';U11 alguns recorriàos de modo •1ne ao todo 
faz o numot·o d•' s ·te l'efcrin ic)~sr3 á duvida. 
so 1re o:'> nom(:s de • r:.\nc1sco Du~rt e 
Pi nheiro Gah-:io .. João Dhs da Fonsécn. e Sit
,.n, Allll)nio Pcréii·~ d•3 .Alcn.ntnra, Jo:tquim 
Soares d·~ 1\Iari.-:. J;Jsé. Jo.tquim l'erreit·a Lustosn, 
•' ntonio Antunes de Souza. 2\I:lnocl .AnluncR, 
Br:1nd:1o . Ao 5o, disso ;.;o ro exado o allcgado 
por ter •;isto c pres,•nccndo, :1ssistindo r. tudo 
na Jcc:Lsiii:o da. elci(;i!o e crn presença dn. urna . 
Ao Ü'•, r;:·~ponJr'U r..ilirm:.tt.hn.m,·nte por ser 
publico~c notor:o o fac to alleg-Jdo na prill1eira 
parte do item. ~cn iu cct•to que ru:.~ndaJ·am 
\'ir d··s t:1 cid~:de os livt·o;:; l'Cc!Í :os, os IJ':acs 
~o acht~Y •lll em poàc1· d0 J\hnr;el Alcxn.n h·c cb 
Silva., na. Villa do S Matheus c. porqne não 
f<.tsse 1·stc onconlra.Jo ::!li o m::n ;laram ch:tmar 
da poYoaç:1o do Q:tixal'à. -par:1. ':t entregt'l. dos 
li\'I'OS no portndor. Di:; se m:1is qnG solJt·e. a. 
St.' g'U !l . a. i::Lrtc !li 1rmn. que O:'ô l\'I"OS csl:io em 
poder do pt·csldente da mc;;:t c que a ::.eLa da. 
org;~ niz~, çii.o da mesa eleitoral :teha-se innti
lisndn. p• 1r ç1 na;; fnllws om branco em S•:!u cot·po. 
E mais niT(} di~st:> . Lido o depoimen to a::signou 
a t• stemunha com o juiz c o j u .. .:tiíh~ante, elo que 
dou fé. Eu, .José Freire de Cn.stro J u !ú, es
cl'ivão, o csct'(!VÍ. J.YJ.-.:.Yicoldu d(~ Co.~t.ü Vi 
anna il'n'acs.-Francisco .~.11 atçal da SivéÍi"t.t 
C:archt. · 

:u 'J'cstcmri.uha : ~ Bento José di Silva 
Ltütc, ca~atlo, de 42 annos do idade, .mo- . 
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rador no termo no S. Matheus desto. coruar-l garem elr:itores da sua parcialidade. Ao 
ca, procurador àa camara municip;1l, ·teste- · Ü"; · respondeu que ~s.be; por ser publico 
mnnha jurada. aos Santos E\·angelhos e sos e notorio o facto da r.e,mião dos tl'es mcsarios 
cóstm~es dis'<e nada. E sendo i_nquirida so- pam :m·anjos relativos-=:x-emendils dos \·icios e 
br(l os itens d<:. petição de jus lifi:!ação; ao necef's:dales d;~ elei<;:ão predita:.~ isto quasi <1u~ 
1° ro~ londcu uc sabia uo facto menci nado · · ' l, 

.neste item, não só porq ne vitt o r0querirnento mc·sario A. d0 Sonsn. Beze:-ru, o qce foi 
0 pr:PLH":>ção referidas como aind:: porqu•) a. corrulJoJ':l.do ::o:· um dito de Severi~no Cuvd
pedido d~ j_ustifican_t~ teYc ?e entender-si) com canti a Vicente Tocantins sob:·e um cont1·a-prc-

. • ' ... , o a r~;,. o re a l\"0 a· etelçao o o 1egl0 e '-". l.l:.l.-

papeis mencionados, e este decbrou que os lhcus • .feito nos la cidade em casa do Promotor 
tinha mandado i)ara esta cidad.; nfim de rcco- Thaumattwgo, para onde é" ce_rto que o pl·esi
nht!cer-;;:e a firm: ~ do outhorganle Dr. 1\kton; e dente da mesa eleit01·ai e os dois mesat·ios, I\Ia
em uma outra occasião ·· essa testemunha );i- nocl da Silva e André de Sousa, man:larn.m vir 
cc.l::tu Viann9., pedindo ain :a os r:::feridos i"apeis, 05 livros de act·.s c l'egistros de eleitores do 
o juiz m·~ncionndo dcc:arou que logo os desp~l.- Coll·~g-io ele s. Matheus, os qu .. e ·; nn.quellc 
charia e no outro cli:1 ollc jniz tJ·aton dé occultar- tempo ach<'W:<m-se em 1'oder de :Manoel Ale
S() em sua propri:1. casa nc~ando-se a :l.pparec r xandre,da ::iih·a,e hoje. segundo consta, em JlO

qu~ndo procur.Hlo, ~pela madz·ugada seguin~e d~r do prim~iro juiz de paz Francisco Ferr•".ira. 
• • •• -. r • • ~ .. • • • 

~ , . Q'"' .... t':'" ( .1 

:Municipal. E r,1ai-:: ni\o dis~c; lido o depoi
rur~nto, a,:;s~gnou a te;.temnnha. co::n o juiz e o 
'u,:;tificante. En .. José P r irn d ;: · .J ~· 
escrivão, o e~c1·•:vi .-Bento .!osé da Silva Leite, 
Francisco .M. l\I. Garcia. 

4:1. testemunha.-H.n.ymundo J, sé da Silrn. 
• • . a. . , . .~ • - • a e, m o r 

redigida. por !\lanoel Alexandre da Silva, que n:t Viila de S. Matheus de;.ta comarca, ·em
introduziu-:::c no recinto eleitoral p:-ua. o dito- l,JI'egado vublico, testemunha jurada ao;; Srt!l
:fim, sendo acompanhado àe Pedro Alves, pro- to" Evnng~lho:< c aos costumes di:':,.:e nada. E, 
motor interino do A:;sn.ré e oulros, npc2ar à'J s·~nt!O inqucrida sol..n·e os itens da petiçfb de • 
pr. testo da jus ti ncaçüu ; not~•ndo-sc que olle j11stifi.ca ção. ao primeiro. re;;pondeu que sa
testcruunht~, s<:nuo procur::..Jor da cnru~tra, che- bia, por ler visto o rcqum·imento e pl·ocura
gou :10 paço municipal dt:pois da ·11 horas e cão. e saber que to1'~1.m ontregnes .. {lO juiz re
tC\'C de assistir a ch0gada do ultimo mc:;ario, ferido. Ao 2°, qne sabe ser ·e':\.acto o aileq;ado · 
depois da. qual o presidente da c:.1mara, por ~·ia por estar s. par dos acontecimentos menciona-

, _ , · pot· _ditos 
á mesa, facto quo ello testemunha procurou de pessoa.s de criterio, além de cp1c ;;'1. te~ternu
põz· em pratica, dcixant.lo de fa:.:ei-o porque o nha sabe por si. .:\o s·•, di:;;se que 0 exacto t0r 
prrsidcnte da mesa maüllnr<l. vir um b<Ülú velho a el·~i :ão come n.do ás 11 horas. tendo chc-

o ;.n re sem fecna. ura,o ·quu SCI'\'lU c e urna, gndo o mesario Pal:1cio a es,:;e tempo, quando 
dcix·mdo-sc a legitima, ll. ue est:wa n:l cas~1. dos a m<:.s<\ póde compor-se com todos os mem
trnu.l lho". q nas i sobre vis las dos n;rsarios. bt·o::;, seHdo que o li e te "terounhn. atfirma 
Ao ·1°, re~ponden affimlatiY:Ul!l.'nie, por estar a com ccrtcsa que a eHç!io vrincipiou de
par dos factos allegados, quer como eleitor da pois de 11 hora;;, porqur>, sendo a casa da Cu
p~lrochiu. quer como immetliato ao 4° juiz de lllara, onde ell:J. se deu, immcdiatt ü;; das es
paz. o quer finalmente como procurador da colas dos sexo;; m:tsculino o fcmiuino. e nbl'in
c~amni·a. Di;;:-:e llhtis quC' na lista da chamada do-sn cst::~.~ rcg-uhr·mcnte :is tlez Í10ras, j:i 
não existiam oa llO!UG!; de divr·rsos individues, fun •:ciona,·~m ;ttHbas a qullsi du:1.>: horns, qGa.ndo 
que 1her~\m parto r1a \'ota,~ão .'lpeznr de recla- 1winr:ipion :::.eleição pela reunião complet::L da 
maçãn do rnes:LI·io Pal:lcio,d•.) aceôrdo com o me- me;a, t.:'ndü com~>~ado n. chrunacl:-1. an meio-dia. 
s~nio Vie:ra. Bat·bozn, sendo aquelle encarre'7 C!U ponto ; isto veriíiCOll ainda elle testemunha 
g::~.tlo d:1. cha1nada e b:wrndo reclamado e:n f:lce (11Jl relogio~ e pela po.~ i,;ão do sol; de modo que, 
d!llistn. sobt·e o facto de admittir n. mef;a. n. vo- inconte!'tavelmentc, n neta tla eleição fah:cou a 
tarem individuos, que nii:o tinham direito em Yerdacle com rcbção ~l hora em c]ue ella -prin- _ 
virt.udc dclh\ e di) conformi;Ja.:e com a lei : cipiou; :1.tlribuindo a~lE! te~tewunha a demora. 
notando-se que tambem vota.t·nru nlgnns elei..:. da reunii.io da;t11es:~. c·comec:.o dos t~abalhos ao 
ores recot·rH os, nao o ,.: n.n es rec amaço"~ acto L.e ter o · 0 .)'~lZ te pa.z, presHlente da 

frec1uentes e p1·otrstos do fiscal do candidato mesa.. se occu! ado om cabalas na. ribeira Bas
Dt·: l\Jeton. Ao 4°,respondcu affirm:üi,•amente, tiües donde só chegou â villa a~ I1 hor~s em 
por ter pr0senciado os prot<'~tos c de!!pachos ponto, apebnclo-se do ca.Yallo no fundo ela c:~sa 
~lellcs, ~endo para ncrescontar que fo1·am ru- da enmarn . Disse mais que redigilt a acta, por . 
1)ticndos os dous púmeiros e 0ntrogue~ i mesa. ordem do presidente da mesn.~ o indi\•idt?-O Ma
c o ultimo entregue ao jusl.i.ficantc, fs7.endo-se noel Alexnnth·e da Silva, o qual. apezar de e:t- : 
d~ tudo menç.ão na ~ctn.. DifisC mais qne tro..nho a C'ssa., penetrou no re~into junto com 
attribuc a. demora da __ e~eiç:io_ no f:1cto Pedro Alves. ·· p1·omotor .· interino . do Assaré, e 

. d() ter-sê occupado o primeiro juiz de paz em out1·os, h:.t.\'endo protestos o r c:cl:tmações do jus
serviços de seus interesses políticos, con~";en- tifica:nto a rr.-spr:ito. Ao 4". respondeu que tem 
Lindo que ~ hor[l. se adiantnssc- prna . c~e:- , conhecimento do allrgado·na qualidaàe de elci-
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tro da po.rockia de S.'M:üh~ns e de empregado da r 1·ei1·a Lima, pt·e'-i !~nte.- Jose l'iei1·a Bar
camit.ra ddli, e a.ssistiudo a elei<.:ão, \'ÍU :l uraa, : b srt.- ~l[aaoel d.a Sil'Ot.t p. Cavalcanti, se-. . 
de quefalla est<J it~m. o . sabe. pot· terussis;.ido l ct·etar:io.- _;l;ulré ~e Sou~a Be:.erra.- João 
a:chama.<.h do~ ele1Cores, q'tC votaram alguns i Be:;ei-ra Ca11alcantt ['alacf-, . 
indi-:iduos cujo;: nomes niio con..:t!l.vam dessa. 1 CópL;.-Acta d:1. inst~~lJ:tção d;; mes11. do col
de sorte r lle o Inl~sa.rio Pahcio recl· ma:-·a contra. Ie,..,.io elcitor:Ll <b f1•en-uezi~L de Nos '"' . 
l'eme 1.ante fa.cto, mostt·audo :\ li,:ta. ela r.h~'ml\da do Carmo de S. 11-btheus.-Aos 19 din.s do 
:i m r:"::L e man.ifestandci ·a. c;:ta q :;c era ilhgal o mez de 1\bio do anno ·lo 188"), nesl~~ vilb. de 
re:·ebimcnto de t:t•:s voto-=. Po:s bem, vota.i·am 1 S. :\hthcus, do i '' di:sL1·ict·) el·~llOral, d:\ p1·o- . 

- - - -td'f-l:.,ve-rws---eleilc>r"cs recort'idos G a respeit1> de ~- vincb do Cear:i, rú> paço d:l C:tm::tr:\ 1\fum
tod.o::; e :ses bctos, por meio Je pr.: t :>stos verb:1es cipal. pcb., \) horas d:L m :\nhã, coa:í.p:Lreceu o 
e redamaçõ0s, s1~ opput o Justifica.nte: entre- 1 juiz d.,! p:,.z u1ais YOtaJo dL'St:~ p:...rochi:1, Fnm
tnnlo, na acta, d'i~to não -::e fez mençã,, por ter ,~isco Ferreira Lima; o o.:; d :lllS juizes de pn.z 
sido a re !ac~.ii.__, de ;~1·oposito . confhda. ú pcs~oa. qu11 :\' dlo :;:e S('guem em voto5, Josó Vieira 
su~peirn. Ao 5o,re~pondrm atfir,uativamrmt.e. pnr Bnrboza , M:woel da Silv:\ Per.:-ir:t Costa. Leal ~ 
te1· a~si~tido e presenciado os f<' c to,; a lle~ndos. Filho, e i.J0!l1. ~\ssim os deus cidadãos imme
Ao 6°, responde11 qLte é notoria a frn.:1d·~ f.Jita di:. tos em votos no ·1° jaiz de paz, Andt·é de 
pelu,; tMS·lr·ins. de que t1·ata o item, fraude feit:i s .. ul.~~ Bcze1·ra· e Jo:io B<'zerra Cavnlcn.nti P~~
nesta. cid:de em casa. do promotor; para o tpie i:tcio, o St·. presidente, depois do h:Lver to-. . . . . . , . . 
tbeus, os fiu;~.es ficnra.m em poder' de Manoel 
Al:)xanch·o da. Sih•;l : sendo certo q11e a n.cta d:~. 
organização da. m•·sa. acha.->;e inutHisada. 1' c ue 
os 1 ''ro:-; pre-;entemen te estão em p ·der do 
1'' juiz de p:1z, qó!e n•··g·:1-sc a. eatJ·egal-os ao 
archivo d!il. C;1J1lat·a. E mais n:io dis"e. lido o 
depoinHmto n.ss· 0 .., • , 

~ o juslificant.e, dr, que dn11 f.'!. En. Jo;.:c~ 
Freire (h Castro .Juc:i. -e:-<cri\·ãr., o escr.:Yi.
RcnJiltW~d~; Jo.c:<J d(.( Si!t!o Lu;i(L- P;•rJn.ci .·.co 
dos Santos. ' -

Cer_ti(k0 que, não tendo com parecido:~. t este
munha Vicentn Ah·e~ Tocantins. o jnstificante 
declarou de.~ist.ir .lo !'~ u depoimc>nto, dou f~. 
Igua.tti.. 8 de Junho de1885.-02°cscriv:1o 
do geral, J osJ F1·âla de C ast1·o Jucú. 

'" L;t' 

m:~is cidadãos mencionados ao bdo dclla, 
det:b.rou inst:dhd:1 a mesa eleitor:\) do~te col
l~n· i.o, c 11e d:~ ordem do Exm. Sr·~ residt~Dte 
J:, provinct:~, contid:1. e ~11 officio d (: 31 de Março 
do corrt'ntc :-.nno, Lem de receber e apur:n· a.s 
ce lulas do5l eleitores do referido collogi?, 

,_.. . .. 
Ger:ü. design:1d:L p"r:• o di:; de amanhã, visto 
h!~\·c:· sido aunullad~L peh Cam!\l'[t dos S:."s. 
Depnt:tdos :~ qno se rrocccleu no mesoo dis~ 
Lrict.o no di:~ 1° de Dezembt·o ultimo, -pars. 
cujo fim convidou os outros membros d::. mesa. 
a comp:wecerem n este log:tr. peb.s 9 horas ds. 
m::nhã d'?ss·~ dia . Em s."}guidét, o eleitor Car
los Antonio Pereira e Silva indicou por e~
c!·i p_to :~o Sr. pre~i.~ente p:•.ra fi~c:\1 do can~ 

Br;~zil~ o elPitor tcnente-coron,•l R:tymundo 
non.1.·~,; de Oli.veir:\, e do mesmo modo o eteitor 
.Jo:'..t1uiru Vi••ir:\ Nobre, indicou 1:tra fiscd do 
c::.n 1 ~~ o t~.uu )em ausente, t'. • cton a. 

.Julgo provados sufficientc:m·'"'nte o;.: iliversos F:-:•n ·.~a Alenc:-~.r, o eleit,)r Dr. Fr~LD ;~isco ~J::r
itens da pr.3sent.e ju~üficaç:io, r•m faec dns d tas t;:l da Silv"ir:1. G:trei·' , os qunes iot':Lm couvi
contest:hl<~" testemnnha;:; 0 docnroc>nt.ns app.:n;.:os tbdos !•elo mesmo Sr. prc;;;ident<:l n. tomarem 
a estes !l.lltOS. I nLirnCi:J-~e est::u;: partes.; entre- :\Sr;en lu no ]·eci n to onde se :.chaYtl. insta.llad:l. 
g:m·IO·se os a~ tos no jnstific:mtn. qu~ p1gn.d. ns :• roes:;., ::.o qu" C()H)\)ftreceu o ultimo deste~. 
custas. Ig·11ntü, 8 de .Tnnho tie 1Bt\5.- l\b.noel CQndrbnrlo-•;e por officio áqu~ll~. p~r não 
A I vc;j da Sih·a. "st.:tr prMe_n.te : e do mesmo modo a compa-

D:{ta._- :\o me~mo di;1. f,1•;nn-we entregues rcceJ·eul neste hgar à.- 0 hor;ls rto dia da ma
~stes nulos com a s··nt~nç;t ~npra, do que 1 .vro uhi'i . E, p:u·a t:ousrar, wnndon o Sr. presiJento 
este t···r:no. Eu. .Jo;;cS J-'1·ci 1·e ele Castro .J u:•:1, l:tv1':• r :t prP.sen tl'l nda que vai por todo.~ nssi
cscJ•ivão. 0 •·scre\·i. g-na•h. l~u, Tel·•spiH•ro de Souza J:1.comc, c~~ri-

\'::ÍO d•) pn.z. ·o e~;crevi.- Francisr-o Ferreira Certifico que iutimci a scnton~,~a suprn. ao . l\ . . L :nm. pr' 'l<lilente.-.1<nl0el rla Silva J·~r('ira 
.JU'tdicante. :.•o justifica lo l'l at, promütor pu- Cost.'l. J.oal Fílho_-Jo!';~~ Vieira Ba.rboza.-An-
bliéo (j:~ comarca, ,Jo qne ficn.ram sciente~. Dou rlr•l de Souza BezP.rJ·a.-Jorro Bezr>. rr:t Ctwal
f·~. Iguatti. 8 de .innho d·~ 188:J.- O zo e,;crivão ea'nti P~lacio.- Frn.ncisco Mnr.;a.l d~L Silveira 
do ;;eral, Josd F -- · · _,areia. 

Mesa rlo r.r,lleg-io eleitor:1l de S. Mathens. 20 Act.a rlos • tr:Lbalhos da. rneza eleitor:1.l da pa-
de l\!:1io de 18d5.- Illm. e Exm. Sr.- tte- rochi :1 de No~sa Senhora do c~:rmo de S. Ma
mcHte-~13 incluo;:o a. est.: a V.· Ex., a có~1!a da th~u~ para a clei•;fio de um d~putndo á Assem
authr:mtica da ~~l,~iç<io pt•oceditl~ h0jo Msh col- bltb Geral.-Aos 20 di11s d!) inez de ' Mai.<J do 
Jegio. para um deputario g~r:Jl. vi ·•to t•~ r ~ido , anno dG 1~85, ne~ta villa. de S. Matheus, nro
an~nllad ~l. a rr11e se proccde11 ·no Jo de Dezcrllbro vinc_ia do CP.ar:l, retas g horas da. manhã. no 
utttmo. c.ou10 da ordem do Exm. Sr·. pr .. sidente p::tço da camar:L municipal~ reuniram-se os 
dn.. provb1cia. de :31 fi<3 Março ul ti wo, a '!llal membros da mes!1 el~>itoral do r" ferido collegio, 
CO~:Clttiu-:;~ :i<; 4 hor;.s d~ tarde.-:- D.~ '.lS g~ardel a~ba ! x~ a.ssignado~, Sob. a presÍ.dencÍa dn cidadã.O __ 
a.\. Ex.-::-lllm. e Exm. Sr. Dr. sec.r:etarw da I<ranc1sco F'erre1ra Ltma~ !ltirn de proe.-der-se 
mesn. da As<:~mbléa G~ral.- Fr<.t_ncís,:o F à.; . i -l!leição ce um deputado á. Assemblêa Geral, 
; 
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conf?rm.e as ordens do Exm. Sr, presiclentc dn. 1 do candid~to-- Dr .' lvietori. .da Franca Alencal.", 
prcvwcm c~1 oflicio d_e :3.1· de Março do corr~nt~~ _o .q ua.l foi indeft:rido _ pelo presidente do colle-

--· anno,- ·e assim const1tu1da. ~L mesa no rccmto gw eteitóral, ·de conformidade com os -votos da 
par:1 as f~ncções da. m~sma destinado, decl::trou maior in. da mesa, e declarou o_ Sr. pt·esluenLe 
o Sr. pres1dnnte que 1a tn•ocedcr-se á eleição que, depois de a.ssignada. a presente acta pelos ._ 
<l? um deputado à. Assembléa Geral, visto haver membros da mesa elos fiscaes do3 candidatos 

· . _ •. s rs. cpu a os, e e e1tores que o quizessem, fosse a mesma. 
u. que fora felta no tha 1° de Dezembro ultimo tr<J.nscriptri. no livro de notas do tabellião .Tcsú 
p;u·_a a lcgistaturi:l. de 1885 a 18~8, c quo c:1ua Cwalc:mti de Albuquerque, e se ex:tra.hisse 
c.le~tor sõ uodia. ' · · - · -- · - · · •tS---e-~ tai_rtas das as:>ig natu
ttmo ::;:eCI·cto, em cedu1as fechadas por toJos ras dos eleitores do livro em que se inscreve
os iatlo-;, cscriptas em papel bt•auco ou ann<?l- 1·am, as . qu~es, depois de assignadas por todos 
la:.lo, sem sig-na.l :ilgum exterio1-, além do ro- os memuros dll. mesa e conccrtadus pelo J"efe
tulo da. eleição, dech~rando-se, outrosim, n. pt·o- rido t;1bellião; tivessem o conveniente destino, 
fi,s~o e re.•iden'.:ia tlos votado.;;, dnpois do qu0 tudo nos te1~mos da lei. E para. constar; de pois 
des1g-nou os mesarios :Manoel ch Silv:\ Peroira de inutilisaJas as cedulas, lanou-se a pr-::sen.tc 
c~)St:l. Leal Filho, p:~.ra !'Wl'\'ir de s·ecretario, c I a.ct:.t, em que todos úS mcsarios, fi.scaes dos can
Jo:ro Bezet·ra C<walcanti Pabcio, pn.ra fazer a U.Uatos e alguns eleitores assignaram. E eu, 
ch<l.lnada., a que logo se deu principio, sendo .Manoel da .Siiva Pereit'.':l. Costa Lea.l Filho, 
cada eleitor introduzido no recinto, onde s,~ct·etario do llen-· · -
u cciona a mesa, a me 1 a qne er<~. cb.amado F. rt·cit·a Lima, presidente; I~hnoel da Silva 

u qual, de pois de ex:hibi1· _o c~Hnpctcnte ti- P i-reira Cast:\ Leal Filho,' secret·1rio; Jos6 
tulo, lan~ava sua cedub. -na urna, a,;si- ViGinl. Baruoz·1 , An_drci dtJ Sour.a Beze1·ra, .Toão 

o. ' 
g-io, que lh~ (:ra apresentado para este fim, c 
1'·: tit·:•va-se. N est<l occasião fot·a m a-prr·scn-
tados dous ·:·rote"tos )elo íi;;cal do candid<~.t , 

r . .r · eton :L Franca Alencar,os quae~,depois de Silva Pereira Costa Leal, Ignacio da Silva h~
'l't!lJJ·icad os peb mesa, o presidento desta. mau- ·1·eil·a da Costa Leal, Antonio Ferreira da Silva, 
dou qt ;e fo~>:em appensalos à acta respecti;·a. : eleitores; Antonio .Jayme d~ Alencar Ar:tripo, 
Concluído o receb1ruento d:ts cedul::ts, ÍOl'am e~- Francisco RoJl'igues LimaBartz,Francisco :i\hr
tas C0nladas e emmassatlas, produúnlo o nu- ç:tl d~• Silveira Garcia, .Joa.quim Vioit·o. r-!obre, 
mero de 145. Immediatamtmte o Sr. Presi- .Jo:1o Bezerrü Cavalclmti Palacio,.Tosé Cav::.lcanti 
dente mandou 1avrar no livro do rcg·istro das tle .AlbL1querc1ue, Libo1·ato Pereira de Aguiar, 
assig-nn.tul"as dos eleitores, o termo de encerra- .Manoel Alex!'.ndre àa Silva, Manoel .Joaquim 

:. mento das mesmas,' no c1ual se-declarou o nn..:. -Albuquerque Cavalcanti , Nicolau cln. Costa 
rnero dos eleitores que compat·ecoram .o vo- Vianna A.l'au·o, vin·ario José de Souza Bcze1·ra 

·~~a ; annunctan ... o em scg·u1 ::1. n.ymundo o::e da Si vn. Lima, Manoel Altino 
que r~. ml3s:.\ ia proceder à. apurução dn~ ce- Costa. Brag~. Raymuudo Go!IlCS de Oliveira, 
<lulas recehitlus, :;;cndo ~s mesmas ti:·ad<'LS da Vic·::nte Ferreira da Silva, Barn::~.bé Alycs de 

- -
abertas uma por uma, n:L occasião da :1puração, · 
cujo re;;ultatlo foi publicado em vo;: alta. 
T,~rrn1na<la n apuração, publicou o sect'et:~rio 
os no~ues do:; \'Otado,:; c o numero d:) votos que 
obtivemrn i 1ar:~ df"!pu tados. tendo o seg-uinte re
sultado:-Dr. Thomaz Pornpea de Sousa Bra
úl, ad,·ogn.c!n, residente na Fortaleza, 03 
\'Olos ; Dr. ;\Ioton du. F1·anca Alencar, we
(lÍl\O, l'esidente na Fortaleza, 50 \'otos ; Cou
cluida a a.put·ação dos voto<:, 1nandou o St·. presi
dente publi~ar o resultado da cleiçi'io e 111en

cion:1r c_s nomes dos eleiLot·es que não cora
pat·e:.:eram a ella, que são os ~eguinles: Anto
nio Firmi.no Cavalcanti, Hermen,·gildo 1\h
wede de Sot:sa, João Pereira de :Moraes, Es
tevão .José da l\!ott·,. João Fer:-eira de Sousa, 
.João Carlos Per •i1·a · H· 7 . 

zorra 1\Ienrle~=, José .Joaquim <h Sousa, ?-.Ia
noel Ferreir:1 do Sousa, ~\ntonio Francisco 
de Paula. Mathias Moreira Pinto, Est'3vl'io .Tosó 
Fern:' ndes, Pedro Gonçalves d!\ Silv~, Mathins 
de Salles Bezerra, lhymun~lo Guedes Bezerra., 
Gonçalo de Oliv~~ i1·a Bra.g-u,.João Gpmes Pereira, 
Antonio Ferreira da Silva,.Joa.quirn Benevenuto 
Ribeiro da Sil\•a, Júaquim Bezerra de Almeida, 
Adriano Ferreira Lima c Raymundo Alves ~c 
de Oliveira. Em seguida, foi .novam-ente apre
~cnta<lo um terceiro protesto por parte do fiscal 

V. JL-3"1 

- "' ' .&. ...... ' 

vcs da Silva, Zeferino de OliYcir:l. Braga, .Joa-
quim José Palacio, José Per·eit•a da SilH, 
Bento José du Silva. Leite, João Alves Bezerra, 
.lo:Io Fr!rreira ela. Sih·a, Joaquim Gomos de 
Souz1, .José DJminguos Ferreira, Antonio José 
de Sout.a, João Leite de Souza Sobrinho •. Jcsé 
Joaquim ela Silvn. Leite, Manoel Leite da Silva, 
Thomaz .Antonio de Aquino, Jos·~ Gomes de 
1-Ioll:l.!ld L Cavalcanti, Antonio Carlos l'creira e 
Silva. Domingos ~h Silva Pereira, João lgna-

• cio da Silva Pereira, Josó d~ S:h·n Pereira 
Costa L'~;tl. Antonio Ferr1~ira da Silva, Carlos 
Antonio Percir~ e Silva., Fr:~.ncisco Ferreira 
Lim!l, Ig-n:-.cio d!l Silva Pe},'eii"a Costa Leal, 
nhno~l da Sih·a Pereira Costa LC!ll Filho, Mar
colina Percira Jacomc, Manoel Antonio Diniz, 

• c:: • :-
Francisco Alves Bezerra, João Bezerra da Cos
ta, Joaquim Lopes Bezet·r;l, Antonio Gonçalves 
da. Costa., .Antonio da Penha Sena, Jcsé Barbo
za Filho. Sebastião. Correia Lima, Silvestre 
Gonçalves da Silva •. Joaqu im Ferr~~ it·:t de Souza, 
Antonio B:u·boza da Cunha,- Antonio .Tosó Pa
lac:io. Victor Bezcrrp. de Abreu. Joaquim Gomes 
de O li veir·a., 1\Iathías Vieira B:.u-boza, 'Maréo
lino de Sena D_artz, Torquato _ ~osé da _Penha, 

-Antonio Vi~ira Barboza-, Fructilcso Vieira Bar
boza, Manoel de Souza Beze1·rã, . José Ferreira 
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de Souza; Jot·ge Antonio . Pedro dtt Paix:!9, Cl~
mentino Pereira. e SiLva, Joaquim B'át·tz dn. 
Silva Pereira., Antonio -de _Alcantara. Costa. 
Arão de Alcantara · Costa, Jo;;ó de .Alcsnt;tra 
Costa. José Alexandt·e ~unes Lie Almeidá, Da
mião ?u~des Alcofo!'ado, Francisco Ferna.nde~ 

' o ...... I. , . .... 

Pet·eira de Souz:~, João Dias da. r,onse::a e 
Silva., Josó Tiburcio Pereira c Silva,' Joaq uin1 
Theotouio do N:lScimento Roberto de Alc:1n-
ta.ra sta., oão de Souza Leito. Lino José 
de Oliveira, .Joat1uim José da. Sih•a, José 
Pereira. da. Sih•a~ Bento Fr.1nci;;co de Souza, 
Reinaldo Ah•ares MtJnte Alvc::;, Gonça.lo 
Aprigio Lima _ Bartz, Manoel .Joaquim dos 
Santos, José Fernandes de Oliveit·a, Ma
noel Feli~ Bezerra, Matheus Frna: isco de 
Paula, Manoel Sancho de O li ve1ra.~ Antonio de 
Salles Bezerra., Jo~quim Fernandes de Olivei
ra., Manoel Fet·na.ndes de Olivdra, Ma11oel 

nandos de Olivr·ir~1, l\Ianoel Dias da Sih•a, An
tonio Fer.-eira. Marques, Innocen t\io Gonçalves 
da Co:>ta, .Jo~é Gomes da ~ilva Barb .• riru, An-

cisco . Fer1·eira Lima, presidente .-~Innoel da · 
Silva . P.•r.~ira Costa. L~al Filho, secretario.
José Vieit·a Barbosa.-.\ndré de Souz;\ Bezerra. 
-Jo<'io Be·:erra Cavalcanti Palacío.-Confol'
me. Eu, ?IIanoel J~'l. Sih•a. Pereira Costa. Leal 
filho, . secrc~tat·io~ ~ o s~bscrivi ~ a~signei.-

, .. /1 ' 

noel da Siloa l't:rç~ra. Co :.taLcal Filho, se
cretario. -J.,sc:J V iei 1·a B,11·uo::a . ..!..-illrl1·J de 
Sott::a Be::c,·:·a.-Joiio Be:;erra c• 

Palacio: Conferi e concertei. S. Matheus, :10 
de l\I:tio u~ 1B.S5. Em fá de vcrd Lde. o 2° 
t •d)e\lião publico, Jv:.;é Gaoalcanti de -.:Ubtt
qu.erq Lte 

Presidencia. da C:tma1·a Municipal de S. :\!a
thous, ~U tle Maio de 1885. 

ll\ro. Sr.-R-~spoudondo o offi.cio d -~ V. S., 
dat:Hlú de hoje, Ci:HUIUUUICO-lho quo não :-:Oi d;L 

I u_rna que f~4uis:~, c 1:e~-~o. data, ~~m .r:~"·:~ d~ 

dest:tmuuicipalid:t<lc, orden~nJo para s·' r entre
gue a. este collcgio n. di ta uma, no caso de 
achar-se n') at·cbivo da C::~uar.L dc.;ta. vill:t. 

ens gu:~.r .. e a · ..... - lm. Sr. presidente 
cb collegio eleitor<l.l desta p:u·ochi<:l . -~Yicúlt~u 
drt C'. Y i r.lHiW : \ ) ') '(l r~s . 

nonio Joaquuu f a ac10,. 0aquun '•H'll<tnrles do 111. SI' . prest ente c membro'> dn. me;;.t 
Oliveirll, .loão Fernandes ele Oliveira, .\lanoel eleitoral dest1L pn1·uchia. - .José J. aquirn F'er
Paes dos Rei,;: . Antonio .Jorge de Ca:;tro, .lo·:o reir;~ Luslosa, <: h:it~w de-;ta parochi:\, usando 
Theotonio do Nascimento~ Theo-loro Goo~alv•· S da. fc~culJ. d-::) c1uo lhe coufet··: . a lei. vem pc
da Sil\'a, RaylUundo Di:l; do Oliveira, .l os ·~ H.i- t'<Lnte VV : ~S. proic~t;l r conrr.L o p1·o.:edi.cncnto 
beiro da Siva., Honorato Mot'ell'a de Holliuid ', . llo tenentc-corond R:tytuuudo (~omes de Oli
.To!l-quim Leite da Silva. Rn.ymündo N••ll:tto veit·n, fiscal nt,mead? hontem t1or um eluitor 
Pereit·a., Haymnndo Pereit·a de Moraes, Be- desta mosma pat·oclua, ll:1t· parto do ca.nJid<l.to 
ned:cto Nunes de Almeida. l"rancisco Alvc-'S d;~. Dt·. T!wtnar. Pompeu d l So!..lza. B1·a:t.il: y .sto 
Costa, .João Ah·es · da Cost<\, .Tosé -vicir·a B~r- que o rhto íis~:~l. i ultima. ho1·a. h~j e docla
bo , ' · . .. · • ~ ·\i.- 111·· ionac o ~an tc a o, 
nio de Souza Piquiá, Raymun.lo Rodrig·ues da vot:tnlo em seu competido1·, Dt• . . Meton da 
Silva, Manoel da. Silv.~ Pereit·a, Liberal i no Franc.L Alencar. · 

. Duarte Brandiio FI' n · • · 
tz, José PereÍ!'d. da Sil 1•a, Francisco Duarte c -HJo, seja t!ste seu p J'otesto ~ppenso á 'anthcn
Piuheiro Galvão, .Josó de Paula. é Silva. J~- tica, que fôt· remcttila à As~oml>lóa Ger:d, pr.lo 
nuario Pereira. Je Souza, Francisco Innocm- que H ... Mce.-S. l\làth0. us. 20 de Maio de 
cio do Sacramento. Francisco Farnanlr s Be- 18-::5.-.JiJsJ Joaqu i ;1~ FeJ'i't: i~·à L ustos1t. 
zerra, Francisco Rufiuo ,!e Souza, .José .Joa- Junte. s. 1\latheus, 20 de .i\Iaio de i88;). _ 
quim Forreira . Lusto.:r.a, Antonio Antunes de FeNei1·a LiJua, pr•:sid~nte. 
l:;ou~~a •. Manoel Antunes Brandão, Antonio Pe-
reira de Alc~ntal'<l , Antonio Ferreira do Na. ;;- lllms. St·s·. pl'tlsident 1 e membro:; da mesa 
cimento, Joaqu 'm So:,res de !\I tria, .Joaquim eleil!Jral de:; ta pa.rochia. de Nossa Senlnra do 
Fernandes de Oliv~i ra Primo, Liuo B~ptista. Carn1o. do município de S. Matheus.-0 abaixo 
Cay:ücanti de Albuquergue ,-T,•rmo de en- assiguado, fl::;cal do candidato Dr. l\It:ton cb. 
ceuamento da votação e de.:lara~ão do numc1'0 Fradca. Alencar, sen .lo eleitM desta mesma _ 
de eleitores que votaram na elei ção de um de- parochh, não póde conforll)aJ·- se com :~a irr·e
putado geral, p1·ocedida no colleg-io elüitoral gulat·idarles da presente el•:ição, quo S!3 está 
da parochia. de No~sa Senhora do Cll rmo de 11roc~dendo pa1·a um deputado á Aasembléa. 
s. ?\latheus. Aos vinte dias do mcz de Maio ne Gm:al por P-Stl} 7° di .;tt•icto, irl'flgulal'idad ':~ I)U9 
18.85, nesta villa de S. i\!atbeus wovin !a · nn la.rn n · ' • · - · 

eará , do 7° districto elei tor.tl, no recinto protestá:>, como pl'.ttesta,: contra ~'llas, no.;; 
eleitoral! no recinto destinfldo par.• as funcçõe~ te:-mos do a l·t. 15 § 21 tia tei n. :302~} de O d ! 
da mesa. tendo-se pt·ocedido á eleição d : nm .J:tnoiro de 18S1, perante V. S., parn cons~r
deputado á Ass~mblé~ Geral, depois rio recobi- .1 vação dos direi lo~ pviitícoe do condid:cto, n 
dos os_ votos dos "lP.J t~res, que a clla concot·- passa a expor oa JU t:ttvog ,io protesto: . 
reram c>m numero de-145, como se verifica das -

1 
.1." Por 1uc t r!lll votado na vr(~sente eleição 

assignaturag supra, mandou I) Sr. presidentQ dive:·~os • l~itorr~ : recor·rÍ\iod, taes co:uo José 
-da n~e~a, nos termo;; da l·· i, lavrllr o presente .Joa,.luím Fel'reira LustoS!l, Joar:1uim So ·res de 
tor~o, que v:Ji por todos os membros da mes:\ .Maria, A. A11tuncs Brandão e outrt>S, que ew 
a.ss1gnado. E eu. .Manoel- . da Silva Pereira tempo seus nom13s serão men·: ionado;; ; - · · 
C-•st.a. L~al Filho,aecretario,o subs~~rivL-Fran· 2." Porque: os eleitores do partido conser-
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.va~~r e m~.uda de~xa.ram . de .~er convidad,o~ ~o""l - .g. ~nari:'ls falt~s nas_ q u·1es não p )dia_ t_}rem_ pre
officlO par .• ; ~ompa.rcccr~.a a present'LC;eu;~o. vros . conhec1menbs, mostrand0-s~ por esse
como e ext(!trlo r_or l<n, reg·ulamento n_ . 8213 I ino lo sectario_ sdaqllt-lles que pretendem sup:n·ir ·· 
de Ago~to do itid1 ; _ o pre:;ti ""io llela. fraude . para conseo-.Iir ~eus ., , p l' ..1 ' • '1 o , b .:>.· ot·quc os 1vros •1C acl::~s ac!lam-se mutt .. fino;. 
iisado:::. com f..1lha.;; ris~·a:las nii. acta cl;~ o:-gani- A este contranroteitO acomná'nha uma cer:i-
zaçao es · t. mesa, e com , o. as em ranco ão o esci;Ivão encar1·egado do r3g-1stro gdral ·· 
outt·e a. pr~dtta a."t~t. n~·J_:::en lo este livro ~uat·- dos eleitor.~s desta parochia. . 
dado peh C<uuar~ J.\Iumc pa.l em se~l archtvo, e Mesa eleitoral da parochia de S. l\Iatheus, 

9 ho1•a.s, e jà depois d 1 s 1ll horas 
expres-=a prescri pção da lei. 

Portanto. olfere:~c ao Sr. presi hnte e mem
bros da mesa o prt~Se:Jte protesto."req;ter: quP. 
de.H~' se faça menç:io na acta elos trabalho,, e. 
r •:bt·icado na fõ:·mu, appensal-o á authentica: 
que deve ser envhda a.!JS podei'eS competent"es, 
·•ot· s·~~ de ·usti ~a. 

S. l\Iathcu", 20 cie 1\l,io de -1885; no paço da. 
Cnmara 1\iunic:pa.l. F ·rancisco JI. rfa Silvei-l'a 
Garcia. 

Contr;;.-p1'otesto.- A mahria. da mesa. con
tra-prote!'õt:J.nJo. declan q'•cos eleitores;-José 
• loa.:1uim Fét' t'eit'<l Lustos'l., Joaquim Soare:; de 
l\1aria. e A.nlonio Ant•mes Brandão, o todos os 
outros qtte concorreram a. esta eleição, se acham 
alistados desd·l a da.ta muito !ulterior a mil e 
oitocentos o oit·~uta e ([llatro; e foram inclui :os 
na lbt:1 p·•la. q•.tal se· pt·oc ·deu' i cha~u:tda, 
lista. que foi forMcid L pdo juiz de direito 
<a com~tr a., 1 • • · : , _ 

t:tr~tm <> m divc•·sas ehições a uteriormenté feitas 
entre ao; quae ; a que foi p~ocedida. em primeiro 

. ~ . . ~ . 

não appnl'•' ccu prote •to a.igum; acrescendo qne, 
nessa eleição cie 1° d·':l Dezemb1·o. o fiscal do 
m " Sffi') candid1l.t0 Dr. Meton, n:io fe:t. l'rote~to 
nlgum. 

E' f·lso que niio tivf!so::e havido a convocaçiio 
na fórrna d~\ l•·!i, de to i- a os •·leit• re • da pa.r·o
chi:t. ,. i,;so pr ,.n. o f~ct11 ne t r•rf!rH comp~r·~·:i.Jo 
qnasi t .. to,;: f,tlta n !o l.ltU ou o .1 tro dos exist~n t·!O:: 

C OS CJ Lt e lllOI'reriUU. • 
N:io ha al~•'t"aç~o algnma no h-ro rl -rs act.a~. 

e n~rn cous:~ •tne dtrvirla fa•;a; o qn :1. l, b.crn 
como o de assiguntums dos eleitores. vieram ter 
~l s mãos elo pre.;;iJ "nte d., ml!sn par·a '.l fim de 
proco i1~r-~ê :'tosta. t•le;çito. Di~endo o protestnnte 
que !li'OV:tYa o contrar·io com doctw re:rto. este 
rtã'> :>.c()rn panhor1 o seu J'l i'Ot<'!sto. 

' •• • .. 1 

coroeç:ldo depois d fl.s nove hot·as dl\ manhã. :10 

contral·io, quando dcn ·nove hot•a<; co ueçaralll 
os trn.bduo~, já. estando a mesa. presente, ~~spe
'l"a.nrlo a hora. 

O protesto q1ie !'C rafu b1, j:i. e1•a conhecido 
(lias a n t es d:• r!lciç[o.p<•r C{ll :Lilto os p•·ot··~t.ores 
do c.ul<lidato Dr. 1\ler.lln, ce rtr.s de 'filO fic~ria.m 
em g-m n.le minori:\ nest.e eo1legi~. se combina
r am.par:l. ~nvifl:1t' !'r'ttS (~srorc;os no inttJilo d~) 
p~rtorhar :~.. t•~>g-uln.ridttdc ·lo pro:•.es1=0 eleitornl, 
t.'lnto q11~ J:i. o tr ·,zi:lm cscripto r.'ob.~c f1B irnn.-

. . 

todos com effo;ito alistados e desd~ que t'~mpo. 
Pelo deferimento E. H .. !\1. S. Matheus, 20 de 
Maio do 1H83.- Jose Cavalcaiílc de .4.tbnque1·-
qu , - ia pu ico vi. i : , 'va 
crim·~ civel, ct•pbãos e mais s.nnexos e en
carregado do alistamento geral dos eleitores 
desta parochia por nom(!ação legal . 
. Certifico que, do li.vro de registro geral de 

todos os eleitores desta paroch ia, consta que 
fora.m alist:vio~ antes dn 188 ~ todos os eleitores 
notadamente .lcsé Joaquim 'Ferr•eira. Lustosa, 
Joaquim Soares:ue !\faria e Antonio Antunes 
B1·andã?,que fo1·am incluid~> na lista remettida 

' . 
chamada na eldção d'1 um d~pu belo ge•·a.l no 
ui a de hoje, os q 11:1e~ são os mesmos que foram 

. . - o-a • 
fo de De~1;mbro do anno pro:s:imo pas~ado. Dou 
fó. S. Mathr!us, 20 de Maio de 1885.- Jose 
Caualcrw ti de Albuquerque. . 

Illmq, Srs. presid'l ntP. e membros da mesa 
el-it.oral.-0 abai:s:o assignado, no~ termos da 

·lei, prilt ~'sta con1ra o facto de haver vota lo 
!•e::.t:t "lei,·:1o .Joiio Dias d:t Fonsec t e Silva, 
quando da l ista p1~lt qnal se está fa1.endo. a 
ch::tmada não. consl·a o nome do pt•eciitq João 
Di~s. N"!'ites tt>rmos. o supplica nte, na quali
. ade de fis~a l do ca.nrli l-i to O r. l\l~ton d:t Franca 
Alencar. prot~stu <'Ontra s~rnolh·mte acto, o 
re '~luor qno :-:eu JWotc~to, dcvidament" rubri cado 
pela rítesa , úell~ se fa Çlt mf.\ D•;ào na a~ta. dos 
t1• ib:tlhos, f! l'OmeLtido "Om el 'a. ):;;to é, a copia 
da. arHI~~nt.ira, ao~ podcros competentQs, por· 
• .-:. 

S:th G(lS traba.llw.; da mesa eleitor.tl d ~S. 1\fa
theus, om 20 de M:tio d • 1SB5.- O fiscal, 
Francisco ;.11. rla Silvci1·a Gal·r;ia. 

.Junte. S. Math!1us. 20 de .1\Ia io clé 1885 ...... 
FcrJ'circt L ima, pr~sidcntc. . 

Acomp •nha o c'Ontra-protesto.-0 secretario, 
Leal Filho. : ·· ·· 
Cnntrn~protc~:n. A. m~ioria da. mc:::a~ contra. 

protcstan io, diz rtne n:1o tem ril;r,ão d~ soro · 
pt'otl!sto :.tprcscn ~~'u.io pelo íiscal do can lHa to 
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n·r. llfeton dll Franca Al~ncar, allcgn ndo que 
João Dias da Fonseca. e Silva votara, sem r1ue 
const:tsse o seu nome da lista dos eleitores:: 
pois, cn~ __ :l certidão júnt:'l. a ow~ contra-protcs.:. 
to, p1·ov~f-sc cxuberaute:nente, quo é c:rdlosa 
a all•~gaç:lo do :fiscal do ~:anditlato mencionado, - . ., . . 

t.. i~ c • ., 
eíti~.ito eleitor desta parochia, o nem só votou 
nesÚl. eleição, como tem votado em outr:1.-.: ante
riormente )!'OC dida. 

Francisco Marçal da Silveira Garcia ou outro 
qualqúer, dcspach:J.da pelo segundo supplente 

-de:,;te jnizo ou de outro qualg_uel' dos supplentes-, 
e nom fiz :wet·blf;ão :dgum::., no sentido iden· 
tico, e que tambem não contei custas. Certifico 
finalmente que, durante otcmpo de que trata o 

• • a. r· , ·v , ui 1 me :1 c 10, no exerc1c10 
de .meus officios, sem 'lllQ me a.uzentasse do 
Ioga r. 

' ::-.lesa eleitoral dn. Parcchia de S. --Matheus, O distribuidor e contador, Candido Jose Ca-
~0 de .:\Iaio d~ 1885.-Francisco Fcn·ci;·a ·Li- l · 'V a ca;1 t<. 
1~l:~, P~csidcnt?,-Jfw?.(l (;l dn Sil-v{! P. Cogl(t. 1.S85.- Juizo municipal do termo do I(l'uo.tú. 
1 ''a' ~CCI'"t"l'lO 1.-1 (1 ·c (!· So1•-a B~•-·· , ..... '" - c. ··-· ~-, ... -··:-::'"-' -·c;: ·:. v~IJIIl ... Pctiçãodoadyogado,Baliso.rioCiccroAlc"xan-

Illm; Sr. es~nvao do reg1stro olettor~l.- A . drino requerendo uma justificação para fins 
maioria d~ mesa eleitot·al desLt p,n.rochi~, pal.'a politi~os. . · 
documentar um seu contraprotesto, precisa qu0. O 'lo escrivão do ""cral Fnmcisco .:llces 
V. S., revendo o liHo dé registt·o dos clci to1·es 1'cixciru. 0 

' 

de~ta paro_chiu,. ccr~ilique ~si Jo:to Dias da ~on- .Autoamento 
. ' ~ 

. si jã \·atou afora de~ta eleiçio em outras, e si é 
elle o proprio que votou hoje, pelo quo R .. iii. 

Mesa. ele:toral da :n·ochia de S . .Matheus 
e J..:..:no c ú 

. Jose Cavalcanti de Albuquf!rcp::.o-2° tabellião 
l'ublico vitalicio,cscrivão do ct·ime civcl c mn.is 
a ex , e eucar1·ega o o registro c cttora o 
munit:ipio de S. Matheus, por uome::t~.ão legal, 
etc.,ctc. - -

Certifico q uc do liYro do registt·o dos elcitoi·e~ 
desta pa.rochia. con~ta que João Di~s da. Fon
seca e Silva. õ eleitor dtlsta mesrno. 1x~rochia, 
alistado antes J,~ 1884. Certifico núds que dito 
Joiio Dias d.:l Fonseca e Silva j:i. tem votado 
fóra desta vez e foi elle o proprio indivi<luo que 
votou.na el.~ição de h<.,je; poi~ vi o conh!~ci-o 
1-r 1 a e .e. ou c. . atHms:.. e da1o 

de 1885.-Josd Ca;)•J.lcanli de .illbuqt~crql(e • 
. lllm. S:-; Dr •. juiz muni..:ipal.. -- Belisat·io 

" ! c. c c nes a 
ci:.lade, prociaa, pura fins poHticos, que V.S. di
gne-se manchr- ao distribui.lor c contador vitnli
c:io deste term:-;,c0rtificar-lho si,depois do cli.a. 20 
do ~bicd.rsta data, dest!'ibuiu qual•:riiC!' petif:ii'o 
de jllstifi caçiio do Dt:. Francisco .M::u·çal da Sil
'íeira G:u:cia,Otl de c[uem q ucr que foss" , despa
<:lu~.da pelo 2') supplcnte de V. S., Manoel Alves 
ela Silva Né,ou mesmo por outt·o (j lHtlc1uct• snp
pt e!nto, ou si fc7. :tYerbação do di;;:tribuiçJo fcitn. 
pe1r:.s supplcm te;; t•ef,Jridos;assirn L:trn bem r; i co n4 

t:\ll-1 auto-. de justifica~iio qualqnr!rproce~lida. pe- · 
r:mt.~ :mppcntc dc,tc juiw,e rp1e Cf'r tifiqnc mais 
si e.;;;t:lva -no exercício de s;eus officios desde o 
referido dia. aLu.hoje, sem r1uc se tivesse a.uzen
tarlo do log-nr. 

Pc l0 deferimento I'•Jceb:> r:'t m0rcê. 

Ccrtlfi1uo. 
1;;a ~! L·.'t , 10 d'l .Junho1lf: !~85.-Li;na Bastos. 
Cau lidu Jose Cwalt:aul i, fl'stl'ibuidor ~~ c9n-

Ladol• do for'' pot• arJmGaÇão i mpor·bl, ele. 
Certifico ern virtndo ·!:1. pai:i.::lo Mlro c sou das

pa.cho. fllle do dia ~O cl•• l\'l:l.io. Jlroximo p:l :~eado, 
até a pl'(!St:lnt.o dnt;n. drJ nã" dislrilmi j')P.Iiçll:o al

-· gum~. j11,stificn~ão a raqttt:ll'imcnto do baehâ1'1ll 

Anno do n:tscimr:nto de Nosso Senhor Jesus 
Christo, de mil c oitocento;; c oitenta e. cin::o,: 
aos seis dias de mcz d0 .Junho t:o dito anuo 
nestt~. c1< .we o guatu, em meu co.rtorio faço 
autoamento, por me ter ::;ido distt·ibuida., da pe
tiç:To que adiante se vc, a qual me foi aprescn- -. . .,. 

c. ~ •\ ... t ... . . ·'-. 

tt·ocina ram o candicl:üo Dr. l\Ioton da. Fmnca 
Alencar. comc~,~:wam o. procurai· incutir na opi
ni:'!o publica quo a eleição <lo collcgio de 
S. l\Iathcus c L' a. nulla., com o fim de pt·f'judica.t· 
!.1. maiori~ e triumpho obtido pelo candid~to DI·. 
Thomaz Poupou de Scuza Brazil, quo foi lcgal
m0.nto e leito . 

2. o N~Jf'Sn. intui to tf:m c~pc<lido po-rbdorcs, 
procurado dnr juntilicn.çi'ío c. uhimamcnt(\, num
dara.rn >i r d:~ villn. dt:! S. l\lrt.l,hcus o ba ch:trt•l 
Franci ,co :\L r çal da Silveira Gurci:t. Nicolfl.tt 
Vi a.nn~ Arra.f}S, Bmno .Tos~~ da. Sílv3 Lf!il:c, 
Rnymunilo .To.•é da Sitv:~ Lima e .Joar1uill) Vieil':\ 
Nobre, que !:FJLlÍ l':n ncharn desde hontem, ás 
9 hoi·as do din, ç têm !ICI'n.nnecido em conti
nuas co nferenci i s reservadas com os chcr~s das - . - -

:3. o Qu·c t<io estt·l n!·ao \H'~cedimento tem dcs
pe;·tado a a.ttençno publica, f! diz-se que est;:Io 
fazeudo jll ~ti ficaei3cs cl-tndestinas c outros do
cumcn to's de igll~l natui~t.·:r.a para serem l."f~met
ti.Los lla.ra o !tio de .Janeiro, cora o fim de pl'C
ju(iicat•er:a o triumpho obtido pelo Dr. Thomaz 
Pomptm c cia1· ganho de ca.usa :10 candidato 
dr~rrotado na'õ urnas, Dr. Mcton. 

.t.o QuP.. fln:tlmon!o, nenhuma pctiçã() de 
jttf:!tifica.çllo !oi nprl)sontnda. n r_.st~ t~rmo a. V. S. 
áem>M dtt. rort:~ridtl Olt:li.:,ii.O, notnndo-so C}tle 
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V>S.jã s~ achava em Gxercicio pi·:no neste 
mesmo termo antes de ·chegarem a esta cidaie 
os referi:los individ uos. 

Nestas t·1rmos requer a V. S. 1lignc-sc nnr
cat· dia, hom e logar para proccder-s~ :i inq ui-
ri ,- , r • • 

. . ' 
promotor publico r1a comarc~l para assi~tir a 
elb, Yisto qn<! intet'O!:S!l. !Í justiça; portanto, 
pedi) a V. S. defer·imcnto, sendo esta disll'ibuida 

, epots e .Jus 1 1c·1 o e JU gac o, seja-lhe en
tl'egue o original inàep·mdénte d•; h':1.slado. 
E. R. :M. 

Iguntü, 6 de Junho de 1885.-Bclisario Ci-
ce1·o .. ...llcxcoid1·ino~ 

Testr~munb.as : 
Capitão Ismael Ferreira Lima VercliJ. 
Capitão Manoel Cardoso l\Iot·cno. 
Tcn·.'nte Vicente Osorio de Paiva. 
Ant 
:Distt•ibtlido e autoado : como requer; o csct·i

yão marque dia e hora p:wa te1·logar n justifi
c~ção, citados o promotorpuulico e ns testemu-
1 a .• r~m cas:>. u.c mtn 1a aposcutadol'la . 

Ig-uatú, G de .Jnnho ele 1885.-Li;Jw Basto.; . 
Ao 1.o escri,•ão. Igu::.tú, 6 do Junho de 1.885. 

- O 'IX! cante. 

Designo o dia do hoje, às '1 hot·ns cb tarde. 
Iguatú. 6 dr; Jnnho d•3 1885,.:.._o·cac-t'i\•ão, F. 
T .cb:cira . -~· 

Ce:·tifico que citei, :nc>t~ cidade, fôt·a do meu 
cartorio, o promotoL· pub!ico da com:u·ca, cida.
d:1o Grogorio Thnnm:\turgo da 

Ferrcil':J. Lima 

ção que se procedeu no di:.1. 20 de Maio destç 
anuo ; o Dr. Ant·Jnio Frederico Rodrigues de 
Andr1de, o capitão Antonio Ferreira Lima, 
Joio Lourenço Collarcs, cap!tão José Benicio 
Cavnlcanl~ e Ni.vardo Barreto de C~rvalho, a!-. 
todos politicos tias f1·acçõcs p:1ulas e miudo;;, 
que patrocinaram a c::mdicb.tura do -Dr . . Mctton 
da Francn Alonca!". u0 foi derrotado como-
ç-aram. a dizer em rodas, onde se achavam, que 
a eleição do S. Matheus era nnlla.; acrescen
tando: que, ha. pvucos dias, ouviu ao capitão José 
Benicio, chefe miudo, dizer, pcn· occasíão que 
em conversa com o justificantc~ este < xprobav::1. 
semelhante procé!dimcnto , . qne estava mais 
ou mcno'i convencido de que a eleição ele 
S. Mathc_us correu rcgu!arment·"l , :;:nr.ls que 
b;1 stava qiHllquer impugnação pára que o -D: . . 
:Mctton fosse ro.~onhecido deput!ldo , citan-

-Vor·do, capitrro Man Jr:i Cardoso .l\íor<mo tenente 
• • • •• : ,; , • ,. • ~ , t 

coforado~ por todo o coilto t ;d~ (Ín.1_)etiçã~ r~tt~;; B·~~icio, c-:;\hi hospedados por este se t~:n con
~Ot t d.c>:pac!lo, c bem assim ele ha\'CL' àcsi"'rw.do serv~;.rlo em contil1ltlS eonfercncias rC3<~rva(bs 
o dia. de hoje, :i s -1 horas ela tarde do cu 

0 
. _ com os chel'es chs ~obredi tas fac ~ões . Disse 

ram em SClcntcs. Dou to. rn :• lS que pussanc o 10ntem i1 nc.ltc nn. f1·cnte ch 
Cid:tde do Iguatü, 6 de Junho de 188::>.-0 r!Jf,~ri 1:'. C:lSa ouviu LIL~r no inteJ·ior d:t mcsm,, 

f'• escl'ivão do geral, Fl'w tcis ov A.l ves l'ci- nedendo perceber as seg-uintes pahvr;\s quo 
:.cei,·a. . - lhe p;•r·~ce l';1.m do Dr. G:wcÜ•: · (< -Prccis;~ m:ds 

:p:t pr;l, )) Disso mais qno hoje os soiJrcàiLos 
Ar:sentarl~.-A •JS (j di:ts ào mr~ ~: de .Tunlto rl•) intiv:duo . .:; de ~. I\lntbcus pot· divc rs:~:'õ v0zes 

1885, nesta cHndc d_c !gucLtÜ, d:.t pt·oyinci~t clt) cstivt:J·::m em Cit-,:1. do D~. Frccl~rico, in:lo c~~d:~ 
C_eal':i, em casa da upof:•) ntacieorh• dojui;: muni· um pOL' SLa vez, sendo p·:r;~ nol:lL' quo o Dt·. 
<:lpnJ;:Dr. Fr;;ncisr:o Hoclrig ues Lima Bastos. G~:rcb rntrorx pelo portüo do lllnro ou qnint:tl 
nndc cu, t·· e::c1·i vii.o do ci \'C I, f L ti Yin·!o n h i prc~ da J'Of•~ri(b. c.1s:L. 1J iss0 ~tind:;. q uc h:\ pon~o 
s;ntr:!) o ~lit ojui:r.. a l'P.Cf lll!l'r!nlc advogarlo Bc- s :~hiu 0 Dr. F1·cdc rico p:n·;~ um :-::mt sitio, que 
llsnJ'L·t C1e ro .\ IHx :nllrÍJ)O c o pt·omol;oJ· pu- t c>m pr:q~teln clist:1.ncb d0;;t ;•, cicL::!I), c nH i;; 
blic•) d ;1 eorusJ·c_. ' • _ c id.v l:io G!'ac-or :o Tlwumrl- 1 1 · d' · · D G · · D' · • • , . ~ , • • (J;;O p~lfi\ :1 r l l'lg'l l';l ffi-!'if) 0 r . I)~rC!;I IJ I) IJLO 

tlu·go ~1 ·. S l~\'a P·~ro;r<t, pelo so l>l'(ldil? p IZ L<~ i to . :\o :3o disse LJtW , ú vist~ d-0 tu.:Jo isso, 
ftJrD.m l:l<[UCnJa·> :1s tr~ < ter~unh::s seglllll t•:s. ;, 0 pu!;lico t··m rk sptTt;- do :.• su:1, :l.l.tcmção, c se 
do .'1uo l1z ';=- :_:~ tr~rmo. hu, I·~anc1sco Alv.:s 'I •!l- trm1 dito , 1 u ~ 0 stão [;:z"ndo j•1sli iic.:çõ!.'s occul
~eua, esci'l ~ao, •JU.f• o cscrov1. t. :~~ c clandestin!mH~n te c ou t ro~ d oc mn011tos do 

M(;i:, ~10, ,;~55 áll~~s, ,c~s:;d:. ~ri:lrlCll' , m·~ r·ad ~).l' ! ::Í~r~'· .-i~ ·P;'0.Í~~Jf~a~~~ o triutu~h~ ~Gtido ;;<' 1~ 
1:! natm .. · :.tl ~d~sta ;i.·egum: .. ia e :aos cosr.urnes . diss~ i' Dt• . T.horn;:z Pompl'll c d:•r g :tn. ho d() c. a u S;l. 
n :tcl:.L. Testemunha j ut•;:da nos S:.n tos E\·::m- ::o c:mdid ·•.to Dr . MnttiJn, qu(: foi: derrot~do. 
gr•lhos, elfl um lív,·o- ddles cnl tflW pc•z sua Disso 11nis rtu n. , est:tnr1o hojf! 1a cn.s~~. d.:. c:t,· 
mão dire1l:1 17> pt·omctt<!u Jizor o : quo soubf'sse m:ll';~, ccrc:L uo 1~~ hor;ts de db , ourle sc achuV;L 
<l lh11 fosse pergn ntlido ~ e so.ndo i nq,Jirida o Dr. Antonio Fr•·dürico, viu che~p~r um por· 
sobrc_os itens da petição d~ ,jusLificaçii.oa r.~. 2 tn.dor com c:1rbts p:n'11. o m0smo dontor e 
e trr!S : Ao 1° diss<! cllü t ~·stomunh:l c1ue_sahia clizendorfUC tm-zi:t quntro di:1.g de vi:tgPm do 

.. pm· v;t• o preset:cin.r '1 uc dc\pois qtt~ 'foi t •o- Bn.t!lrité. ::1.e!'li· c logo (I e pois onvi i1 ao t•ef~rido 
nh :~ c1do. que 9 Dt· .: Thom<\z Pompl:!u d e~ Soll :r.:t J<>so Jncn. dtzor que <•ra. nm· port~d0r rp1e tmhn. 
J3r11úl Hnhn s i d~ élc.ito deputado gcrnl na aki- vindo pedir clocnmentos em f:1.vor . do Dr. 
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Metton, dizendo m:'l.is qne este g:1.r:mLi:1. to- o D;·~ Garci~, Joaq~im Vieir:~. Nobre, Nicolau. 
mar· assenlo. poi;; que o seu partitlo (P:1ula) Vianna Arraes, Beuto José da Silva. L~ite e 
eslav:J. de cima, tanto que -.P esperava a deruis- Ra.ymundo de Luna; ·que sP. :Jbol·,ta:ril.rn em uma. 
são do pt~·~Sidentc du pro;•iucià, o consdhei ro l-casa do iru:ão do capitão José B·micio, chefe 
Sinval. p:•ra. ~er· nome:1.do um· P:tub, dizendo miuc!o, senJo ho.-:pcu:Ldos por e,..-tl) e alli se 
ilnalmenlo ir.«! o_cot!selheiro Roddguc" hn.via a('h:Hn. cst:llldo de quando em vez em confe-

Cót·ap.la o Jli Ja !11 w .. prnm :s"as c t! mou ar t•enci;:s res~rva as com o• c e es as acçoes 
a SU3. facção, citando por c~:o:'\rnplo a: demissão Pault e l)]Íudos: nof:andn terem f1·eqw.mtri.do a 
de um. tal Haymuwlo do C;;rmo de um emprego cus:1 do Dr. ;\ntonio Fl'cdet•ic:>, chefe Paula, 

- ~. l' ~ ': • ; • ..:1 I 

d.iss~ que .. s:tbia. por V· r e pre~eneiar qué Dt·. Gat·cin, pelo fundo ou lado po-:t·-ri(li'. Disse 
q1:a.ndo clicga.l'am. o.qui, h ontem ar1•udlas ri! feri-

1

. ma i" q 110 hoje, conv ·rsando l~Om o alfe·,. 'S José 
d:ls pessoas do :S. l\lath0n>:jâ-o Dt. juiz muni- F'r·út·e de Castro Jucà, tuna d:1s influencias da 
cipal est·tva ~~m. l)leno ex~cicio d~ s•l ll cargo f:~·-ção minda e mnito interess:;do pelo Dr. 
neste termo ; 0 não con:>t:t a elk te,:;i.emunha l\Ietton aquellc garanliu-lhc que e=-te tomaria 
que lhe ti,;ess~m rcq nerido cor.1sa alg-u lll:l. r ela- a.ssen to, cr.u bo1·a reconlwc:~8se que o Dr. Thomaz 
ti'':unente a ncg-ocios ele:lor;te~; e mn.is não Pomp·'u cl'a o deput.ado; porf>m c1ue o Dr. 
dis,:;c. Dadà :1. l'ala.\'1"3. ::10 prornotor pu:,lico e"'Le l\lettnn l!•<ln tou garautit• ao.; seus ::m1go::; qu~ 
nada r:~' ! uereu. Lido est~ depoi.Itieni.o c ~lchando ba-.:t:.~ria (lualq:•er impugnaç.-i:o para que fos~e o 
coaf,,rme, assi•,.nou a. te~'temunha com o 'uiz e O,·. Tho.t.az Pom11eu de· ut·ado, \'Í>:to como os 
partes de tudo que doa fé. Eu, F'1·anci,;:co .Alves Pa1,1bs ~:_,~ là\'fun de cillla, cont::ndo com o apoio 
Teixeira., C!'Ci'Ívãn, que o cscrovi.-Lima Ba...:- de governo e da múor·ia d 1 C:llll:'I.I':l dos 0·-~pu
tos . ...;_~II n.nocl Cm·doso .JJ r.rcno. -Bet.is-.;cl'io latlos . DioS0 msi" que hoje ehegou :aqni um 

~~ rt Silva Pe,·I.Jim. 
2a. Testemunha. -Capitão Ismael FPrreira 

Lhna v~,·.\e.tle 4i <'l.nnos ,.~e id,•àe,c~sad) crLdor 
morador neste tc1·mo. natural da Boa. Visl:l. da 
provinci:l. de Pem nnbuco. e aos costumes diss~ 
na.ln.: Te~temunhajura.daaos StJ.nto" Enmg-•'-:
lhos em · um li\~I'O delles em-que poz sua m<:'i.o 
di1·cita e 1•rom0i.teu dizer o q uc soub··s;;c ~ . lhe 
fosse pet·guntado. E sendo inquidda sobre o 
item ·da pr~tiçâ•> de j·:stiíii.::&ção de folh::~s 2 c 3. 
Ao io, disse que mesmo autes do di;~. 20 de 
Maio u1timo, um dia ou dous ante~ da el~;ic,~K9. 
ouviü dizet; Ji~sta ddide que os chefes Paulas 
e i 10 os, q ne pa t•ocma vam o can 1 ato r. 
Metton haviam combinado com o Dr. Garcia, 
'le ~. .M :t th•.>us; para e~l.e ~ni p re~ar· .t~dos os 

-~ eleição daqndh p:1rochia. onde havia cr~rteza 
que o candidato D.:-:. Thom.:t:r. I\1mp'!ll teria 
muito grand;~ m!Lioria de votos. :-endo par~ 
notar que. no dia. 18 do referido mez. \'Ol

tando dalli o O;o Alilonio Frederico e 
Franci-co Ah·es Coriolano, quo lú t'nbarn ido 
trab .lha.r 9. fü\'Or do Dr. i\·letton. se dis -e antes 
logo da. deic.;ão que o Dr. Gar·cia apre•ent I"ia 
pr·ote,tos que h viam rlc inutilizat· :~ el··içã.o, 
hisloria que foi confir·tuada. por aLruma~ pes
soas da ::trnisa lc Jo Dr. Antonio Fred ·rico, 
acresc~>nt · r ndo que ,ssa provid~'nci:.~. et·a p •ra 
prP.venir a hypoth~>s·~ de q ne fll"SC o D1·. !\I eLton 
derrotndo; e que d0.poi~ que foi conhecido ore
sultado da eleição ::nenciona,Jn Cnl todo o rlis
tricto. s~'' \O ~leito d ''?nl\\<:\i) g ·r a.\. o \ Ir. Tho-

) . I : .· . 

raro· rnais de diz r q -'C a eleição de S Mnt.lteq-; 
ern. nulta. cm~JOr:l. antes d•l s:Lber-se d<) dito 
l'OSUllado Se consr:n·as~Clll silenciosOS a l'CS

pcitú. 
Ao f'ezundo di.,so que sabi::. por s•~r pu

lJlicb o notorio. que do ~ntllo par' . c:\ l. r:ll~u·am 
de fa~ot' •!lfc•·Liv~~ a pl'OL<:nJida nullirhvlc, <'xpa
<li n•lo pnrlador~" par:r. S. l\h th"IIS, pro•:n
rando dar justifi~:tçõl!" c n:~imamontc. ~"n-

-- l.:ln:lo qoe manrl~rnm chamar . p• saoas (l:lli~ 
hont~m d~ m:mhii. :..-i~mm ter a il!-;'-''l. ~i·l:do, 

,. . . . 
'- ::!:1 .... , 

I zendo a viag.em do lhtul'ité pa:·:~. cá- em 
q;tatro dia:':, t!Írigi.lo ao jniz; de direito, 

1 \st1 ó au Dt·. Antrmi Frederico e 1 ···o 
romp·~u-H~ a liOtrcr:~ de que tiiJba Yindo 
par-::t. q a e obti vessr! ULJ?Ol' c,í. doca rn en tos no in
tuitodo pr·Pj ndic 1rern o Dt·. Thomaz . P•>mpcu. 
seu lo C' t·to qui! o me :mo .Jo;;b Jucá dis~c a <'lle 
t:est 'ffi ;l rtha t[UO O portador tinhil vin !O UUSCal' 

docum ·ntos ''-m f:wor do Dr. Metton, c q11C 
tt·ouxera cartas e!'criptas do. capital do':' Paul~s 
garantindo qac este romn.r·ia assento. e que ji 
tinh.am cons·~g-_uido derili::;siio do aj11dante de 
o1·d•3m da pt·e!'ii·.!eHcia, c es: er:wa.m já a. .:emis-
sao (o consf' lelro mva . .1 o .Jo 1sse qun 
:>e diz qnrJ os l\l.lllas c miwlo;; a.qui estiro fa
zendo justificações clandestinas c outros docu

'l tUE·e~ a para rcmette1·em ao. 
D1·. Mct.tou com o firri de prr:jndiear o trium.: 
pho obtido pelo Dr. Thomaz Pompeu. acre:;
centando que hontcm ã noite e,..tivet•:•m os 
eltc.~fcs cinrl""'Jl:~s dun.~ fac..,:õi'S r eu nid rS com os 
ditos i :tdi\•idno" qu" vi_o:·uru ele S. Matbe&l<:: no 
iutNint· ria. c:rs.t ond' O:'tf'..: o· tão nbol••t;Ldo,:, 
0m cuJa occn. :i:1o parecta. qne tt· .. ta.vam de ~ü
g-uma. csct•ip:urnç:1o. !:O&'qne foi visto 4ne um 
dellcs e::cr•·vi:t s<~br" uma mes 1 r1ue lá titl't$\IU. 
Ao .:_o qne sa.bta. de scien•~ia c ~rta quo quando 
hontnm rhe::at·am a esta cicladr! aqnelles refe
rido" indivtrt•IOS de S. Matheus. j ;í. o Dr. juiz 
lll11Uici:•a l :1 chav:t-se em c~xc:-cicio phno de St' U 

C;~rg-o ncstr~ t·•t'lt.o, e não coust.a. qr1e s. este ti
v<!~sem l't•qnerido consn alg-unm telati,•nmcnte 
{I r\ita ole;v.'•o. nr:·sta cidade; e mais não disse. 

r·~' ' · Lido c•st.o d~lrOitner : to e acll:• ndo confot·me, 
:t.ssigna :l l.esromnnha com o juiz c part.es, 
do que d u fé l~n. Ft•:tnc1s··o .Alves Tetxeira, 
<'scriv:io, o os<'rovi .~Lim.a Basto:~ .- Ismael 
E~ncil'f.l Linw. Vm·tle .-B<!lisorío Cic,:J·o illc-
-- f • ( ' . · T' l ~~· '.1 r;rJ u ·;·nw.- .n ·cgo;·z.o aa1W1.at urgo t ,lt ..,uva 

/'e i·ci i'a. __ 

:3a. Teslemlllih:\ .- 1'Gll'"'Jlte Vicente Osorio de 
Paivn. rlc 3f:> nnno" d~ id~dc. casado, militar, 

I nal.urnl ~ l~ t•rndt)r no ci,!ad c d:~. Fortn.lozn.. e :los 
CIJStnul03 ('h~sc n ~\d:l. 1est.qrnunha ,Jili.":Hh aos· 
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Santos Ev~ng~lh?s em um livro de!les em que 
puz sua mau d1rella c; prom~tteu rltz:,r a vt:r-

.. ·dado do qnn scfub,is<:e e: lhe- fosse p3rgun
tado . E seu do inq ueri da. sobre os itens 
do. petição de fls . ~ e 3; disse: · quo, che
gando a e!!ta. c!dade no dia :~ 
me,;, andnnio em diligrnci:J. conduzindo -preso:; 
da jnstiça, em cujo serviço ~chava-sc ellc tes
temunha. d-·sde o principio de _.Ma.rço do cor-

< • · a u 1 erc1 s O!!::t-
res. como sej:~ru Ct·ato,Ba!·balha, l\Iis,;ã•J V eih:t, 
La\'l'tl.S e outt·o;:. ultimamente aqui, senlo que 
}):tl':\ vir agora a este l•)g<it' , foi reqnisitado. 
a~m de cond<rzirpara S. Mathea;;;, onrlc tem de 
l'~'sponder ao jury,o ct·iminoso José ,}e i\thayd'· 
Siqueira, : õde sub ,r com toda certeza. que os 
Paulas c miudos, . ch··f8dos aquelles pelo 
Dr. jui:r. de dir•)ito da cornarca Antonio Frede
l'ir;o R·Jdriguês de Andntde, e estes pelo capi-

~t,- . ~ ; . ~·,.. ... ~ ~ . . .• .. ... 
n candi !atui':J. do Dr. Metto~ da Franc't .Abn
cnr, d'!pois que foi conhecido o rc.;;ultado da 
oleição a qu(~ so procedl'U no dia ::::o de Maio 
11 tmo. sen o e euo epntn.r o geral o . r . 1·:

lllaz Pompeu ele ~ouza _ B:·:•:dl e derrotado o 
Dt·. Meton, pr·ocnrar~m tn.~utir Il'l opinião l'u-

.. . I ... -. ..., ... ~ ; .· 

com o fim do dar·etU Q"anho de cau-:a ao candi
dato derrotado. Disse mais, que no d ;a ·i do 
corr·ente mez, e!=;tan.Jo pl'C ;rmte na oecasião que 
o jnstificitntc oxprobwn. s·'melhuntc pr·occdi
mento dos l-'anl s 0.11Ündos nu. preson 1~n. elo dito 
Nt.pit:i:o .ksc Benicio, no c,:t:Jb')!~Jeirnento deste. 
(lUVl;l o mesmo cnpitfio Benicin Jizct·. qne es 
tn.va q•:asi convoucido, que a eleição clü S. Ma
theus éorrê1':1 reglll:ll'mi'n te ~ inas .. q ne,estava 
tambem corwenct !o de ne o D • M~t n t tn:~-
~·ia as~cnto _como deputa-i<.' get·nl, pois qu? para 
Jsto bastartn. _rl'lnllu '•r nupu'.!·naçãt~, ilrzendo 
u~a.is qr! '3 ll"Ste sout~.l•) o r:nestn'? Metlo.n ha-

. ' I I, j . Cl LI (, 1'7. 

.Alegt·n onde ~ssis:iu :'i. eleição. Di:o.:se mais que 
é publico a noto rio nesta Cidade q ll '! ant ·s 
me;;:;mo da clei<,·ão, j <\ JWOjcctavanl os pt·ct.ectot·cs 
do Dr. :1\Intton prejndi::ar :t eleição de S. Ma
theus, onie o Dr. Pompell ncc~ssari:•mente 
t·~ria grande maioria de votos, e quo nesLe 
sentido. na~ vr>spc.ro.s da eleição. o Dt·. An
tonio Fr·edorico tinha ido a S. !\f:ttheus da1· 
in;;:;trncções. fican rlo ~llli enca rregado o Dr. 
l<'rancisco i\-l:n·•;al cb Sil\•eira Garcia d~ r~~Z '·' l' 
nrote;;tos, :lCCl'e•centando, que estnndo n·) 
lcõ, de viagem para a'lni, ouviu o capi
tão Frnctnoso Manoel Dias, intl11cncia d<t 
-fJcçiio ruiuda daquella cid dn di~er que o 
Dr. Mntton h :wia de tomar a~<;ento. pois quo 
confi::wn t[ue o D1·. G::.rci::t. . t~r-ia arr·anj :1.do um 

, 
expr·cs :o;ã ·1 do ref'll"ido capitito Fructuoso. a quem 
havia sido confiada essa missão. :\o 2°. dis~e 
que lo~o depois de: sua chegada aqui, dizia-se 
'!Uf" o Dr. Frederico, juiz de dirciLo haviatnan
dndo ch :l.!nar pcs~oa!'; de S. Ma Lheu_s para ar
l':t.njar documentos adredec:; contra a. eleição 
daqnnlb pnrochia. e. efl'cctivarnent~ elle te;;:; te
mnnha vin hont·~m _ d ) manh:i ent.rarPm a•1ui 
dnco cavalleiros daquella~illa e logo veri
-ficou;:.se que· eram o dito Dr~ G:.,rcia e outros, 
cujos nomes ell~ testemunha não póde precisar, 

mM se diz que todos são influencias alli das 
dl13.i' refcridnsf;acções. Disse mais q ocos ditos_ 
i ndivi iuos tem perrnam~Cido em cout!nuas con
foN~ncias com o referido Dr. Frederico e 'ourros 
da. ~acç~o. ~niu lá., notadamente o dito capitão 

• <:; • • • .. ,. 

da r•ntt·ara. hon t~m disfarçndamente em casa 
do Dr. Frederico, indo pelos fundos Õu muro àa 
dit:t casa. Dif!se n;ais 4ue tendo chegado um 
por :t or < -~ ca;nta. OJ!, seria-moto-· ta. trl
gido ao dito juiz de direito, logo depoi~ ouviu 
a .José .Jucà, pe3soa intima daquelle dizer que 
o dito poa·tador· tinh:t vind\) ás c:.tneüas buscar 
doeumeutos em· ütvot· do Dr. l\I.:tton e contra a 
uleição d! S. l\L~theus, diz,_,ndo o mesmo .José 
.Jucá, que o Dr. 1-.Ietton Lo1uai'Ía a~seulo embora 
cá. ~onb:!~S')III. com<> elle estava certo. que u:lo 
havia irregularidade na clei~ã,, de S. Matheus, 
e q ~e o U1·. Potúpcu era. o leg-itirHo dPpu ta do. 

carta vinda. pelo sobr·edito pottudor que c-sluva 
certo de lumar as-;entu, po:s que conta.va agora. 
com o o-ovet·no e a. maioria na Asscmbléa 
a•::rescent!lndo o mesmo José J LlC:Í te!" liao a 
C:t!'ttl. t·cfe .. idn. que fo i t!irig-i(h ao juiz de di
reito. na qual o Dr. l\ietton tnrubetu dizw. que ... .. . ..... 

a:jud:J.nte ,:e' l!rdens da pre~idencia.. o tenrmte 
Ra.y:uundo do Cn.l"mo, e que estavam cspe
l'ltndo, a ca h1 · instante :t. demissão d -- presi
dente da provincia.. cons-~lheil'O Siuval. Disse 
mab que na na~>sma · ocensiã'' o di:o .. • 1osê 
Jncit disse nir.da que o Dr. Metton quando 
\·eiu ago1·a pnra ·. estn cit•culo m,:ndara dizet• 
aos seus cot·relig-lonarios daqui, conforme elle 
.José .lucá tinhn. · vi-:to cartas s11~S escriDtas da 
Varzea-Alr...,.t·e c · ..,. • 
Corte, haviam.:.lhe garantido '!UC não precisava 
d~st.a Yez ga.~tat· dinheiro na eleiçlio porque 
pa1·a tom:n· as' ento coma deputado b .• ~tat·ia im-
pu0 tl . r qua q t' içao que . esse gnn o e 
caus~1. ao Dr. Thomu:r. Pompeu. dizendo o 
mesmo Mt~ l toa que isto tamuem lhe afiançavam · 
seus amigos da. capit:d. Ao terceiro~ disse c1ue 
ge,·: ,lrllente SI) di:r. (1ue aquelles indivíduos de 
S. Matheus .yiernn-1 par.1. servir·em de te~terau
nhas l'rn alguma justificação cJand··slina c1ue 
pre tendi:tltl os protect::res do Dr. l\Ieton pl"O
:luzir per·antn :.tlgom do;: sUppléntes do D1• . 
jui7. muuic:ipal, a; :0:r.ar de ad1:~r-se este em 
pl1mo exe1·cicio neste te1·mo. antes mesmo da 
ch~g·&.da de t:Jes indi\'iduos . Disse mais que 
hoj ·~ a tar·dinlm, qn::m io elle test~munha vinha 
depõr, soube que o Dt·. juiz de direito acabava 
do ir para o seu sttio nos suburl>ios d:.1. ci1ade 
e logo d epoi~, pa ra hi. seguiram o dito Dr. 
Garcia e outr·o de s~us companh~>ir·.os.i~O q~arto 

. ... , 
Dada- ~ pala.v.-a a.o promotor· publico, este rê
qner·eu que se pet·guntasse á testemunha si já 
tinha estado ne •ta cidade :lnLes desta vez; c 
sendo-l he pe1·~untn.do, a t f.l stemunha respondeu 
qlie sim,: hu.\'Ía estado alg uns dias quando veiu 
em Mat;ço escoltando o dito preso Athayde 
p~t·a este re.;;pondet· em S. Mathe•1s ~ e mais 
não ••. disse; nem lh~ foi pergunt,.do. Lido e 
achando conforme. a~signou a testemunha com 
o juiz e partP.s, do que tudo dou ·fé. Eu, Fran;:. 

1 cisco Alves TeL~eira, escrivão, que o escrevi. 
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-Liíil-a Bastos.- O tenente Vica;;te Oso;·io r horas da.brde, csta.nuorlhtcstcmunhana.,ru::t 
de I;ait:a.-Belis,:o·ie Cicc;·o .:llc;,;aad;~i;io.- d') Fogo_viu p::ss~~r um c:walieiro ern uit·ec~ãoao 
G.·egorio T hcwma!w:go da Sitva Pel·d;·a. mesmo si li o e [>L'OCiir::mdo conhec~l~o verificou . 

c~rtifico que; por e'!tar a.liantadil. a hol·à, o que era lii:lnoe1 Ah:;esdà Sihra !\é, 2° suppleut'} 
Dr·. juiz muoi,;ipal :tdiou a inr1uiriç:Io d ·1. teste- do, }tiz municipal que mora no l\Iattapasto 

·~ o _, _. • •. ~ - , - CUàtrO l<~,.Uà di t;:1n . • '.,- - ;_ 

rente met. :i;; 7 hor:;s da. ma•Jh:! em casa de ~ua zer hontem á noite que ao sitio do Dr. ,jiúF. de 
aposent:Hloria,<loque ficaram sei-antes :.1s partes dire>Íto ha.vh ido o 2·, cscl'ivjo Jos•:, .Tucá~ ac
c s.s testemunhas. lJou fé. lg-u:1.tli,G de Junho-de cres-=entand:l qne e:>t·~ hoj~ pela. m:lnb.ã já c."-

::><J. ·: • c o·.,: ou ros, a. !:'a )-~r:.. ~. _ :ra1'c1a, 

O cscrjrão do geral, F,·ancisco .:llv~:.~ Tc_i. 

A.s;;entad:\.-:\os 8 d.ia.s d·Ymez de .Tnnho dt} 
!883; ne::;ta cidade do Iguatú, da pt·oyincia do 
Cear.i, em cása Je apos!~ntadoria- do juiz muni
cipal, Dr. Ft·ancisco Rolrig-ne::: Linú. Basto::, 
onde ea, lu escl'i\·iio do g-ara.l, fui viu:lo, ahí 
pre~entcs o dito jui::, o rec1ur~rente a .h·ogado 
Bcliz.ario Cice:ro .Aler.andrino e e romotor 
blico da. comnrc:1, cicL:.dão Grcgorio Tha uma
turgv a,-:. Siln1. Pereil·n., _l_)eb :::obreàito juizo 
Djt':J.at incluet•tdas :1-s testcmm1h.as ~eg-u~utes : 

""' ' ~ ..... .. (.. :::> ' 
fteg-ucúa c morador neste ter·mo; •"l aos. costu
mes disse nada : testemunha jurada aos Santos 
E\•ang ~Ih:!~ em umlívi'C delles 8!1l qu0 I;)OZ su~-.. 

-lllão direita e p1·ometteu clizer a verdau~ <b qn•3 
· soubesse e lhe fosse perguntado. E sen.lo iu
querida sobre os it ~ ns da petição de justifica
ção à e folhas duas c tres. ~~o 1 o item. respon
deu que sabi::l. por vet• e pre;;enciut· que, n.pe
nas foi- conhecido o resultado da el·!i<;ão -p:J.!'a 

"1 

maz Pomp~u de Souza Bt•azil. a;;; facções polí
ticas mi uda e Paula come<pram a p;·op~lar 
que ~l. ell!ição d:t pot·o.:hia de S. :Matheus era 
nu :-~, t: i;;;:,o s < it. ger~wnen.P. que c com o 
:fim cl ·~ prej uc!icarcm o triuntpho o!Jticlo lJOlo 
Dr. Thowaz Pompeu, e darem g~nho de C:ttlS<t 

ao c:\ndich1.lo derrot:.cb. D:·. !\1etton d::t Franca. 
Alenc:u·, a quem patrocinar.au . Ao ~-·. qu~ 
tem -ouvido dizer geralmente qttr! para o àlto 
fim tõm mand:ldo portadores para S. 1\bthcus, 
e qu0 no di!l 5 elo c01·rente, cerca de g hora;; 
da ma.nhrr. enll':tl':tm nesb ci. .. ln,d c o Dr . Fr:m
ci.,eo f.1arçnl d:t Silvcir:1. ( iarci:l. .!ouquim 
Vieira. Nobre, :Xico!ú.o At·raes, R.y:nundo Luna. 
e H•:nto Leite, vindos d•-' S . .Math(:us. o que 
elle testemunhn prcs':'nciotl: os r 1naes se hos
p3uart.m em uma casa. de C:mdido C:nm.:canti, 
sendo-lhes fornecido. a hospc(lagem pdo c :tpi
tão .José Benicio Cavalcanti. chefe rniudo. e 
a.!li se têm con;;er\"ado até . hÓje_ e~ _confer~n-

' r -
quontado a casa do D:.-. Antonio Fredcl'ico, che-
fe Paula. notando-se cpte om -uma d<lS \'ezes o 
capitão Ismael disse a elle testemunha que \'iu 
o Dr. Garcia entrar pelo portão da casa ao Dr . 
juiz d·3 di1·eito, e que csLc tendo ido no dh 6 a 
tardinha. pat·a s P.u sitio nos suburhios de~ ta cirla
<le,r:Uc t estemunha. viu mais logo seg-uirem para 
alli os di tos Dt• . Garcia c Bento Leite; e (!UC 

hontem, dcpoi" '·-da missa conventuaJ, t~únbem 
foram -para o dito sitio 1t.'1ymunlo Luna, J.Ja
,quim Vieü·a Nobre <~ Nicol:ill Arrn.cs;c e as 6 

Vicir<l. ~\obre, Nicobu Art•acs, Ra)·rÍlU!ldo Lun:t .: 
e !hn.i.o Leite volt:1ra.m hoje .ás 7 hor:1s do dia 
~~ tomat·am a mes;ma. C;l.s~• de sua. referida hos
pcd"g-!·Jn. c â. pouco~ rnint!~Os antes deHe tes
tetnunha vit· dep•)r, viu ch.l3ga.rem •) Dt·. juiz d:S

'direito-.e o dito 2J supplcnte do juiz municipal. 
Disse mais qu0 ant•:-hontem :i t:<rde, cstando 
dl<> testemunha, n•1. po~·t:t. 'l':t'~ di pa.r:\ o oitão 
da loja de Ailon~o Cavalc~lnÜ que f:.~z esquina. 

: .. .. " . 
ca.pit:"lo Jos,~ B•i1id'> Cavalc .. nti, que uest~t oc
c:l~:-~o cst:wn. con,•ersa;Jdo com o seu ii·mão 
lbrahim :Cav:~lc:.mti. c tl•! chc~.:t.t':\. do sitio onde 
mora, ou.vio cl!e tcste:nnnha lb1·ab.im l)ergua
ta.r a .Josil Benício, r1ue é o chefe miudo como 
acima fica dito, o 'itl'} andwam faZ;!nJn aqui o 

""'I • • _ .. , 

• • • . _, 1,.4;.., ....... · ~ .._. - .:.t"' · ·. s!' 

a que oudu o c:-tpitã'.) Jos·S B ·~nic~o dizer abai
xando um pOliCO a. -~ro:r.. as seg-uintes palavras: 
Fci o Dr. Fred~::-ico que ma.n.dou cbam~.l·os part1. 
Ycr si se arrn.nj;:. um:::. justift.:ação · que s'ilv(o 
Dr. l\icttou ;-c i:lso diz,~ndo accrescentou que 
era c,mo:cnienta g-uardar reserva.. Ao :3\ disse 
elle tcst ,~mnnha. qne répot·t·IYa.-se ao que h:1via 
dito n:1.;; rcspo;;ta no 2'. Ao 4'. tjU<; s::~.l.Jit qtle 
o Di.'. juiz mu~1icipal cstu.va em pleno e~ercicio 

• r , fY'• • • • . -

- • <:> 
inJividuo,:: do S. l\Iatheus; e mais 11ão dis>e. 
Da:h a palavra ao promotor publico. a reper
ll'un ta rec uet·ida )0t' este, ;1iss ·) rn "tis a teste-
mun1a, que o ccco t c que a.cl!na <t1.0tl po· ;~
ria lCl' bra.ça e mr·ia. de hn·gnra, C mais DÜO 

disse . Lido e a(! h ando con f,)J'me, nssi ;riFlll com 
jui;~ G partes, do que dott f:i . Eu. Francisco Al
vo;; Teixeir, ... , esc1·i.v;"io, rp:c o escrC\'i. - Li111n 
B ustos .-.:ln(oltio G1~cdcs il/co(o;·u.rlo.-Be
U::.-:,·io Cin~.·o Al'-':canA;·i;w. - G,·r:!Jn ·io 
'.i'hw~,;in!:ci'fJ O da Si!ur.L Puei1·:~. 

.T•ult:tda..-Ao;; 1:-l oibs do me?. (lc .Tunho de 
i8S5, U " l"h cicbcb Jo Iguatú, no meu c:-trtorio 
f;Lt~o juuLa.cla a e::tcs autos · da petic;:lo quo 
adiante segue:.~c. do qtt~ 1_):lt'il. COll$lar fiz este 
tGrmo. Eu, F ,·anâsco .:tl·oes 1'ei:m:ira, o;;cri
vão, o escrevi. 

lllm. St·. Dt·. juiz m.uncipal.-Bdisario. Ci
CCI'O :\ll)xu.ndrino, 0.leito!.' desb. parochia., tendó . . . - . . 

• ' l ' ~ ... ~· ~ ~ 
pel'aute V. :S . na qnal j:i depuzcram a:; teste
munhas que fot·am indicadas em sua peti~ã.o 
inici:tl, e m temp) reriuet· ai ndn. a V. S .. se 
digno in·quet·ir mais as duas testemunhas abaixo 
anotados com citação do pt>oniotor p\lbli~·o da 
COill:tl'Ca. 

Ne :;tes termo.;; , o para o masmo íim o sup
plic:lnte pene a. V. S. d igne-se dr~Ln·ir, .. mar..: 
c:1.nclo di::t, hora c logm·, sendo . cst;:~o junta . aos 
:1.11Los. E. R. I\f .-....;;Ig-il!ttÜ,8 de Junho -de 1885 .. 
-Belism·io Cicero· Ale~<tndrino. 
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Tes:~iil:Jnha_s.: V!.c~~tte Fe1·reira de :,Ieu~--~ gunton-lhco que que.ria, ao que re3poadeu-lhe. 
ze" ~L• os P.~reu·a. du. ~~h~a. . . clle testemunha, que tinha entmdo no quintal 

Stm. em cas:• de uunhn. aoosellta.dol'ta mar- ou m11ro a negociO -com ·mc~tr-! Luiz, e diz~n
_cando o e.;ct·ivão di~ e horã., c:taJas o pro- do isso, rctirçiu-se pelo portão do quintal ou 
·motot· •ul>lico c as te.st~munhas.-Igua.tú, 8 dé muro, pol' on~le haYia entrado, ac:·esccnt llldo. 
Junho_ de 1885. -Lima Basto/i. elle LClrlemuuha Ou e na predita s:tla. com o 

to rio intimei o con.teurlo' da p3tição retro -ao 
promot·1r .jlublicv d~r co:narca., ciuadão Greg-orio 
Thaumaturg, da Siha Pe'reira o as testemu
nhas ne~la m·,·ol.tdas, dor1ue ficarão bem seien
tos, bem como o seuJespacho c do log-at·, _ din. 
o chora. designa los, do que dou fé. l~uaLú, 8 
d·1 JHnho d~ 1;)85.- O 1° escrivão do geral, 
F-ra,?.ci~co , ~-1l ves 1'ei.xei;·a. 

Assentad'l.-Aos 110\'C dias dt) mez de Junho 
de 188··. nr.!';La cidade de I•.,.u:l.tLi.. da H·ovincia 
do :>ar:i, em casa ria apos~ntadorb. do }tiz 
muni ·ips.l Dr. Francisc~1 Ro:lriguc-; Lima 
I3a.stos, onde eu, 1" cscl'ivào do g0ral, fui ":'ind?, 

I' •. t ,. t) ~ 

Cicerv Ale~mndrino o o promowt· publico da 
comarcil, cid:~diio Grcgorio "Thaumatur·go da 
Silva . Pereit·a )elo m, · i t m in 
ridas a!' tt> temunbas =-cgUJntes. Eu, Franciscu 
Alves Teixeira. G"'crivão, o c>screvi. 

5:1. _ testewnnha . ...:.... Vicente Fem~ira de l\Ie
nezes, de :·24 aunos"c·1saqo; ompret;"o.do, na-: 
tun!.l Jas Lavras, e r.uora.dor de pre,er~~c lll"lSt"\ 

termo. e aus co;;tumes dis;.;e nada. Testemunha 
jurada ~aos Santos Evan~elllos em um livro 

- delles em qu~~ L)OZ sua mão clit•~>iln. e proraletteu 
-- dizer- a verda.de do que soubr;ssc o lhe fo.:se 

perguntado. E sendo iuc uerido FObra os itens 
( a pettçv.o I e J ust1 caçà•J e o as :... e ~ 1sse: 
Ao 1 ", que sabia, . pot· s(~r nublic.:o e notot·io, 
qu~ os Pauhs o Hliudos exforç:un-S'\ para. in-

•• • ·- j • • -

I ~ • ' ' 

S. Matheus ó nulln., i::;so com o fim de darem 
ganho de c:-Lusa ao c:mdid~1.to dert·otado Dr. 
MetLOn da Franca ·Alencar, a quem pttroci
naram. Ao z-. dis::;c qu:; sabia. por o 1vit· dizor 
~erulmente. que o Dr. j:tiz de dit·~ito mand:ira 
chamar g1mto em S. l\b.theu,;;. e isso do :tccôruo 
com os mindo;,, pal':.t ncg-ocios teud•:!ntcs :i elei
ção cl;•lli, ~endo certo qu•!, do mc:vlo para o fim 
da semana proximn •tussad:l, vicr:~m o D1·. Fra.n
cisco Marçnl da Silveira Gat•cia e outt·os indi
vidnos de> la. os qtt:to; estivet·tim até hontcm à 
ta.rJe at·r:luchado,; em u mn. ca~a do Ca.ndido Ca.-

. valcantc, snn·lo ho-p~dtulos pelo c:tpitito .José 
Benicin, notando que os ditos individuas nesse 
interim pass"arnm nõ sitio do D•·. jtliz de di
reito que é nos sub:1rbios d~.5ta o.:id;l.;le. Ao :jo, 

• . • .. • • • 1 ~ 

- -

r. arc1a. se acuava o esCI"lvão o5e •retro c 
Castro Jucã escrevendo sobre a mesa de jantar, 
qu(; parou a penna qu3:nd ~ yiram. elle teslc-

, ' ' 

Dr. Garcia tinlu.m vin.do de S. Matheus, os 
qUM3 estavam sentadus em rola da m·~sa. Disse 
mais qnc hontPm à noite, cónYcr.,ando snbre 
isso com o mostre Lniz, este disse a cllc teste..; 
munh!~ que jJ.fazi::t. seguramente mais de uma 
h'lt'a quando ellc testemunha lá andou, que 
estavam. alli ·t·eunidos, o J1tCá. escrevecdo e o 
Dr. Gat·cb ditando, tendo poJ.ido ou,•it• que 
fallava. na. ''leição do S. Mu.th·'us, mas que 
il"not·ava o ue era a c uillo. c sendo cer.to ue 
ouvil':l. n:<quellfl occasiào o Juc~i dizer ao Dr. 
Garcia. qu~ já ost:wa cança.do de e"crever, pois 
desde hontem q LlC t:·:abéllhavu. ~o. -±o, r0~p.on-

te,;tcmunh::. qnc na casa on ie e8tavam o nr. 
Grwcia. o e'c:.-ivão .Jucà e os outros indivíduos 
de que faUou, não tinha. familia, pois Candido 
Cavalcanti. -que e dono della, esbva passando 
o invornoofóra c lm a. familia ; e mais não disse, 
nem lbe foi pergunt;\io. Li to e acha.ndo con-. 
fonne, assig-noa com o juiz e partes. elo •t ue -
tudo dou fé. Eu, Francisco Alves Teixeit·a., 
escrivão, o escrevi. -Lima Bastos. - Vl

. cem te ·F'cr'l'eii'c: ele J1f e ne:;es .-Beliscwio Ciccro 
:tl:·xanrl1·ino.- rcgo>·io 'l'ha-tt1Jlettttl'!JD c a 
Sil-oc~ Pereira. 

o:~ testemnnha. -Luiz Perei1·a da Silva, de ,.,. ;. .. .. . . . ' . 
do Per·nambuco, morador neste termo; c u.os 
costumes dis"e nala. Test'munha. ju1·a.da aos 
Santos E,·ang-elhos, em um livro delbs, em que 
póz su;l. mão dir~it ~ c prometteu dizet• a vet·
dade do qne soubesse c l[}e fo~se perguntaclo. 
E sendo inquerida s<tbi·e OB item: dn. petição de 
jnstificação de fls. 2 13 :J disse: Ao 1°, que nada. 
podin di"iel' a. ro--pcito, pois ignorava; apenas 
sabi:1, po1· ouvir db:e1', que o D•·· Pompeu tinha. 
sido el~ito clcputn.clo. Ao :2°, que t:~.ml.>õm apenas 
;;;e>lJht que o Dr. Gàt•cia. e outroshomrns cb 
S. l.'.Ia.theus tinham est:ulo aq ni alguns dias, 
terHlo-;;e retÍI·:do hontem ~t tartc. Ao 3' oiisse 
clle teslomunlta. quo , osr.ando hontcm, 8 <lo 
cot•t•onto mcz, nesta. cidnclo foleando formigas 
no quintal d~ Cundido .c:wa.lcante, o q_i.l?l estã 

~ ~·· n 

tcsler..1Unha cntcndct·-sc com o::. m~stt·c Lui:~. cnja casa estavam nrranclwdos ditos indiv!-
Pet·cil'-1-rb Silva, que r:e achan fulcan<lo fot·- tluos elo S. Math01ts, antes de 11 horns do dtn. 
mig::ts denti'O do quintal d:t referida. cas:J. de mai::; ou menos. ouviu fal!ar gcn.te n::t s~la. de 
Ca.ndich Canvalcanto, quando n.lli ch~>gou, ou- traz o indo YCl' o que .estasam fo.zendo. pois 
vinJo fa.lla.r. · nn. sal11. d:1irrtz q:l dita cns:l, pcs- pr nsott c1uo fosse algum .F1go, ante:-: de cheg:w 
snas, conh'.!c:mdo a.f:11l:i do Dt;: Garciu., npro- n:.~. porta perccpeu a voz do Dr: Gat·cia~ no
ximoa -se :í pot·ta e ao chr,;.r;n• ouvhl pel"f,Jita- tar1elo como que fos;;;e algum depoimento de 
mente o dito doutor ditando corno q•;~ fosse L:_..;temu_nha, '. tcn:Jo ou\·ido Lem .~ vo~ do csct·~: 

__ a.lg-ttm depoimento do_ tcst·~tnunha, o logo que _vuo Jose Jl1ca,_ d1_zendo t\O D~ .• Garc1a. que Ja 
--v:irau1 ellc ·· tld~ tam.•m hu . :ipt.JarP.cer na. pot·ta~ . estava cançado do:~e~~t·over, po1s d,~sde hontem 
calou-se _ o do•J to r; e. como qu~ sorpt•endido, pel'• 1 trabalhava, Mrescentando que quando o Dr ~ Gar· 

v. u . ...;::12 · · · 
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do que estavam jogando, e isso dizendo voltou 
logo para o seu súrviço, como jâ disse. Disse 
maü ·. que : meia hora dopo· s, pouco mais ou 
menos, vindo pelo portão Vicente Fc:rreira f~l
lir com elle testemunha, tambem teve occa
s:ão de yer o mesmo, que· 0lle _:testemunha ti
nha presenciado, isto é, dit :s pessoas na sala 
de. traz etc., acerca do que hontem a noi~e 
conversou com elle testemunha. Ao 4°, que 
sómente sabin. ue o Dr. 'uiz munici al se 
achava. nest.!l. cidade, e mais não di.:se. Dado 
a palavra- ao promotor publico, á rcpergunta 
requer·ida P.o~· e~t~. disse ainda elle testemunha 

' .. . ' 
ditas pe3soas j:i não estavam mais na sala de 
tt·az, e que o Dr. Garcb1 retirara-se nessa mes-

1 •• 

theus. AinJs. a P''l'gnntas r~c1ueridas pelo 11ro
motor, dtsse rnais a testemunha que conhecia 
ManoeL Ahres da -Silva Né; e póde affi.t·mar 
que ·este não estava: arrauchado na pr·edita 
casa, onde esteve o D1·. Garci:t. e se·us com
panheit·os, e nem se achavr.r. na sala. deb·az na 
occasião em que elle testemunha presencioll o 
qne ucim:.. referiu ; c mais llÜO di':>sc, nem lho 
foi perguntado. Lidoe achando conforme; assi
..,.nou com o 'uiz e 1:1.rtcs do. ue dou fé. Eu 
Fr~tncisc.o Alves Tci:s:cü·.:~, escrivão,o e;;ct·evi. 
Li;na B:u;tos, Luiz Pereir.~ da Silv:l, Belin.rio 
Cicci·o Ale:(!l.ndrillo, Grcgorio Thaumaturgo 

l""''. • • 

• s es au-

Remessa.-_ E no mesmo dia r~tro de.clarado 
do meu cartor:o faço remes~a destes autos ao ;~ 
contador do juizo Can liJo .José CavalcanLi, do · 
que fiz este termo. Eu. Francisco Alves Tei
xeira, escrivão, o escrevi. 

Juntada.- Avs 9 dias .. do mez de Junho de 
5, nesta cidade de gui>.tu, no meu cartor1o 

faço junt:J.da a estes autos das contas que 
a~eante so vên;,d? que fiz ~s~o termo. ~u,Fran-

• 
Entre"·a.- E no mesmo dia supra declarado 

faço ent~cga destes autos ao jus tificante advo;.. 
gado Belisario Ciccr~ Alexan lrin?, ~o que ~;r. .. 
este te1•uw.Eu, Francisco Alves TelXClra, escrt- · 
Yiio o esrevi. 

.. , 
~;:>-

- .ACTA DO DIA 7 DE JULHO DE 1885 

acham.-s:3 presentes os Srs . : Frank in ort~·, 
Atfonso Celso Junior, Vatladat·o:.:, Co~ ta. Rod~t
gues, João. Dant:;s r:ilho, ""\.lves de lu-~UJO, 

ns:;o aratzo, u ;; · , . _ , 
Bulhões, Vianna Vaz. R:üisbona, Jose Po:npeu, 
lllasc:ll'enh::~.s, .Martim F1·ancisco, Lo_uren90 de 
Albuquerque, João Pcuido, :Ma.t·e.; Gm:1,. Dtana, 
Maciel, Padua Fleury, Miguel Cast1:o, Schutel, 
Dantas Góes, Antonio Carlos, FreJ.~r1co Bo~g?s, 
Prudente do llloraes, Carlos Aflonso, Slgts
mundo. Joaquim Pelro, Satyro Dias e Fran
cisco Sodré. 

Com arecem, de ois da chamada, 
C2.rneiro da Roc a,· A me1 a tveu·a, e ons 
de Araujo, Rii.Jciro de 1\Iene:r.cs, Cawpos S;d!es, 
1\Ioreirn. Bl'andão, Alval'o Botelho, Castello 

. . i . ~ 

, ·o ' .. " , 
Mello, Zama, Augusto FlGury, Ca~los Peixoto, 
Lact=!rda \Verneck, Beznmat, Rodngues Alves, 
Barão do Guahy, Bezerríl. Cava.lca.nte, França 
Caevalho, Andrade Figueira, Soares e Gomes de 
Castt·o. 

Ao meio dia o Sr. prcsidünte declara não 
haver sessão. 

Faltam, , com causa participad<>., os St·s. : 
Alcofora.do Junior, Antonio Bezerra, Chagas, 
Demetrio Bezerra, Gonçalves Ferreira, .Joaquim 
Tavares, Manoel Portella, Afl'onso Penna, Mo
reira de B!!.rros, Fe1·reir::t de Moura, Accioli 
Franco, Bat·ào da Leopoldina, . Coelho de Al-
meida, José Marinnno e Leopoldo Cunha. -

to3 pngar de sello fi:s:o a qu:mtia de :)$200. 
Igu~ltÜ, ti de Junho do 1885. O 1·' escrivão do 
gen-.1, Francisco .-Uvt:s Teíxcin~. - N. L -
Pagou de sello 3~200, sendo do verba, ::i. ült!1 de 
cstampilhn. Ig-u~"l.lú ·em 9 de Junho de 1885. -
O collcctor Maia. -Conclusão.- E uo mesmo 
dia retro declm·ado, f :lÇO f!stcs ~lU tos conclusos ao 
meritissimo Dr. juiz municipitl Fr!!ncisco Ro
Jrigucs Lim:t Bastos; do que fiz este termo. Eu, 
Francisco Ah·es Teixeira, o;;crh·ão, o escrevi. 
-Conclusos. -Julgo justiíicad~ o que se de
duziu na. pe~ição de fls •. 2 :J. ::~ , e par~, q uc pro
duza. os effettos logaes, mtcrponbo minha auto
ridade c decreto judicial; p:tgue o justificante 
as custas, entJ·':lgando esta no mesmo justifi-
cn.ntc. independente de tt-:Jsb.do. Cidade de Faltam; ·sem causa participada, ·os Srs. : 
o • , · • anc sco l'HJ.no imente , re o ave!", var 

dí·igu.es Lima Ba1·ros. - Dat:J..- E·no mesmo C:tminha, Antonio Pinto, Anlonio Prado, An
dia. supra. decla.r;\do, me fot·:lm entregues esLes toaio de Siqueira, Araujo Góes Junior, Araujo 
autos com :.t. ::entençLL supra do rueritissimo j ui ;r. Pinho, Aristides Spinola, Barão de Anadi:t, 
munici p!tl, Jo que fi,, este t~rmo. Eu, Fr:m- Barros Coura, Bernardo de l\I~n!lonça Sobrinho, ' 
cisco Alves Tei~eir:1, C:scrivão, o esct·evi. Dou fé -.Bento Raiuos, Bezerra de Mcnozc;:. Can.!ido d·3 
de hr.re!" intim;:do :.~ S'3 ntonç:-;. supri~ :w justifi- (!liVfJ ir·a, CaJ·neiro ela c~:nba, Castrioto. Cor:lhó 
C:\nte, s.dv1),!J!:d•) Bclis:lriO CJCr·r·o Ale:~:;,ndrino P- Campos, Col'l'éa J.e Araujo, CrJSt~ PPreira, 
e ao promotOI' publico da coru:.:rcu, Gregor1o Oruz, Cruz Gouv'ê ·~ Cunha Leitão, Coelho de 

_T~aumo.lur.go d•; SilY~1 Pereira. ·.·do ,. q ~e ficaram 

1 
.. Reúnde~- Delfino Cintra, Dias Ca.· i;noiró~ Dio~o 

sc1c'!lt:s. lguatu, 9 de Junho de 188;, • ..;;... O 1o de Va.sconcell0s, Duarte de Azevedo, Eufr~s1o 
escr1vao do ~e~al, Fran_cis.co Al-v~s Teí~eira.. . Correia, Franci~co Belisario, Ferna~~cs de 
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Oliveira. Felicio dos S~ntos, Gaspar de Drum:
mourl,. · Henriques; ·Itaqui~. ·Joa.ljuim - Nabrtcó~ 
Leandro Maciel, Leitão daGunha, l\lnc-Dowell, 
Montandon. Olympio c,unpc•s. Ribeiro da L•1z, 
Rodrigo Sih·a• Salgado, Silva l\hfra., Silva. 
Maia., Sinimbú Jllni_9r Ui sses Vianna e Hen-
r1que arques. 

O Sn. f o SECI\ETARIO d ~clara não haver expe
diente. 

O SR. PnEsiDENTE dá para o dia 8 de Julho 
a seguinte o!·dem do dia: - -

Votação do parecer n. 159 de 1885, reco
nhece~ldo o Dr. Tl1omaz Pompeu de Souza 
Brazil, deputado pelo 7° districto do Ceará. 

Discussão do parecer· n. 158 de 1885, relativo 
á aleição do 14 · distr·ic to da Bahia. 

Continuação da 2a discussão (art. i 0) do iJrO
. ecto sobre o elemento servil. 

de (crcdi~o ~o Minislerio do Impe:·io). 
2:~. discussão do proj.-~cto n. 18 do 1835 (cre

dito ao Ivlinisteri a J · 

SEssÃo E:lr 8 DE JULHO DE 1885 

Prcsidcncia do Sr. F1·anlr.Un Do6a 

lo,; • • • • • • J 

l'inho. J)i:;curso do Sr. Darão ela Villa da Darra. 

A':; i 1 11ora~ da m~·nhã, feit:\ a. cham:ida, 
n.cbam-se pr,•senLe:: os Sra.: Fra.nldin Doria, Af
f..anso Ct!lso Jrrn:or,V ... !bd11res.João Dan tus Filho, 
Alv~s de AraUJO. Alfredo Ch~\'es. MascarQnhas. 
Joa'1uim N:lbnco, Ca.rn~iro d:t Hoch», Angnsto 
Fle rry. Aristides Spinola, Bulhões, An~onio 
Pinto, Lour:mço de Abugu~rgue, .João Pen ido, 
Silva. Maia, Frr.d •rico Borge;:;. V!anna Vaz. 
Barão da. L~opoldirra., 1-Ient·ique 1\1:u·ques, Le:m
dro Madel. ~l::t.rtini Fra.ncisco, Araujo Pinho, 
Alcoforaào · Junior, Pt·iseo Paraizo, Juve1rcio 
Alves, Lacerda )V érneck. Zama, Bern:~.rdo de 
M·~.ndunça Sobrinho. R·:drigues .Junior, Dias 
Carneiro, Antonio Ca.rll)s, MorP.ira Bt·andão. 
Da.n ta. Gó'-'s Paula Primo ,stn. P >r i a · a-

Antonio Praio. Carloc:: . Affonso, . Eufrasio _G()r-:
-reiá. Caiíi-pOs SalleS, Co:Jho e Campos, França 
Carvalho. Almeida Oliveira, Prud'}nf:e de Mo
ra~s~ Udefónso dc ,Araujo e Mano31 P,:rtelh. 

Csmparecem ~epo~s d ~ aberta a sessão os 

. ' ' 
Alvaro Caminha, Bento Ramos, Castriot'), Mac-_ 
D nvell, Soares, B:1r·ros Cobra, Ribeiro de Me~· 
nezea : Bar-ão de Anadia Affon o P nna Mo-
reira de Barros, Vaz 'de Mello, .Mar·es Guia, 
Henriq ues, Del fino Cintra. Beza.rna t, Satyro 
Dias, Francisco Belisario, Silva Mafra., Olyrn· 
pio C:.~.mpos, Gomes·de Castro. Ulysses Via.nn~, 
Sig-ismundo, Diana, - Joaquim P\~dro, ltaqu1, 
José ~brianno, José Pompeu, Felicio dos San
tos, Costa Rodrigues, Antonio de Siqneira e 
Montandon. 

Faltam com · causS.. :participada os St·s.: 
Accioli 'Franco n i , r 1 a"' .:: -
metdo Bezer1·a, F1!rreira de Mourá, Gonçalves 
Fet·reira; Joaquim Tavares e Leopoldo Cunha. 

Fall.am s~m · r i · C:: ·~ • 
varo Botelho, Bezerra ele Menezes, Diogo de 
Va-;;concellos, Ribeiro da Luz e Sinimbü Ju-
nior. ~ 

São lid,ls c approvadas as 3Ctas dos dias 6 e 
7 do corre:J;lte. 

O SR. f o SECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
__ Do .. Ministerio da Agl·iculttira, de 3\J · de . 

Junho ultimo, remettondo para serem jun-
tos aos documen u Yl. 

aviso, eob n. 34 de 25 do mez de l\[aio ultimo, 
mais alguns l)apeis conccrn·mtes á re~oluç~o 
ültimamcnte tomada po.- aqu,~lle ministcno 

, up·r· , ss:t 0 ens a· igrnn '?S. 
-A· comntissão de orçnrnento. 

Idem, idem,em solução ao do n. 141 de f i do 
Julho do anno p~ssado. remettendo as informa
cões ministradas pela Inspectorin. G'lr·al d:r.s 
Terr.,s o Clllonieaçiio sobre a l·r·tt;~nção de Luiz 
:VIalaf:da e Antoni:J Pinto Morl'ira. - .\. quem 
fez a re-:1 ui.;.;ição ( commis~ão do commer
do. incJustria e artes). 

Id-.m, idem, de hontem, remcttendo o officio 
n. :~ i do pr·e -idenle na pl'nvincia das .1ln.gôas, 
informand..> O rev.1erimento ern q llC diversos 
negociantes P. proprÍ'!tarios residente : n·qnella 
província. pedem fõubven~ão e mais fav, ;r•~s. afim 
~e que possa uma nwa em preza. por ellcs con
·- tftuida, incumbir-se da. navegação da;;; lagôas 
:\oi-te e Manguaba.- A' cowmbsão do orça-

. tisbnnn, L·dtão da Cuulrr. Corrêa de Araujo, lc!en~ . idr.m, d --. 7 deste m"Z em solução ao 
l\Ii n-ucl Castro, .l\Iaci-·1. F't·and.,co Sodré, D!rart~ officio n. 244, de 25 .10 moz pns.,;ado,transmittin
de ~\zcvedo. H o lrigoSih·a, C;a rneiro da C11nha, do nc:: informações prest.arJ &.s F ela lnspcctorin 
Scbt~trd, Pa.dll t Floury. Bezerra Cavalcanti", Geralda' Terras e Cnloni~aç.ão sobre o r·eq_oe
Carlo.!! Peixoto e Cn1z Gouvôa. :.~imento do cnt;"enh•liro Fclicbno .MD;t't_ins,~ com 

Comparecem dcp:>i>' dn chama.da. osSr~.: Fer- as (1uaes se _confor!ll,:t~ nqu~llo .n~n1r::t~r1o.:-. 
;- naudes de ;Oliv~ira, Ad•·iano Pimentel. Candido A-•f'I<!:n ·fez a req_uxsxçao (comr.ot;:sao de pen
d~ Oliv•Jira, CrJelho de .Alrnni-1a. Coelho de sõe:; c_ ord,Jnados). .. ... . · .·· .. -. _ .· . .... -~ 
-RP.zenrtc: .Josó Pl)nnicu; C:•~tcllo 'Branco, Va.l- . . -Dó' ,..scere~ilt·io da Assr,cw.çã!1 C::-~mmerc1nl (b 
d~taro. Cunha. L~i t.iin. B:u•ão do Guahy, Arnuj') R.i.orlo .Tano:,ro, de 4 deste m ·z.re~e;tendo ll!ll:t 
Góes Jr1nior,- S~lgntlo~ Ct·uz; R<Jdr·ig-ues· Alç-o:;, . r7~pr~~ontttc;a.1 dtt m~sm:t aSSOCl:t~o, rchttVl\. 
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ao-pagamento de_passag·ens a immigt';mtcs.-
A • cor.uruis;;;ão de orçam(;ntu e ·colonisac,~:Io. 

Requerimontos: 
Do bacharel Antiocho Paure, lcn Lo catbe

dratico d~ Escola Poly technic~_. pedindo Ll m 
•' " .. 

pensões e ordenados. 

De D. Guilheruúna 
Andr' ' v a. n 

André~~, prdi11do relevação do pt·ê;:~J'ipçfio afim 
dE: que possa 1'eceber da Faz~n ia:N::v.!ion:\1 o·; 
vencimi;nto"- de,·id\ls a. seu fallecido espo-~o,desne 
15 de Dezembro de 18ü5 a ~5 de Julho de 1872. 
como cnc:~rregado do Ol\:ame, comp:tr~ção é 
,·ednccl'io ch <:yste:~a t1P. prsos e medid~1s. no 
Imperio,aos adoptados .n.a França.-A' commissão 
d ·' f,, z.,·! D.•.JU. 

E' lido c ~pp1·c.vadoo seguinte 

N. 162-1885 

Licença ao ,ia i.:: de (lireito bacharel Antonio 
Pedro Fcrre~rc~ Lim.,~. 

~ D- D 

foi Tlreseute o requerimento do bach:>.rel An-
. tonio Pedl·o Ferreira Lima, jub: ào di:·eito d:: 
comarca de lgnrapé-mit·y. p_l'ovinói"'do PM·ú, 
pedindo um anuo do licença para t1·atar de sua 
sande. é de pare,~cr que se ouça o gO\'erno a 
respeito, l'Cme ttcndo-sc-lhc para iso:o a petição 
d~ SU?plicu.nte, instruída como :se :!cha com 
c.\ttcslado medico. · 

Sala. das commis~ões em 6 de Julho· de 1885. 

.To~-;,o Peilido. 
Vai a impremil' o :o:(!guinte 

PRüJECTO 

N. 25.-1885 

L i•:t;nça ciO u••dta,·c.:l . l .. li · ,dt. ~i tf,,..; .'l'a;tlos 
Fau;·e lcí1lC catlu•rh·a'ic•l d.1.!- E.·:cfll(l, Po
fytcclLít!r:tt c l'Ctlí.'tÍtr•n· cff~c!ir:o rf·l nt;·so 
: H;;.:,·io,· ,,,, Escola JJ ilitm·. 

A' commi..:sii:u rlo ponsõ_c.f!.-::-0 Oi·tlrma<lc>s c:.i 
nrcscnto o J'•'ul.l"rimcnto ·lo b;•.chat•cl Ant.io
~ho do;. Santos F:~urc, 1cnt'3 t·::td11~dr:1tico dn 
Esc:ob Polytechuica .f1 rc!Je~idnJ• cíf· ,~tÍ\'0 do 
cut·so s~Jpe,·ior .la Escola i\lili ta:·. soliciLa ndu 

-um an11o de licenç:1 cõm os t·c·spnctivo' ,,,•de
nados para tr·atat· de sua saude. gr·:.vP.rn"nt . 
cornproruE:r.t:cl:l, corno prova o a.LLestado medico . . -(• . ... 

e repo.tidor eifectivo do cu1·so superio1· àa E~
;·ola .l\iilítar, bacharel · Aritioch() ·do~ · Stintos 
Fan:-c, um ~m no de lic:)nça_com o; r~--peclivos 
urdenn. !os, pa1·a tt·:ltar .ie ~úa saudo onde lhe 
convier. 

Art. ; 2.') Ficam revogadus as disposições em 

·• Sala J~\S Cümmissões em de Julho de 1885. 
- Ihlcfonso (lt: LlNtt~jo.- Jo(i,o Penido.-
.-htr. u.->to Flct-Gn. · 

E"li.do, apoiado e approvaJ.o o ~cg-niute 

Rcqw:;·imcato 

Rcqucit•o que :':e peç:1, por intern1'~dio do Mi
ni:sterio do lmperio. ao pi'csidente da. provincla 
de S. Paulo, a saguinte informação: 

Si foi approwtda. a reunião il!egal de algun~ 
VOI"ea.J.ore> da Camara .Munici,•al de Lorena no 
dia 6 do cor1·en.to, (Jal'>l a nomea .U.o do rocut·a-
dor l\Iat·tinin.uo Alvc:-5 da Ro1~ha.e quaes as pt·o
vidcncias dadas pa.ra qne não ~om·e::;:;;e o set·Yiço 
publico com o procedimento criminoso desse,;; 

Sala da' SOK<;õe.:;, 7 de Julho de -1885.- Ro· 

O §r; Rod rig·o Silva c( pcl~t 
ontem ) :- Sr. presidente, pedi :t p::l.la.wa 
pal':1. mancl:a· à m•·'Sa utua rcpt·cs0.u ta~·:.lo do 
corpo aca·icmico d,, :::. P;.. ulo. em nome do qual 
umn. commissào do disünctissimos alumno~ ro
clam:l_wnl.t'a. o ,tccreto de 17 de Janeir'o do COi'

J'Cn.té :inno, qiw r0io1·móu os estatutos das fa
culdade.:: de àireito . 

Pe~o licerwa a V. E~ Jara s:üisf: •:t.et~ os de-
;:r:jos da·.1uella commi~são, lendo á C 11uara dos 
St·s. De ptl tachs a mesma reprcscutação. 

(Q Oi'ar[o;· liJ a ?'C~i'CSCHl((~(iO t!C C?n :;c-
gair.la ti.J.i ll··b~icm!a ). 

En, S1·. lWC>sident··. jú. íiz rln!tnlo po1i:t paro. 
que :1 C, m:u·:~ ~o cc•nvcn.·cssr~ da llt}Ci~ssichttlO 
tvg •nlir,situa tln suspensão ;!es"c d••crl}to, na 
p . rtc r·m guc oll • s.:l :•~h:t em ~~x,~cnc~ão nas 
f .. culi!:v.l"~ tl" dit·cito. c'A1H; :<trltJ$). 

N;io 1l:L dltM c, .iniüe~ :-o!.J:·o :1. ill·~gnJidade ~~ 
inconvc:nicnda de,.;:)C acto do ;;·o\'C:rllo. 

O SR. i\1.\c-DowELL : - O proj_wb mini~
tro o c. nfo.~ou :úp.ti. 

0 Slt . i{oo:nGo Srr.v.\.:- O propt·io mini-;(t·o 
o confe::ssou. . ·· 

.Re::-t:;. poi~~ ü commi~são d•' instr·ncção pn
~Jhcu o 1111per;oso dev ,·de n.pr•e:oentar quant • an
tes o snn par ·eM soh!'·' o proj<'lclo quo en c 

( .. 
Considcl·ando ::' commiss:ão qnc o supplicn."tc. annull .ndo "ss · de ·reto. 

r,elo S~ll. csl-~ (0 en f ·.r mo, não \ ,óJo te I' Oi! r e- A q \lel'ot:io e u t•gen t.c. A de ~organ1zação do 
cursos t)re~i~os - p •,_r ~: tr ::ta:· de su :~ svuilc, j1ois ens iniJ sup l'WI' \'ai di;:t '' dia Produzinilo os 
(]Ue ncc ··ss1ta dr· s:>r;o c Jon;;o LI' ': tameuto r} lór~t · . mais dtlS~'st t·o.so..; 1'\lf.:át•iS. c t\:chs as r:l:l$SC'> 
da sédc onde 0XCI'Cd o lHag-istcl'io. é de parc-~ c ··:r itlt0ri·ssad:!.s nelle e::>:• g ·ro · pl·escntcmelltc do par-
l{UB se lhe ~dcfi~a ·~ pt:Liçi!o, pat•a o que offc- lamento 1.11ll:L s íiluç5o dofiuitivn. . . c.· 

recc o segulnt(! ·proJeCtrJ: Api'O\"eitarei cst~~ opportuuida !e,''' Sr . j)resi-
.A As!:!cmbl~a G.·r.•l .rc,olve: · . dente, paraagr ·d·cor ~ á coiumissfio do corpo 

··::l.t\a !~mico de S. Paülo o Qfficio honrvso qui) 
.. Art. L• E' 'auto.t•i7.!tdo o govo.·no a ~oncedcr dirigiu m·· p ·rn. t·npresental-a nest:1 f'nsa, no 
ao "lent~ . clllhodralico d::. gscoln. .Pulytechnica qual alludiu 4Q m{fdu zuuito l!sOngeit·o pur" mim 
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ao d~scnrso que prof~ri, advogando r.s l~giti-j' A commiss:io rcspo1tôsamente pede licença 
mos Jn_' er_e:;se:1 do en 111.; su pel'ior pri,fllndamcn- , .l1ar;L pont10rur a essa au; . .rust~L cam:!rn. que a 
te pr·e.JUÚicados. pelo uecreto de 17 de Jr.ueiro 1 não (':X.ist•·neis. da c trrei.ra administrativa et'Ltre 
do corrente auno. ·. nó::; e a deff:ituosa ot·ganiz,;çào d:t carr0ir·a. di.;.. 

O Sn.. ~hc-DowELL: -V. Ex. era muito plomatic" tornam uma verdadeira inu~ilidad.c 

E' enviad·~ a mesa e remettida á comm1ssao 
de instrucção publica a s;~guinte represen-

Augustos e dignissimcs Srs. representantes 
da na~ão. 

Osost uclantes <la Faculdade de ~ Dir ·i to de 
S. Paulo, em s ssão de 2\J de Junho ultimo. 
deleg:wam plenos poderes it commh=>ão alJab:o 
assi~nada. pa.m repres.,~ut~r l'er·a.nte l'ssn. au~ 
gusLa. camara coutr·!t o J,·crcto n. 93Gl.l de -17 
de Janeir·o do correut'~ :in no. 

sociaes e juridicns. 
1 Kão cabQ nos acanhndos moldes dest!l. repre-

sentac;ão a aualyse circumsta.nciad:L do cada 
utwt t :,;,s 1spos1çot~S ·io c act·cto c e · 1 (.e anCiro. 
Todavia a commiss<1o solicita venia para citar 
algun' artifpS, q IJe servirão de fund~,m9nto á 
l:JI'tJS '·nte reprc ,entação. 

O decr~to é um cochgo de leis draconianf:s. 
Ora, a dig:nicbde do .corpo dt1ceiHe é ofil,ndicla 
poe hypothes~;; pouco lisougtc•it·as (art..;. 47 e 
65), Ot·:,, os brios <la mocidade acad~>mil:a silo 
ruenosprezados por disposic:õe..: verdaJeir 1mente 
vexator,as. (Cal'. 6", a:t. 350, ttSfJ.tte :3i1); 

... ' . . . ., - . .. 

' ~ 
S br·eleva notl!.r qu~. o .. decreto contóm até 

dispusiçücs que dà" logar a verda.cteir s injus
tiç·ts. T. 1 ·~ r~ exm·aàa no art. 15. Como t·um~ 
pr-ir tal disposi.,ão, si o ex.<• me, sob o actual 
x·e;iwcu, r:ão c c•'itcrhtm ;:eguro para se dis
tinguir o b"m do w:io esr.udaule '1 

Onde o dcct•oto :•ssumc as proporçõr~>; da m:1is 
clamorosa i11jnstiça, é qu: ndo inexplk::wel
m<::ntr) . a! t ·ra n. ôpuc~t d~L~ fé !"ias ac:1d{;;,,]cas • . ·. _. :.. ,, . 

.. t') ' - ' 

Ctct·isa o decreto de 17 de .Janeiro. O <k'creto, de pertcncct· á Fnculd;~de d..: S. Paul•J ~eis 
conso1cio hyurido de disposiçõ··s hetcro~·enc.a~, mezc,s de vida pratica! 
cntfi:! outr·as m~didas. esiabelcce :t cb crca ,:1o e Verdade c gu:• se tem dito ficar livre ao cs-
sop:tr~:.ção do:-: l'Ursos, mcdid:t, c nja Y:~n ta:;rm c·~ m• ~Ln tt! c . . · au o conllnu~tr o curso u:~ a
üe ditfici.l prova em race üas comliçü·~s :1ctuacs d:t cul.t:,dc do Rocif,~. 
nosS'l, n:à org-::nizaç:io athlinistrativ:-t. c <líplo- N:io coihn. porém, scmelh·t n te argum nnLo, 
m~uic:~. .. ponru:1nto, alcitil Jo uiio t'stur a•' :tlc:,ncH d t; 

A c tu alment", :mgnstos S(!ll horcs, em no!lso lotlos o lu w;:~r miio do to. I racurso, hn. a. r·az:i:•i~ 
'(l:íÍt. Lt>d:~ :1 r·'fO!•m:; 1lo ~miuo snperior tlo\·ia ali:is nmi s(it·in. du irttcira dr~stgualr1adr! -de 
LCl' p:1r fim-ntl mclhot·nr n. cnncliç:1o do ostu- condi~õc::1 clirnatolugicas Clltt·c uuta. o outrn. ci
d!l.ntr., f. ~ .. ilit nt!o-l!l' o flnsino e ccrcan lo-o de d:vlr~. 
Jtrnis g-:ll'nnti- s-ou apct·f:·iço:•r o pr·opdo cn- Ex<'mpJog L•·m clolot•o 03 c r Cúnt"S I'Onfir
sinCl, ··tterd•'n :o n" fir11 p1·:1tieo d:·'s c::trt·dr~:s a tu:·m :ts funesta• consc~ 1uencias de nma rapüla. 
qnc• so d"stina o óstndantn dr.dircito. mudal•Ç:t p.ll';\ diw:1 mteir·a.u .. e .:te diflerent.e. 

Nem nm 1:em outro des3es fins é preenchido Ai.I.J.,:re < elrq)l'e . ..:ou-:.:c a razã" · vnsiva-dc 
1wlo .h.•crr t ,, 1 que a al enH::1 • d:L época d0 fct·ias pt·opoi"cio-

N:1" wdh tt•:t ~ condi<;.5o do e;;tnd:mte. por- nava. no.- ~'Studaulcs tllSejo par:. pa -sar o iu
guant"> o sob1•eca rr·'g-a do oncro.,:.\S taxas. cli!fi- verno na. Côrte. 
culta-lhn n. runrric :la, crcanJo fot·ntalid: des 1\fu.!.:·nu,u mo drcretr.! Depoi;:; de t:io bem 
que a cCJrnniissão não quer c não ~.leve qu:.li- acanlcl r os direitos e inte:-e"'" s da cl1•ssc 

cai'. aC:l("lll ", 
Nüo rtp0rfei;;.o::~. o 0nsino, pois n{io !':~ pü.le policial, «.jUC lhe 6 tão honro a.. complettt-se 

!tffirrour que ex.ist:t no <l0c1·!~Lo nm cri tet·ium cu ntndo nté do seu b m Pst:.r! 
sá·uLiflco !Pl'<L a .iivisão de cut•sos; o que se E' pe~~~, pot·éaJ, qnc o decrBto se t.eoba 1'\'>
cviden..::i::... d:~ cxigencia. dos me=-mos pr·cp"í·a- quro.cido, quo com tal llledid::J. sacr·ific.· o inte
torioa tanto pnra o <.:ttt·so de sciencius soei es I'1'S' C d·· waiot· :io do mcnnr 1111mar·o. Nen1 se 
coruo para o d'} St·icucias juridic 1s. -A:-si.u ! diga que a · ranio :dl! sewrlhante altera~:;to se · 
tambem n:io existe r zão plausível quo ju ·li- ; encontr:~ , na~ m:ls condiçõc.; clilllat•·rlcns ele 

.. . fique o au,gmcnt:l df) cP.rtas cndoirl:s,e,- out•·o- ' s~ !>nulo. duran e ,os tticzos de Abril, · :Maio, -
· sim, n'"to s" p:',dc coxuprehenüer. r>m frnnte qa Jnnho c .Julho, pnr_q,::nto. contra. ,.ssa. esp·~- -
lÍossa. legi~laç:1o, o e~; sino de direito ccclcsias- cio .a razii;·, a . cc•nimis:o.ão :q1rc~;r•nt · a. mais 
tico f.~culttttivrJ ao_s ,,c,:tholicos. # • • · c:lof!ttCntc rofutnção t~om o olJitttario junto, do 
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'qual se· verifica que a mortalidade nesses' rifas. cujo menor dereito Eeria a sua ille~all
mezes é muito menor que nos mezes de No- dade~ e finalm~nt~, lendo cu pedido ::ao meu · 
vembro. D~z:rnbro,-JllneÜ•\) e EeYerciro. nou-rc collega.âe deputação, na ultima vez que 

Augustos 0 digriissimos Sr.~. repre.;;ent·antes aqui fallei, que. sem reservas, apresent;)ssc os 
da nação. · factos de int~rvenção pol' parte do presidente 

L" Urgente revogação do decreto n. n:;Go de 
17 de Jan~iro, em todas as snss di,po.siçõcs, de 
fórma que: . 

2.0 Si e.;;tabeleça um:~. medida transi.toria, 
providenciando que se comece o curso do eor~ 
rente anno no dia :~ do ..:i..go~tü, c que, :findo a 
3 d·~ Março, c bem a.s-::.im os exames que o de
\•em seguir, ;;c EUcccda. irom~dia.tamento a 
abertura do curso do proximo futuro anno 
eCtlVO. 

S. Paulo, "1 de Jalho de 1885. 
mmis.são: 

Eleuterio Fr.,zão :i\Iuniz Varella. 
Oscar de 1\Iace~io Soares. 
Sebasti~o Fleury Cn,,ado. 
João Albino Dias d~ Silva. 
José Porfirio Alvares :Mach.ado Junior. 

Media dos cbitos nos an!los de 1::;8'!, 1882 
883 e 1884, tit·ads. do.:; li v-r os e~ist0ntcs na. 
contadoria da Camara Municipâl : -

1\Iezes l\lédia 
J~neiro. .... .. . • . • . .. 94 
Fevereiro.. • . . • . • . . . . 94 
Mar_ço... . • • . . • . • . • . • Sfl 

l"l •••••••••• • •••• 

J\faio ~ ..........•.... 
J UllllO • •••••••••••••• 

J alho ..• · .•.••.•.•..• 
~:\ gos: o ... ..... . ..... . 
Set•~tnbro ........... . 
Outub1·o .•••••.• • •••• 
NO\'eltlbJ•o ..•..••.•.. 
Dexembro ..•. •• ••.•• 

n5 
51 
i' O 
7-1 -·· lo) 

90 
~li 

103 

S. P::1ulo, 4lle Juiho de !Si~-.-A com:ui~~5:o. 

O Sr. -'-'.h·e~ de .:'-ra.n;jo : -Sr. 
presid·~n te,rnai~ d-~ um m 1tivo obt·:g-a-m"l nc-;te 
mnwento a occupa.r a tribuna . 

Pr•!Ciso tra.tar dH t;·fl~ p\)11 to.;;, e todos r~f·:~
rem-se á. província que tenho a honra de re
presentar, em suas rel:1çõ"s com a politica. 
g-era , seu comm8rcw, mallsti' La. e mmo,;; ,-e 
transpot't·~ que devern achar-se em hn.l'moni::t 
com os interesses public::s. 

S:Io elles : a rcpi.'c ;;ent;~ çn.:~ r1uc os hon-
1'~\do' habituntes ,Ja cidade de Antonina di
rigiram a ~ nós, r\:l;)re:;entatl~O.; do Pn.t·anà 
nostn. cas:t do p:H·hrment'), c foi ant'· ·hOJlt'H/1 
cnv:a.da. á mesa; p <i.Ssar .i :1 lei l.11l'a ~·le um 
tclegramrna ~ec (~bido ha dou;:; diás em fJUO 

me comrnunt;~n.m o proced·mnntQ . qnc pa· 
r ecc estar: t:!ndo :i comp:~nhin. d~ Clw-. 

: mins de {a bnJsilicHs com irnposi,rro -de t !-

cb Jl'ovincia. na.s elei,·ões do Paranti e a re-
:;;enlando-as S. Ex., demonstra.r.ú, pela ana
IJ·se de cada um dellcs, e com documentos que 
lerei, qual :-:eu v~Io: e como fo~ cor1:ecta a con-

~ : l; 1""' v . 
Será esta a ultima parte do meu discurso. 
Sr:. presid,_mtc, os habitantes da cidade de 

Antonina nos diág-i1·am uma representação,quc 
foi a.prcscnt::~.d:-. ú mesa pelo meu honrado co l
lega, e senti que o tempo não pem1itti,;~e a 
S. Ex.. desenvolver a proccdcnl!ia dos mo:ivos 
que fundJmentam em sua exposição. 

o s~l. EUPIUSIO CoRnEIA.:- Reservei-me o 
direito de discutir.:..á em tempo opportuno. 

0 Sn. ALVES DE .ARAUJO:-••• e pa.ra que não 
pareça de somenos import:mcia o pedido elos 
meus comproYinciano", deduzirei os factos, 
pren en o-os a sua pw c 1s 01·· ca., 
cendo a opiniã~> da Cttm;u·a c do paiz sobre os 
interesses pnblicos que se debatem naquelb. 

Verão todos quo não se trata de interesse de 
município! de provincia mas do Thesouro pu
blico.c futuro dos capitaes de uma importante 
eom panhia que alli os localísou. 

O SR. Eum.\sro Con.nr.r.A :-A;~oiaco. 
O Sn. ALYES DE AnAU.JO :-Q1ando, St•. pre

sidente, ha cl•'7. annos tratou-se dn. constt·ucção 
de uma c;:;tracla de fcri·o _ nn. provinda do 
Paraná, todos SI} h:io recordar de que, na con-
cess:to tclt t era. o porto o J ntomnn. e on e 
~o deviam inicbr os trabalhos, foi dahi t}tlO se 
c~mc~·:mun ()s .P~tndos e fora.m concluidos até á 

~ ., .. . 
:\I.ds t11·dc a.pre.::onta-se outro proiendontc, 

pt•or·ttt•audo I•Onto de p:~.rtid~ na e~tens~ costa, 
n. cirhdo do l':u•ntHI.guá, lC\'rtndo a linlu "13 ki-

l.
iotnNJ'OS :tlétu <h p:tt•nllc_h dJ Antonina. 

ltitcrn•io o ~o·· ··t·no gera·, r:'pctirmn-sc ns 
commis~:i);~s, os oxnnu:>~ c os Íllf(\rcssos da r ·o~ 
dnc n ••111 ,og, :l--1 p1·ct·>n~õcs dcs')ncont.t':"h~. 
' tô que ao fJIÜ:t. s Lct· ,1u:d o melhor porto, deci
dindo-se a :ulmini.:trat::io pelo de Pn.!':tUa..: 11:1, 
e o: no si fos •e o 1nclhor porto a condição unic·a 
que chvesso ser attcndida. 

Todo o commcrcio so f.lzia P"lo porto de A n
tonin~~. fl-eLl'lenta .lo pelm; \'a:•ot·es e navio:; de 
alto borJo, to:!as as municipalidadt~s do intnrior 
rcprc:::;eutar:-.m sustentando os re~tes i tl t.eresscs 
da p!'ovincia c os da fututa companhia ... 

..., , • 1• " S , • 1A : - - j ) i' 
sti tu o uwa nc,~cs~idade. 

O Sn . Ar.n:s n1~ :\.ruu.ro . . . o:·.'\ .-\.nf.:,nina um 
porto mn.is C{IJC suffici r'l nte na o;Jitlillo ,-J.n cngo
nh~iro Lhoyl p.-t.l~:,, cem annos de comrno:·cio da. 
PI'OVinci;l, C O~!HC rortO. OlldC SC focha ;t p-r;m:!C 
lJ tlt h, extensa de :30 ruillras. Joi ar•r:•rlndo! 

Com '''}nu-se a PSI.t·adiL partindo de Pa1·nnn.zuü. 
" d "'pois d~ pore 'rrer ma.r!.('eando. a bahia. c rio 
~l1::\.ll<ii:l.tll:i!•a, 43 kilometr lS; v\! sen tl'OnCO 
e tri M<n·\·~l~s. ~t\\ - fl·.-~nt~ ~Antonina.. d•W' 'll<ifl 

hnjc ttnir·sc p'lr.< mtt~t linha lt'ti:_H i!V~r..:a.l d~ _12 :t _ 
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14 kilometros, e quaesquer inexacta~ aprecia.
ÇÕ ' s ficarão corrigidas, attendt: ndo-se -assim 
inaadiaveis interess . s in iustawente em iogo e . " " em contllcw. . 

As g:-andes obras são communs aos dous 
pontos pois, é de Morretes que a via ferrea co-

11:1 serra, e onae se en
contrnni o~ prodígios d'at·tt} nas cnrdilhei:·a.s, 
sendo ahi que a. engenharia l)razileira pnten-
t~> . • . . 

gentes obstaculos qt<e ul!ln natureza difficit e 
caprichos~ oppunha ao seu engenho. 

(.c1poiados.) 
A i a. secção acha-se ein trafico h a mais de 

anno, trafiço extensivo a toda liuha neste ul
timo semestre-

A a~sembl~a provincial acaba de decretar ga
rantia. de juros sobre quantia não exceMnte a 
:500: OOO~GUO para. construir-se o ramal de An to-

._, u se pec e OJe ao go-
vemo get·al é que endosse a pequena. garantia, 
para que obtenhamos os resullatlos que a com-. ·, . 

------lD'+A'errtl,reOrflil~s+rlr~ .. ~s rçao. 
A vio. fen·ca do Par~má custou um gt·ande ca
pital, o serviço de juros é-encargo do Thesouro, 
entretanto, o commercio cont:nün. o seu tt·afi.co 
por Anlonina , e a provincia ainda onerada 
com c c:strada' t!a Graciosa ! Nel!::t. gastnvamos 
cem e tnais coutoa ele réis por anno, :1ualquet· 
diminuição de trafico CÀigirá. sempre cuidados 
qt1c niío rlim:nuirão r!e 60 a 70:000$000. 

P?-recia que a super~oridade da. via ferrea 

. c1ualquer compctenciade estradas infet·iores; 
mas assim não :wontcce, e ess~ facto é o que se 
patenteia do estudo uc fizr:rmos do c ue se tem 
p::ssa o em outros p:nzes. 

Sendo infet•iot· a distanci~ do Corytib:1. a 
.Antouina d0 30 kilomc~ tro :; , tem ainda a supo
ri oridade sol.H·c P;. ranagui de percorre l-os 
por vi:t de nnreg:xção, meio de tL·ansporto ~ais 
economico do que o cnminhirde ferro. 

Y ~jaruos o q uc so tem passado em F r~! nça, o 
a CawaJ'a vcrificari que, referindo o r1 ue en trc 
nó~ se úbserv:1, não tr~1 to de um fn.cto econom i co 
isolado, mas que so prende. :.t histori:~. c ao des~ 
cnrolvimcnto dos meios de transportes apcr
f,3içoaJo.~. 

Caminhemos de 40 para os noEsos dias. Em 
i8<10 já. Chaix D'Est .Ange (relator da Com
missão de Obras Publicas}, autorizando um cre-
di~o pat·a transportes de 23 AOO. 000 
fránco~ com Jara ·• · · 
e diz. : 

4. Um viajante, cujos momentos são contados, 
cujo tempo é uma. fot·tuna, adoptará o caminho 
dispendioso, ruas ra.pido. As mercadorias que 
não precisam da mesma rapidez, cujo peso re
tarda-se em comboio, augmentmdo considet·a
velmeutc os gastos de ·tracção, a.s mercãdorias 
serão transpor tadas nos canae.s. Como se póJe 
duvidar, comparando-se a differença que e~iste 
êntre estes diversos meios de tt'ansporte, quan
do ~e sabe que por agua a média é de 20 cen-

Limos por tonelada, emqaanto que em caminl10 
de ferro a média é de 60 centimos-! >> _ 

Ei~ como ji enWo desconheciam-se conflictos 
<)Ue h.~je se provoc:>.m, confessando-se a natu
ral partilha de attribuições eii'ectuatlas por 
trans ortes ue entre si se combinam. 

<.m :S4::>, Dumon, ministro das Obras Publi
('as, âffirmava que os caminhos de ferro não po
diam nem deviam supprir M vias d·agua, que 

ias de um gr::mde volume, os gene-
ro:;; de pPsO consideravel e pequeno valol", 
que não e:dgem rapidez, serão sempre trans
port~tdos com maif: proveito por um canal ou 
rio, do que pela via ferrea, e que são estas ca
thegorias de mercadorias que formam mais de 
c1uatro quintos d:l. rr.assa em circulação. 

Compenetrada. destes principias. a assembléa 
francezn. votou para que esse ministro tivesse 
á sna disposição etn creditas geraes 65.900.000 
fran · I · 

Por sua vez Freycinet, no reb torio apresen
tado em 187~ ao . pl'esidente da H.epublica, re
conhecia q uc as vias naveg-aveis e os caminhos 

e1·ro, es ao es tnac,os, nao a supp anta.r-se, 
mfs a completar-se, repetindo o cpte disseram 
Dumon e Chaix D'Est Ange, 38 anncs a.n tes, 

" · ·• rcadorias que pt·eetti-as~se""mrn-----
um meio de transportl3 de preferencia a QUtro. 
em razão das exigencias de rapidez e regula-
rid:~.tle. 

FreyCinct dn.!:do conta d:J. existencia de 
i O. OOU kilometros de vias navegaveÜ; pe•1ia, 
que fossem elles augment.ados com mais 2. 000: 
a 2.500 kilometN!il, o que dependia de um:l. des
pezn. de 8:-:i:?. 510.000 francos que se tel'ia de 
reu.liza.r aos 80 ou iOO milhões por anno. 

Poderia ainda senh r · · ·~ 
Huuort Delisle, quando em H:l77 pedia a no
meação de umacotu"Uissão especialmente encar
rcg·adu. de estudar a questão dos canaes,demons-

• , 0 · :-; u::; vias uavegave1s so ro 
ns fcrro-vi:Js, n reconl1ecendo ::1. pt·ospet·idnde 
dur~tdllura pa1·a o paiz doto.do uc tn.os f;\cilidadcs • 

De\'O ontt·etanto fazer notai' ú c~mura tiUO n. 
hypott1oso do que me occupo ó sem contos
luçiio superior as de quo tratam ns citn~~üos quo 
Mabr_•i de fazer, porqt.o si alli su~tentam os ca
nacs c rios, aqui rcfit·o-mc ao ruur de, uma 
gr:ludn buhia. 

Permittil·:i a Camnra que lhe exponha q un.nto 
a.os f•·etes por n.gua ou via fer•·ca o quo se en
contt·a na estatística de n.lgun,- puizes, será 
esse mais um argumr·nto que vir:i em nuxilio 
de minha demonstração. · 
· De Foville apresenta preços compnr~tivos da 
tonelada metrica de Pai"iz a Liaõ. de Liaõ a 
Marselha e de Pat·is ao Havre no anno de 1Si7, 

Zinco ••.•....••...•... 
Melaes não trabalhados. 
Madeit·a para tintura-

ria ..•....•.....•..• 
Productos chimicO$ ..•. 
Cereaes ••..•. • •.•.. . .• 
Fio de fer·ro •••... ~ ..• 
Forros •..•.•.•..••.... 
Assucar refinado ..••. •• 

1'011 A(';[i,\ 
(ecnlimcs) 

3 
3 

2.D 
:3. 
3.3 
3.G 
:~.6 
3.i 

YYA-FilnnE .\ 
(ccnLimcs) 

7.9 
7.0 

4 
4. 
5 ;2 
5.1 
5.1 
6.G 
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Citei. Sr. pre~ideut<;, e~se-. artigos d. P''''re
renci '• poi~ quem couhec·~ lfUaes o:o producLos 
cpc póde actualuiOnt,~, ·xpoi'ta1· miunu. Hl'ovin
ci:l. convll"á. que. deve-se-lhe propor.;ion.al' o 
i1·ausporte por água, tãu logo seJ<l. possh·d, pois 
a ~im os <Yastos de tran:O orte ·. cil"t:tr-~ · 
utilidade ao commercio- c :1. iulustri:l. pelo 
menor gasto M producção. 

No~ Estados-Uuid ' maiorc :;ão s r di.n-'o 
da:; vi'as ll'tvegav ·is. en ~onr.raudo-.;;:~ alli ca
!la.H;;;, t~omo o de Erié. ou ie a tonelada kilome
tri.ca. nã•J cus:a l'lllii,.. d! 11/3 ce :Lesimos, :;;endo 
tre;; ,.et.es'umis elcvad1 o f1·ete em Chica..:;o e 
Nova-Yol'l~ pelas Yia---fet·ro:~.s. 

Si estas \'erdades, S;-. pre:::ideute, ~ão conhe
cidas pe•a CanHira, p r•·c·•-me lJUe a r·epre:.:en
tação de Antonina, instando pela gar·antia. até 
500:0003. para unir l\Iorr ·t~::; n. AlltOnlli:l, bem 

~ . i ,. ~ 

:1. do Thesou ro. que ver:.i. .Jimin11ido os e·i:J.car·glb 
qu<> sobre elle pG::::.tm. A lb.nçn. .Jo gQvet•no ge
r::l à gai'antia provi nci~J.l :•eritt Ulll~'l. medi.~a 
econollllc~. ::1. rtrla •t·gos ortzontes rt que 
ter.n dit·dto a companhia C'hemins de {Ui' Bri
.-: iliens. 

rete,;;. 
o SR. cAr.YE.~ D8 Ar.AUJO :-Essa. gm·antia 

est<Í n:~s forças da província, el!a. a fal'i!l. eítl
ctiva por si, si a Cl)n\·enioncia n:io fosse ~::ntre
gar a uwa companhia. "om sua séde no (·stran
geit'O, a r'alízaçiio do tal trabalho. 

Traz ·ndo ao couheciruento da CamMa o:: fun
d,•tucntos d:t re 1· ·senta •ã 1 tenho cum ll'ido o 
pl"imeit·o dever que me tronxc á tl'ibuna. 

Passarei a:;or·a. Sr. presid~n~e, â leitura do 
teleg'l'<ünma qu~ recebi do Pú::tná (tê): 

« i'(]':ílte.-:\. eo;up::nhia. baixando a trl.l·ifa 
da het·v:t e:u ram:L par~L Moi'I"etcs, prohibe que 
a beneficiu·ia seja (•nviada para Aut\HÚna. >~ 

Por wai:-: :extranho que parec:a. o quo s<> lê 
nr>sr.e Lel ·g-rarnma, é faci! cornprd1ender·. vot·i
ficado o f•cto. que a. comp:tnhh t·'Dt, t1rmar 
um mouop ·lio eilect~vo, des:1uimandv tolas ~~s 
cour•.urrenci:u;;. 

T··n1 o g'O\'Ct·no conhP.cimento de~te f:.Lcto? 
E' re;1l a infurm•tç::i:o canstantr· do t .. J. ·g-mlllma? 
Eis o que ~abeJ·emos. votand,1 a C:.rnat•a um 
rcq net•im~n t, <}ll<~ sujeitarei à _ :·mu nprcc~ uçilo. 

Drwo ioformar· u Ca.mara que- 08 uegod ·utes 
de 2\Ioi'ret · ~ rep1·esentn.r·a.u ao governo. P':dinc.lo 
tadfMs a pr··Çf'~ reduzidn.'\ para a her\'U.-lfl .: tte 
em bruto, q 1.1C de Curytiba se dirigi.~sc ~ Mor-

. , . 
wa.i~ de 40 r•ug-· ~nho,;; do rwmici.pi(l,o que pot• 
ce1·to não é impedir a ind11~tda. que uõ aos seus 
pr·oducto~ a dirocç·io qu'3 mais. convem. 

O Sr. ... Etj Fiusro Cotl W L\. :-0 Lehgr.1mma 
falia da r·xportac;.li,o dn. h erva c rn r:nna ou da 
herva. em r:Lms.'que fica em Mot·l'e:tcs 1 

O Sn.. ALn:s nz An.\U.JO :-Em l.Im·retcs. 
OrilcnrJu-s ·J qiiC o Cll!.!'C!!heiro fiscal .se enlen
dr!"SC com a C'llllp.•nhi:L. rua3 qualqu.-:1' .1cr·ôrdo 
que houye~>: r; oxiçc a hotuuüsg<t\:io do a ~nánis
lr:t_çl\o. 

Po !criam estabelecer ta,·if .s· di!fôre!lciaes. es- -· 
pe(;Íae,;; ou 1r.ánwr ::..s cumtllnn~, mas a tarifa 
nunca sed.rdgulamenta.t· c ,.frec tiva seul o coll
seritiwento J.o gove1·no, e a <~ste cm;;;entim:~uto 
faltar~ b::~.sc ~~ .lcgitimtd .de si, po.~ qualquer 

Con.tma: -A com punhia 
tarifas sem conhecimento 

U''SlÜO 

O Sn.. AI.YES DE .AnAmo:-Si a companhin. 
pudesoe, por qnaesqu,~r sop lÍsma.s. impedir· que 
•~ 1: erva P.:a bl'll to que desce a Morre te:;, sc11do 
ahi ucneficbda, não seguisse po.ra Antoni
na ... 

O Sn.. EuFRASro CoRRE L\.: -Não pód·"l fazer. 

O Sn.. AL\'ES DE An.-w.ro ... é um absu1·do de 
t-tl ordem uc não ha. c uem - osú sustcn-
ta -o 

- O Sr:.. EUI~rus:o CorutEIA:-E' uma violcn
cia. 

O Srt . .ALVES m:: Au.Au.ro :-E· por isso q uc 
n.iuua não me _incliaer a dal' credito ao [teto. 
?\em se pódo comrrehenrier, S:·. lH'Csid ·ntc, 
c1ual o me.::tnisruo d ·! que usou n. comp Lu h i~ p:vn. 
obrigar <•O~ industa·iaes, ~O 011 :30 dias depo1s 
d1) recebida"; as e..:ped çõ !S da h ·•t·va ' ' UJ hr·llo, 
a. cntreg-a_r·em submis;;:t.ruent•) a g-r;,ndc ,mp"c.m 
o pN1lucto dr> seu tr·:tbalho, de sua ~ctividndc, 
sujeitando~os: :1. um 111:Lio•· f.- to o a to :o;; os 
vcX<\wes de .Jisposic;ijes quo atLe:nn :t liu ·I·dad.; 
COUllliCI'CÍ.:d; SUUStitui.udo pot• '!lltl.!IJU/11' n.rti
ficio, tax<>s 1·c dm~nte prohiuiLivas. q11c ll.f
fe~;t;tm as rehçõ-~..; dos · negocios ··ntrc pnpu!:J.
c;G !S visinhas, confund ·m intr!:-esses que não 
comport1un ser r~!;ul:uncnt:.J.!io.:: pelas tarifas. 
E' o g-ov .. rno 'J'lCd!vO oft · rnc~r-nos ~n.ranti;1~, 

<: 

compnnhiu, q e n:io 6 ab::;oluto. 
Qual o engon hoso 111ch ·~ Es tabel--cerb n. 

companhia u·n pi'l'c,:o invariav 1, n1io lev:tndo 
em linha d'l conta:~ dist:tncia pe:'i'OJ"rida. 1 

Estab··lecnria. u•n preço uni~o (Jotre, os 
dous ei:tre,no~ da. ·linha?: Mn' disto sõ ha" um 
ex ·1.nplo n:J mundo, e cncontra-s9 ua 13irros.ni:~ 
ingle:r.a. "" 

.:\lli inaug-urõu-:.;e em JRii, no va!le .Jra--: 
waddy. o p:·c:;.o invat·iaYel, ind i~!J<:ncl cntc dn. 
di:::;tanda percon·ida, o Tobin t~urrr·~hAn·1cu a. 
Msemblé:;~. m .. cional, como r~f:1·c uw. e5CI·iptor, 
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dizendo que a solução social .consistiria em foi n.utorisad~ a baiÃa quant') no preçode ~ran
fixar o preço dJ tt·a.nsport•:l in(lependente das- sporte 1lara a herva." ·om bruto que viesse a. 
dista.ncias, sem lembrar-se que o unico pa.iz ern Mort··~tes. . . 
que a questão social foi resolvida. por seme- Ess;\s tarifas que denon:iiuarei tariias . de 
lhante formula er;L a Birmania.! · I guert•a pela comp 1tencia da Graciosa, são re-

Seria. e;;se o exemplo procurado, não é de cursos artificiacs :.t. ur~ s~ soccorre a com a-
crer, .P pe a. trec~.ao 1 Iustt·af a a companhia, nhia, e no que, coneorda o governo, afim Je 
já pelos principias economico; e regulamentos cons~guir o maximo da. sua. receita, chamando 
do governo,que taxam ~1s relações :lo comm·H·cio ao transito de v;a-ferrea a maior mass:~. da cir-. . . . . . . 
f:tzendo os tt·a.n'sporte.s por lll'CÇé>S i~feriot•e; ao~ 
npprov:1dos pelo g-O\'erno, ma;.; de modo geral, e 
s erão efl~ctivas com o comenLimento do mesmo 
g-overno, e sem taleonsentimento pó !e clle a.p
plicar a mesma. redue~o a tod:;s os tr•\nsportes 
pertencentes a mesma classe de tarifas . 

Em ft•ente aos principias economicos, cu per
guntaria, corno se entregam a disposição da 
companhia os instrumentos gerae ·; da indu:; · 
tria do tmbalh · ta '2 

Onde o principio de concurrencia '? Como se 
augmentam os gastos da product.~ão, como se 
restringe a liberda.de commercig.l que a cada 

· • "' f_ vn.r os seus pro uc os pe o 
caminho que lhe }!lat·ocei.' ~ 

A fixac~o de uu1 tt·ansito obi.'i!lat:lrio fet·e .w . • • • 

e da industt·ia, que possue restric.;ões nn ic;ts, 
'!l.umdo pt•etende a.taca.t· os co~tumes publi ~:os , 
a segurança ou a. saucle tlos cidadãos . 

Et·a o monopolio artificial q;:e fecharia o rio 
Nhundiaquara que-corre junto a cichde de · 
Ivlot•rctcs, o mar onde elle se l;~nça, '1 ue conduz 
<"t Antonina e Paranaguâ, e vai ain la disi)or Gle 
instrumentos nJturaes que não · po.iem ser
a propriados, nem ser dominados l?elas prohibi-
·ões vexatot·ias e anti-econ mi •a. 

E' sem duvidn. dever da con,panhia procurar 
obter seu mu~imo de renda, mas a industria e 
o commor·cio têm tambem.direito a colher o ma-
x u . n rs orços, c o rc~ a
mat· viv3.rnente 1.:ontt·a. todas as rcstt·ic~ões qno 

. forem impost:~.s pe~o intoress'J da companhb , 
c si cncontr:\rcm ele frente a principias de 
liberdade que não pertencem a ella. nem ao go
verno subju;;ar, e qt:e si forem postos em 
em pt·atica d;;vom ser declarados ele nenhum 
c !feito. · 

O Sr:. . EUl%\.sro Cortm~I.\.:- E' preci so pedir 
inf•)l'lUil.Çv J S . ·- .. 

O Sr,. ALvEs nl·: An.AU.JO :-As olJs~t·vaçõos 
cp10 fi:~. no começo, funl ;~m<.>ntando a represcn· 
ta.ção d•J Antonina, concorrer·um ai nrla 11ar;t es-
chtL·ecer esta parto do meu dis :!urso. • 

E' ainda. a não votação Jo r:unal de Morretes 
a Antoni!la, impí·c.sá ndive.l aos intercs,-~s dn 

. 
Arübas cumprem o seu dever pois lutam com 

omh1raços natnrMs que offerecem facil solução 
na: harll1on:a. de todos os int~resses, essa so
lt.iç:1o s3ria o ramal. 

O Sn. EuFrüsro ComtErA:-Apoiado. 
0 Sn.. ALVES DE ARAUJO: - ... que faria cessar 

essas tuifas invertidJs e tat·ifas illusorias que 
a.lli se observam. 

Tarifas inver·tidas porque não s~ estipula 
um pt·eço :· es aca. :~.ero a ce~~:1. por exemp o, 
redu :lindo ~t proporção que o trafico augmen ta, 
mas pelo contrario estabelece-se do k!lomett·o 

@tro ~3, 28.~por tos.elatla e de:; te 
no ponto inicial 2$000 ! 

Endossa:e a gar:1ntia provincial p:1.ra 14 kilo
metn)S e não prncisa.remo; invent:\1' cnda di:~. 
uma l'estrwção, que vexa o commercio atacan
do o port > mais proximo do inte.rior_ da Jn·ovin
ci~~. o 'l ue se d•!SÜnou apenos a est ra:la de ro
dagem. 

Nem e3 t:ts estt·ndas desapparecom como 
se poderia calcular. Behic na sess:Io do senado 
de 69 determina o papel qne pertence a cada 
um:1 dellas, os caminhos transversa.es e per
pendiculares, nenhuma rivalidade oiferecem, os 
parallclos mo~ifi.cam-se, mas não de ~m modo 

Parece-me, Sr·. presidente, que na economia 
das estra las de fer:-o, não se poder:i olfer ece.r 
um simile e.stl que mais :::e despreza~se a pro
porcionalidade da distancia c do pezo~ princi
pias dorninndores da Inglaterra, França, Allo
manha, nos Estados-Unidos c em todas ns na
'::·õcs civilisadas, prinápios obrigados 11os nos
sos rt~gulamento ; . 

A industria e o cowmercio de Morretes não 
poderão utilL;ar-sc das vi~s de naveg:1çiio q tte, 
junto a ciuad(l ,propot·cionam-lhes facilidade:::,
rugirão do enviar seu·; product :s pm· !Cr ra para 
os depositos de .Antonina a 14 kilometo::: , - mas 
snl'ão foi·ç::.!os a sobrccut•regar os ga.s tos de 
produção em um pet·curso de 43 kilometros ! 

Seria o. coa.cção e n vexame quando~ jã ns ta.-
rifu sã invertida ill . · ia .• 

do pt·ocedi~lento denuncia.lo. O Sn. EumAsro ConnEu.:- A culpa é do 
E é por que duas estradas mantem-se com as governo. 

· mesma~ corrente.;; commerciaes, que a de ferro O Sn. ALvEs DE An.m .ro:-Governo e com-
neces:sita empregar J.'ec 11rso .~ antc- economicos pa.nhia p rocura.m salvar-se . P?r u~ meio ~p: e 
para aniq 11 ilar :i competencia. ' .. não se coaduna com a admmrstr~~ao pubhc:1. 

Ha mais de .anno que inaug urou-se o - trafico O meio de corrigir já o indiquei. t'()alizem-o 
da 1~ secção, e no ultimo semestt·e fez-se o mes- c tudo entrará nos seus e !xos, . sathfazend_Q-se 
mo em tod<i a)inha ; 1~eformas de tarifa;; têm-:se , n. aspiração da provincia, grnnde interes:;e que . 
feito nos temvos da admi nistração dos Srs . não é isolado, pois que prende-se a offerecel' a · 
conselheü·os Alfonso Ponna, Carrieit·o da Rocht est rada do ferro um monopolio natural e ao 
o agora na do Sr. Ferreir.:~o dG Moura, si ji Til esouro uma diminuição dos seus encargos, 

v. u.-33 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1602- PÃjgina 8 de 35 

25S Sessfio em S de Julho de 1885 

o Sn. EuF::.\.S!O Corm-zu. :-Sim, saah,Jr ; 
e é no.:sa obi·i..:ay:1o lrat::Lr de ol>tel-o. 

O S11. ALY~s DE Ar...\u.ro:- Ha \':;nt:lg~m 
provincial e imrn1~~iata. na construc~iio ,i:J t·a
mal que nio exige·· ga,.;t.os do g'O\'Crno get·al, 

a ~ -e · ú ss ri fie: i ~ c n f: · · · 
mantendo é' -Côns.:ryando :.\ e;,;tr;lda d.:L 
cios:t ••• 

O Sn. ALYEs DE .Aruu.ro:-... com q11c 
despende 60 ou 80:00J$ Supponha-se. po:·cm. 
que nada rendesse o ramaL e tiv~~:;semo;;; de 
pagar intr>gralwcntc :~0: OOC$ de ga1·o.nti~~ de 
juros, ainda as vantagen• par:~ a_ companhta e 
para o tbesouro gm·al e provlllCi.al so paten
teariam peb suppre-=s1io da verll:-~ que 11:Io se 
consumiria. wautendo uma e:;trada J•.! rcd;,gem 
p tralleb. a ~stt•ad<t de forro, e eutrflg"<l!ldo-lhc a 
. . . ,• .. .... .... . I. ~:- • ..... '-' 

30:00U$, met:l. lo da impo1·taw!ia tfUC nos c im
posta ... 

sua conser\'ação, menos dinheiro. 

O Sll. En~<u.Sro Cor:.nrerA: -Sim, mas é pre
ciso c~lcula.r tambem as raconstrucçõe;;. 

0 Sr.. ALVES DE ARAüJ0:-0 g-overno, endos
sando :.i garantia pr.-.viucial, d ·rã enUio a com
p::mhia um verdadúro: ruonopolio. mai;:; mono
polio ll<•tural, porque aLt.cnde a to :o;:; os inte
resse,; da Tlrovinci:l c _muito aos do Thc..:out·o. 
A artes do Sr. Eufrn.sio Corroia.) 

A c.;;truch de f.:t·ro do Pat·aná ~em es~e cor
rectivo h:t de pezar po: muitos aunos sol.Jt·c os 
cofres publicos. 

O Sn. Ai:'\DlUDE FIGU.EIH.\.:-Ha de pez:~r 
sempr~, é uma dt!sgraça ar1u~'lla cstt·ad~L 

O SR. ALYES DE AruuJo·:-Como, poi!':, não 
procur:J..mos_ toda;; as j ustus c·ompensaçücs, faci
lita.ndo os meios para qu•:! el!t~- obteuh~~ tod,,s 
:ts mcrc:J..dol'ias. emq U:LntO, nfio a prolong., mo-: 
para o intel'i•Jr '1 :\ IJ.•r·r·eira da Gracio::::J. con
tinua a rendt!t' JO:OOU$ po1· wez. o v~1.por Rio 
Pa ;·tLo em s~•a ultiru<1 via;:cm conduziu p;;.ra o 
cowme t·eio do interior, oit ;ccntús c ti&!Jtos vo
lumes que foram de::c:,rr•~gados n:io ~ ~n1 Pa
ranagu:i, m:.ts em Antonina. entreta nto tod::. 
essa carga d•,vcria. s er conduzida p~!a ~::slr;ldn. 
de Íül'I'O do Pu.t·aná. 

O Sa. ELJFRASIO ConnEr.\. :- ~~rro, a o~ Lracb 
não ha de dar l'I'Bultad(, em uanto ni'ro fór le-

OS!\. ALYES DE 1\r..AüJO :-0 tempo, Sr. 
pre.:;id•!l1tc. não pernütte ifliC mr) al:m~·ue neste 
as-mwplo, poi,; quo. dC\'0 aia i<!. respond:::r ao 
nH'lU nobre coilcgu .. éljUO atacou a co:tducla do 
presidente da proviucia d0 P8t"auá, aecusando-o 
de intervenç~o no pleito que alli teve lo~.tar. 

..: 1s,.;o me propu o 10 n·~:-;tc momento. c1 uando 
fal!ei pela ultim;), vez n•:sta c:tsa, pedi ao nolmJ 
~eputddo r1ue cita-::;e os facto.s tlc intervenção, 

~ . . . . .. 

Acha.tllo-nos. pois, ha!Jilitalos pola analysc 
dE: <:a·.la. um U· ·lles a patr·Iitear ~ vot·d .d•, 
e forços· ,mentG t:he.:;àremos a co::clusü~s di
YCrsas tbs ele S. Ex. 0 n .bre deputado 
.iisse : o presidimte da pt'O\'ÍncLt dispensou 
n::t· dcsp:lchante. demittia guardas... -

O Sa. Eur:R.\.SIO CoititEIA : -Não disse B:'!O 
porque o pr~siden Le uão podb faz el-o. 

Alfa.ndega, mas :;obrec &rre:~·uemos o p1·esid·~nte 
com a re.--pon,abiliJ>tde de todos esses actos : 
suspend,:~u o juiz ru~.: nici p ,J do Parana."uá. o 2' 
e">CL'lpturarlO 1 uu oz, est:~cou o a tc&·es Cnu•n1 ~~r 

pa1·a a Lapa, d~~stacon o :1lfet·cs Prado, dewittin 
em p1·egados da Secretaria..rer.uo\·ou pt·of~-~ssot·e5:, 

.. ,.., ... . - ' .. . 
cngimheirv Tourinho. 

Ora, Sr. presidente, qunndo pedi ao nob;·e 
d·~putadofactos de intervenção indebita do prc- ·. 
sidente ua província não esperava que S . Ex:. 
cita,.;;:;o ess l c.:ollo · ~ção de f:.ctos posteriores a. 
eleic;ãu.Sem fei·ir ~s pessoas qu~ tenho de trazer 
~\ discussão analy:;cmus J..IOL" partes e um a 
um. 

Dcmzssci:) ele um des )::.cluwte -Ei" 

Em 28 de OutJJOro de 188 ~ o insn2ctot• tiJ. 
Alfai_ldc.;;a à:ri0 iu o so0 uintc oliidÕ -tt prcsi-
denc.la. ' 

: Con::>t.tnJo_-rnc pelo prriod.ico r1ue se pu
blica. ue::;r::l. Ct<.iade Li~. c. f->tt ,'aitd, (.rtoc. junto 
sob n. l i "et• o des(•achante dest-. repat'iÍ~~:io 
Art.;ur· Ferre ira d ) :\bt•éu cunl1adu do ;::o ~::cl'i
pltH'at·io d:\ mGSiulL Elysio Pcr. ·ir~t ti.lve·;:, pro
l.! edi as ne,;·~~,.;arias inr.tagaçü :S c vcr·fi:tiiCi so:.
cx.:.cra a noticia. H.c::>e ;:diJ o.;; dc~paclws cxis
tr!ntns no arclüvo eutl'~' outr s eucontr·ci os rlu<.'. 
pot· copia apr~·sento a V. Ex:. (J oc. n. 2 f:;)), rJ 

uelle.-: Yet·:i V. E~. funccionaado o do:.;pachautc 
<.\ sCLt cunhado~ <:OilfeJ·en tt~. A Yisl:t do ex:;o.;to 
tor:-1. .va-s: .~ impos--in' l :t conLiau LÇi'io d0 ~xer
cir:io si:uulLtneo du'ó dous fuucci0na.rios em olJ
~erv::t ncia :.1. úrd. li\·. Ju tJt. 7~! § 4.5 do c0dig-o 
Ph i li ppi no, no1.:~ :3'~ do tn:·smo p:tl':lgrapho. l:ll't.1 o 
do deci·eto de .. lü de Fev;.:: reiro de 187~, :1léru 

• • • - • w ..., .,_ 

vada para o centro. reiro do a:mo pass:tdo, N:1>.~ podia, Exm. St· .• 
O ~It. AI.YES DE .-\RAUJo:- AinJa u::na con- d~ixar d ' cassa:· o lituio de notue~:~çüo daquelle 

sidGt'<lÇfio de importancia, r~ssc enrlosso do go- desp;~cbante como o fiz. pot· acto d , hcje (do~. 
v13rno será momen taneo, não t:u·darú es~a es- n. 41 por.iu ~ a não i'roceJe1· d•·sLe modo, r :•sul
trada a buscai· os m c rcalos do interior, e pel.o taria:n g-m\'Cs iuconven entes á or.tem e policia 
contrat•J que lavrei com a comp::mhh. dep{!lÍ- d<l. r1~part : ção inLerinamente a ~eu cargo. 
dente da ajJpro\':H,:ão do poder le.::isbtivo. essa <t. Semelhante procr~dimentó té\~e o i~spcctor 
garantia eessa no mo:uento em que clla }1U~er du. alf,:~.iJ deg-;t da capital da prov·ineh do Espi- . 
prOs e!g-uil· no prolongamento. rito S::mt0 (dtJC. _ n. 5), sendá a ppr.wado :.ett 

O Sn. EuFn..\SIO Cour.JUA:- E' um:J.. nccessi- acto pela. Th0zour;:u·ia. de , Faz0nda da mesllla 
(bdc ut·g.·ule. · ! pr<.winl'ia, ele., c t~·.» 
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Eis :Hl ni, Sr. pi·esiàenf;r;, a raúio da conrl ucta 
que se c ~·n~ur·. 

O Sn. EUFP..MHO Co::r:.r:u:-E;;>;;! razão ent:1o 
deveria pr•JvJ.lec,~r par.i to las l:tS ou tr~•.;;. 

O Sr... ALYES DE ArtAUJO:- Mas a raziio é 
·o. 

O Sr... Eunus10 Coi:u: EIA:- A rszãl) ó pe;::
soal. 

. O Sn. J'l!.VES DE Ar:.Au.ro:-V. E:-::. vê qtv~ o 
m;;pector d' :tlfaadt:ga r<~cnnheccu que o dcs
p~cuant·~ é cunhado do conferont", que a lr>gi~
laçiio esta.b·,lecc iwp· ·dimento-e q: ;e o Th0.-
2cnu·o tem sempre se opposto a essas incomna-
tibilidacks. " 

O Sn. EuFrusro Con r:1-:u:-Entret·t!1to, não 
Sr) pr0hibe que os p~ia d1~sp •elt"m em presença 
dos filhos, como aconlt.;c~e cmu o admi ni~trador 
da m •s:l ( · 

O Sn.. Ar.YE'> DF. Ar:. ,\t:.ro:-TI·at mo~ de d:~s
pachante o niiu comll.crci:~nto. pois é o dcspa
ch:l!lle fu ncci u:>.J'Í a , • · ·· · · . 
vonso, CíF::o o foi alli ruosrno c ha pouco~ o 
Sr. Ro . .:;:tdo. 

to, lr>rei, em p:;.rte, p:.t1·a não fat gar n. Camnra, 
e mesmo pc:.-que o te1npo de que podia di:;por 
me falta: · 

gu·q·d·t~ Branco e o guardo .Joaquim. Ferreira, 
e f•lli. presença de m11itas pessoas gradhs, qua 
alli sn ach~tvam, di;.:seram-me que c;,;tavam 
p1·omptos para s~gnir, mas gue f ,lta•ra-lhes di
n!Húro. !'fl~a. as dP;SP•'z~s da vi·tgem.; ao que P.ro-
,., "\ r • -~ _). ' 

conhecirnr-nto que o comm~ndante elos guardas 
c o guarda .loaqnim F·~rreira, antes de irem a 
casa t:'m •;ue esta\·a V. Ex. hosp~da.do e onde 
me encon raram, so 111 am apresenta o a 
S. S. A. A. lrnp .·riaes, em casa do S:· ., Vis
coudr~ d~ Kacar, pa1•:i q~.: ·h:aJ'em-s~, como fi
z ·ram de mLu. revoltando-se por essfl 1110do 
coní.ra a 01:dern legal qu ~ hwiam rec:!bido e 
·~•an a m<lÍS fl;;grarlle insuborJinação all:?g:tram 
perant· ~ S. S. A. :\. c um -rtumerO"O au.litorio 
r1ue eram vie~.imas ele sua> idé,ls poli. icas, visto 

orno rr·rt,~ncendo ao p·:rtido contrario ao' go
\'e i nO, e se?do ell3itoJ·es nesta parochia, era 

tftr-lh~s o animo ou distrahir-lhes ·· OS volos. 
Or.;, n:t.o senrlo eu habi tant~ de;;ta cid:v1e, 

onde a enas vim cm · \.:vmmis ·ão t·m•JoJ·aria 
tendo aqui.cliegado pouco tempo ante" em que 
S·l deu o facto, ignorava essa cirt:itmstancb, 
quo os ;~u:trdas que assim S) insu~or .in<1ram 

A J• , 

mais quan !o prohibindo a lei eleitoral dgonte 
q ne os gu~rdas das alfaudega.o;, conside1·ados 
praçns de pret. sejam qualifL:ados <Ü.dtoi·es. 

«lla\TP.ndo o s::bddegado de policia da villa do e:<tes j~ ernm empl'eg-a lo;;;, desde muitos annos. 
Guar·atllba, c ,·.mmuni~a<iO a esta inspectoria, om ante~ a.~ i•romulgaç:'Io d!t roferid.~ l l~i. Tendo 
data de 27 do wez findo. que lhe const v&. po1· eu p :tSS do no di: ~ 29 a in--pcGt•Jria no 1° r·scri
viandantcs~qu" po1· alli P:l'!:'ill'::m que nas pt•ai:ts ptur.1r:o. Dadd Antonio Carneiro, de volt-t 
anurcm . c aló:n d:t r~f·rida. villa tinham sido d:t capital o.nde fui ex·•rcm· os meus cli-
a::rojados pdo l'l,!:t:r obje··.tos quo in~ic.tYam prn- reito: politi':!os, tiYc conhcciment.o que 
~ 1 ' . ~ • (r ' '" J ,. ~ • n .. \. e . 

28, quu.ndo me viera. :is m:1os o o!ficio de"s'~ nu- S'J ha.v:a insubo:·dinado, .!eix:mdo de St~guir 
torid :d·•, qu~ para alii fizn:-:se o o,.;criptn•·ario, na comn.ds~ão a Gua.rit.tuba, p::1rn o · que 
incumbido do B\J rv ço cxt·~rno dostn. r•·p~trtição. .le•t )art·) de doont•! ao m rn1 sub;;tituto; e 
se; mr um n.1c1a e cs a t·ga. c os guai· ·as de qua essa. t·OnHul~!SàO, não tend•> havidu pro
~)UC p::do~so dispoi", ::di:n de a.n·,,é ~, , Jarem c violcnci:1. alguma, segnio, volt .•ndo no rli • 30, 
põt· ·me :t boa. gnat·Ja os ob,icct~•s de valor. que c,;mpou·.!o-se uuicamenle do commandantc e 
inter;•s-:~t.;;::;~;u ao fist~O. lnrliear.los o olfici<il de f:'W<i'•1as. Di:1s d"pois do rnCtl regresso a ~apita!, 
de:; ,•at·ga .losé Fct·I·oit·a Je F1·eiia-; 1\hia, ucom- I'CC='bi o oliko de V. E:.:. d~tado de 5 do cor
mandai• te dus guardas .Mtnoel R drigues ~e11t1~ acompanhan!o cvpi;L de mna 2" via da 
Branco c o.;; !!tt:aJ·d~•s .Toaqnim Ft~rrei:-a dD~ tLttro do snbdelegatlo da lurlln. vilb (does. n:;. 
S:1nt.os e \lanor>l Gnnç:drcs ;\l:.l.h , tiYN'.:m ol'd~m ·11 o 12) o fJt:al comb;nado com a parte dv 
do: s •!!nir no c:;ealet· ,Jn. a.! f nrlt·~·a. n:•sto :i. S:t;t !!11:\:·•h :\f:tnG l Gn:-u:nh-r.l" Maia (floc. n. J.O) 
<1i.;;po.siç~b :ll<1 o ltJgnr tl.:,nomi'nn.do Pout.r:.!~ m•: fm>: :lct··d t.:u· tpc o comrn~nda · :tc dos g-nat·
o:Hle C'Otti' 'Ça a p:· ia :t qnclll <h vill:t t10 Gun- d s o o ~, ,:Hd.t .fr1a,1nirn l"crreira dos S:mbs. 
r:'ltt:b:•;t que se r ·feriu o uflicio do snbdolng·ado, · n5.o sô cloixnr-am elo c•:mpl"ir os sc:ts d .:~ ,·0rcs, 
nutorirlad·~ com a qnal st~ dt!viam cnt·~n::it~r os:; s como Lolill'f;tJU ao gun.rd:~ :Main. esse cumpri
C:U!Jl'()g"n.dos~ 1 :u·n. bom dosem .onho da c:om- ·monto. 
missüod ... qnescn.ch~wamincnm :>i:os . Epara Aindt não ftir11.m 0stes os n.do::: de maior 
isso. afim de '·I :' e não f..t.ltass 1 o :1poio n ·c"ss .rio insubO!'dinaç:io, prat.icadns por ess~s g-n:wd:1s 
e ni'i•) Lsse prejndicarb o s~>n•it;.o publico, olli- como ve1·á. V. Ex. do o1l1cio por copia idoé. n. 

· · ·. .. . . . •, n ii ,saci n e, so r'~ o ::1."· . , :\CLO que :t meu con 1ec1men o .P ·in.1a 
s:nnpto~ pctliw:lo qu:~ pl'! t Vidonci~:s:::o n esse sct!- chegado, por informações de pe;:soas fid\~d:g-nas. 
tido, tr~IH!c'lY.· Ex. S'' dig-.n:do de acolh,•r o me 1 Em vi..;t;t de tndo o r xpostn consultei a The--ou
pedido oilician::lo o Exnt. ,Sr. Dt·. (•h rof! d·! pü- l'!l. t·in. de Fa;:cada. si deYia mandar um~ ont.:·n 
liciaao mesmo subrh!c~g-ado. !'O di udo que an· cornmi "são a vil!:;. de Gu:!rat.u ba. e. tendo obtido 
xilia~so os empreg:!dos d·; fi,co, pois que tht. l.oo:t rospost<.\ pn!a atfir•11ar.iva (doc.s. · ils. 13 c 14.) 
cxecnção ch~ cmiens q no recfl iJ'1 1'~11ll podel'i:un :fiz s~guir o g'll:u· JtJ -mór, ulll ofil.ci:l.l de drscat•ga 
rr!stilbr ueneficii.Js a Í<Lzendtt pnbFca. A' nni te e o g-nat·da 1\hi<l. os t]UV.es t"ndé• daltlli sahido 
do .mesmo d:a 28. em que linhamt' ·'c••lJilo a no e;;calor ,Jt .:\lfAndr.:z:~ .• n::~. mà.d1•Hg~da. do dia 
rorclcm de par:. i t\ ;t p;·f~Sfoutat·am-sc c: :J casa do 1 12 dn corr:>nle~ com direcç:T.o ao Prmr.al. 
COl'()ll r!l .lusé Antonio Pat·cit•a Alvr.~s , ond~ se 1 . Voltando esta se.~unda ~omm1 !';~ão a pl·esen
ach:tva hospcdado ·V. Ex., o COIDlU~ndv.nle dos L tou-mc :1 inform~ção ·sob n. n, pela qtt:tl si . 
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de Guaratuba, por um de seu,; hauitunte~, que o 
apanhou em d!as do mcz ilndo. 

O oifi.cio do su~).lelegaJo de policia da Glulra
tub:~. ó Mnccuído · nos seguintes tcrwcs : -
lllm. Sr. Constando-me po1· l>t~sso:ts viandantes 
c1t:e, nas p:·aias ar1nem e nlém desta villa, tem 
d:1do al[.!u:n ol,jectos quo demonstram serem da 
n&.t:ft'<lg'ÍO, C a bem do fiseoda r'a·r.r·nd t,tonho :3. 

ho:tra. tb corulll\lllicu.r ·~ V: S., ~firil. c~e se di-

esta subdele~:1cia não poder fazc:r pot· falta <le 
pessoa ba.>>ilitada pa.ra e-sse fim. 

Deus gua1·tle a V. S. Guaratuba. 27 do No-
vem ro c ~ .. - tn . ... r. tnspector a -
fandega de Parunagui.-0 subdelegudo Fran
cisco Lui.z Augusto Boeg?rskausAr . - :\o S;·. 

Su~mmstto do Jui:: Jfunicipal de Pcm.magtul 

Tenho aqui todos os documentos, o presidente 
dn. provincia não p:.rtOu-so lcviano.~t~enlo. rr•
ce1Jcu a repres 'Dl<lção, flU\' ÍO ao juiz, onvio üO 

in!>pt~etor da ::tlfandega, o:tYio :10 g-orerno g .)
r.t1, c Eó depois de toJo,:; o~ csclar:'cirnentt•;;, 
attcnilendo r1uc a. autoridnde impedia ea.pi·i-
c osa.mcn ·~ que o r eneroso ; arques O:l l
tívess3 um:~. j ustifwn. '.:ão quo j ulg~va ntil, in
di~pens:wcl parJ. conlt~~cimento ·la Carnara dos ., 

vem. lngnr ern 1 'arann.guã, Sllspcodeu-o mau
duurlo que fo •se rcsp•J!l '.:o.bilis:tdo 

o Sn.. E VFRASIO c ._.nrn:u :- I-bi de püLli
c.c. r a dr,fezn. delle . \'. Ex. . \'e rã. 

O Sr.. ~~L\'i~s IJE An.\t:.r.) : - E is os do,' lllnen
iO;) que servit·am d•J b·1sc o a~ to do ~·o \'t!rno: 

o ,JUlZ ó o cümpetonte para esta verificação, 
0 só no caso de niio csta.r a petic:âo sollad<l, 
é, rJ•Je podia dei~ar de d1!spaclw.l-n; t~om
prehcnde b·~m V. gx . que :ficar:.tm prejudic:.dos 
os direitos do su:•plicante~ caso não seja seme
lhante juiz coldiJido em seu~ ex.ces~osde poder, 
·os quues nao o es.e o pnmeno caso. em, 
pois, o supplh:ante pedir a V. Es.. as p:·o\ri
denr:ias ao':ücuncc da. administração, r•ara que 

.. .. l . ~ 

''agua1·àados todo~ os direito.-. Da conhecida 
rectid:"io de V. Ex. o Sllpplic<tnte espera. jus~ 
tiça. Paran~1guú, <J de JtmciL•o de 18::>5.- Gc
ne;·oso Jlr.D·qu~~s dos Santos. 

Estavam duas estampilhas do valo!' d~ du
Z!!ntos réis cada uma dnvida.mente i rmtilisadas. 
Contb1·e.- ~ec.ret;:ria. do goYerno do Paraná, 
l ::l de .Janeiro de 1t:>85. O official maior, Lu i~ 
F'. Françrt.- Visto. O scct·etario do govemo, 

Nós abaixo assignarlos, moradores na cidade 
de Paranaguá. declai·amos e juraremos, si pl'c-
ct:o ot•, o segu1n e: ue, .nv 1a se c o cor
rente. ús llt'!Z e meia horas ua ruanbã, o pri
m•JÜ'o dos ab.< ix:o assignados, a pedido do Dr. 

·-, • ' .. I ' • , . .,. ... . • • 

- . - • . . ' o ·' 
municipal d~·ste Le:-mo, Dt•. Josó Ewygdic Gon-
çalves Lima, uma pr. ti<;.ão do mesmo LJt•. Gene
t'•)SO, por meio d ~\ •JU:tl r equeria este que fosse 
admitt~dv a ,justillcu.r o facto d0 não ter· a mesa 
r'Ieítoral dest.<. pa.t•ochio., que l'uncciouou nu 
eleição dô dia io de ' D:·zembro ultimo, perroet
tido cpH~ o fi.,cal nc.m~-n.do por •;lle Dt•. Generoso, 
e~amitlassc c ver;ücnss(; os ti tulos dos nh:i tores 
CJil'! compn. 1·nci~ para vota t• ; e recebida ~~ 

(' •;- , . , . . . , . 1( . •• • . · -

..:ipd que= o portad01· pl'OCurassc o despacho :.i 
ta.r !c, ou no dia ,.:eguint•) ; Qu0. ~ís duus horas 
•la t:u·dc do reierido di::1. SClle, o p1•imciro a hn.ixo 
a •s1g-na o, procu t'<l.llt.u o <}spac 10, re~pon eu
lhe o llito ,juiz quo sóm-:- ntc no dia seg-uiu te o 
d:u·ia; Q•u' , no dia oito~ pouco aulc:. do ru~io •li~t, 
o s ··gun ~o :tbaixo assign:~.do. cn·~:n·rcg:H1o pelo 
Ih·. Gc:1•:ros:1, dirjgiv-s e :'t ca"':\ ch1 D:· . jui:r. 
munici: nl a pi•,,cur:.u· o Jcsp:1.cho~ rcsponrl.r!ulo-
1 l1•~ •' Slc <outOl' q1te sti 1l c ::pa dt:11'i:\ no dia 
sc ..;; :iulc c Pl'.J t~•:I'<tS :;c o r e.rueriment•) às 10 

11 1. · 1) . ' ' 1;: .'-Jll . ~.~ !'. · rJ.•. l'," ' "'cl., ··J.•t·. ' r', .. , 't •' l' ,.·,·n- I'OI'" S '·• 111" '111:; • ( )u • I, .,J• • ··l. drw !ltll'" · (l ·• '- • -~ L· ' • •• I.... ... ... , .,. . ' •. . ' . "" . ..:; .• 
cia.-0 :.:.~ c i t:L:·cl G·~Jwroso .:\Iar.t '•c~; do~ S.nlt·~s wa.nhi"í , I) 111 ·;;;mo o ~eg-; 1:~ do nh:tiX•) a~gi 
\ '1!111 s n b: ncLl<:l' ü. c••n:Ú•Icrnt:.io rle V. F:c :1 .: c- ;:nw!o. i ndo procurar o dospn cho, cnireg-,,n
c.lal':l~iio j:mt11, p0b t'JliUl V. Ex . vei· ifk:u·:i ri'H~ l l:e o j•tiz mnnieipal o rcT :ri lo J'f'rr :('riJnento 
o j ll iz , •. unieip:ü dq t~rmo de [ 'at·an:t~·u i u.1- ('Om o segnint.c d •::9:ocho:- Comp!etc o scllo 
ch:.w.·l J ,J,Ó Emyg•lio t.innçalv ·s de Lirl'!:t., Jrn·ado c \'O itc•, rluercn:!o, - f'Sbnclo \•ste despn.
por sr}n limenlo .; Jlal't ido.u·!o::;. j10i:3 tl 1 OU LJ'(l c J.o d:'l tfldO Ü ) o! to (O COl'l"e noe, e Ct:tr\0 YCl' i
modo nfio ~e pô:lc ··xplicar. prop'J~:t:~ L c c :·i- ficou o cl ito se~undo ab~ixo ass1 gn:•do qnf) a. 
minosa rnente. l'ecusa.- sc a proceder a justi fi - p ·~ t it;.ão es l:l\':t c ..:cripta nm dua .;: IW·i<ts fob n...; n 
c:1 ç~o r et[UC!'J :~- pe o supp lc:tn ,! JHl J'a ptn\' :t I se a ·::t eo m uma n"' tampl 1a c ·! ( n7.·~ntns re1~ 

d(\ 11'11li•i.<'.lH3 de r!'IC e t:í. in(j<.tinn.•la. n. cl•!i<;:'io in ,:til izada pf~ lo signHt:trio cf!m n. d;Lt<t c nssi
rle :La p:•l'ochia . Tratanrlo-se de .uw fac·to g;·a- !.."rw trJ r·a . q1:iz, n:t p !CSença do j uiz, Cil !locr. r 
vi s<oi ruo e cu.:<1. .,l·o ~· ;t 6 p ' ~" s aL lH Lnret.:\ ru·-~ outr':< cst, tn · i!h~t de gt:al va:o1· ll <J a lt•l d :t pe-

__ gente. pr,is apr·oxiaw-se o .ia tlt~ \'e ,· iti•·a·::io elos t ~·:1o, o qn0 m"in c"n ;;t:.n l Í O o w esw" } •i :t. , di.;. 
" P'JdCll'• s da. Ca uartt rios Si·s. Dcpl~ ta,ios t) l.J •! lll ze n• h q ue ·:t:'io fl · :l\';L •·:cp:<ç·i pa ra •·lle. esc :·••v;Jr 

pa.lC!Ile 'JilC ' '" ~u b:~ l· f,;: ios com •í•Je o rtf•'p~~· lo . :.~sp _e ho ·· h v ·s•0 s. peti~~ã.,, e ob..,e t·; wl~ ·-
.. i ~Lt:t: l'el:) l'da a le.~ o Sl:il[•Ls de~pad1o da pell•: ao I lhe o ulao o liH:!Sllll) ..:egn.:do :?.!.1a :xo : .• ~:" tg' ll:o<JO .. 

il.tici:ü. (l:e1ucra n. O · S'! om · :>1.! 11 p :1rl 81' doi:> •rw tJ desp:.1c1J o c ~ .... ~<W:J :1 ntid:'llado,o ew .. lldou P.ll•~ _ 
d1a.-:. JU l:t <hp ,i, ,. wa.ncl:rl' eornpl rJ t[U'. o sello, · j 11iz <L •la ta. ri~ oito p;~;·a. U•'.IV··. , l·e~:'\l,g,ndo á : 
c i sto ~uil() , t'l'\ m•! l \.:m(h)·a ti :•lf:llldc:;a pnr:L m:Lrgom : Qn~, en t.rcg~1ndo o rr)c;;n;to F.e:.ruudo 
êsla. üiz<lr si esl:i <levhla.nv~nlc sella.<la, (l 'taft;to nbaixo nssigua.do :1 petiç:io assim d~spa.chadn no 
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Dr. Generoso, este collocou úma nova estam
pilha de duzentos réis, por baixo de !';Ua assi
gnatura. na referida. 1)etição inutiliz-H.la com a 
da•a (\)) G assignatur·a. e a seu prdido foi, em 
companhia do tenente-coronr~l José CLto da Sil
va, levar a ;e ti ·ão ao D1·. · uíz munici a.l a. uem 
a entregaram ao meio dia, djzendo-lhes ellc,d•J
póisdo exa.minal~a, que procurassem o de~pacho, 
das tres ú~ quatro horas d~ ta.r.te; Qt\~ á-._q~a-

' . o ( 
assignado foi a presença rlo juiz para o fim acima 
declarado e disse-lhe o mesmo juiz flUe ia remct
ter a petição :i Alfandega pura esta verificai' si 
estava devtdament~ sellad::L,E como pelo Dr.Ge
ncroso nos foi pedido que declaresscmos pol' 
escrípto a Yerdade de todo o occorrido, assim o 
fizemos e fh·mamos com .juramento. Paranagui
nove de .fn.neiro de 1885.-Jose Gon•,:ctl,es Pe
?'eii·a GHiman"ies.-J osJ Gom<~s da Cnr::.-Jo.;d 

1 

~ . 
de 200 réis cada uma, inutilizadas co.u a tb.ta e 
tres assignaturn.;; supr:1.-Conf•:re. fa. secção 
da s~cretaria elo Gov~mo do Paraná, om 14 de 
~meu·o e o.- ot cia ma.ior, Lu i.:; F'. 

França.-Visto. O secr;~ tario do Governo, An
tonio C:o~i<«Js dos Sa;tto.~ Lr;pes. 

. . ' 
pal.-0 bacharel Generoso Muq::es dosSantos~ 
para provar pe1·ante a Camara dos Srs: Depu
ta.J.os, na re,;;pectiva veri.fic:;~.ç.ào de poderes, a 
nullidade da elei~ão a que se procedeu nesta. 
cidade, no di:l. fo de Dezembro ultimo, para de
putado á Assembl<h Ger:.~.l Leg;isbtiva, pP;lo 1<~ 
distdcto desta província, .. prcci..:a justificar pe
rante V. S., com intimação do juiz d r. puz pre
si~entc <l~t mesa el~i~oraJ dc:sL'J. paroch\a, e do 

sido chamndo e apresentando pa1·~ vot·.tr na rc
fetid:l. eleição o eleitor .Antonio Joaquim. M:1.i~t, 
in;;cripto no primeiro Jogai", da lista pela aal 

comarc~1, para assi;;;tirem á:· juc;;tiilcação, com 
pena dr~ revelia., julgando-se afinal por senten
ça., o entr. gando-se os autos ao supplicaat~ 
para. os devidos eileitos.-g. H .. l\1ercê.-E~tava 
sel!ãdo com uma estampilha de ZGO réis inutili
za•!a as~im : l'ar :v,.u:l - tl•! J · n ir de 18 -,. 
-Gene;·o:;o J!w·'Lues dos Santo:;.-(A' nUI.l'

. g-cm) Tc:<temunhas : Antonio Rodr·íguEs dos 
' S:mtos Rangel, João Re.:is Pe~eim _da Cost:, 

! -' ~:-J Vll S 1 o:J., Ill.DClS 11-

rootheo de Siwa,-:, Theodorico Julio elos Santos, 
3usé . Gonçal\'es Pereira Gu~marães, Joaquim 
Soares l;omes, cnpitão Antonio. Ft·ancisl'O 
de Santa Rüa.- D,:sp:.~cho: Cornple:e o scllo e 
volt' que1·en 1o - Par:maguã. nO\'C (este alga
rismo e;,;tava emendado) de .Janeiro de mil oi
tocentos oitent-1 c cinco- Gonçalves Lima- ( A• 
margem) Emendei para. nove-Oonçalves Lim:J. 
(No fim da. petição ) Estavu. sellado corn uma 

• , • 1 ~ • • • • .• ' • ·~ . • . . ' ... . 
P:H·anagu:l, nove,( este alg;u·isroo p:;r,~cia emen
dado) de Janei1·o do mil oitocentos e oitenta e 
cinco- Generoso !lfz.r.: ues dos Santos- D~;s-
pac 10 ~ ~ ão tomo conhecimento por estar o foro 
em ferias- Pa.ranaguá, doze de Janeiro de mil 
oito cento~ e oitenta e dnco-Gonçah•es Lima-. .. .. ..... . 
tl'UllsCripta, bem como nos uei>pachos que :.~.qui · 
b8m e fiel~entc r:xtl'ahi do proprio OI·igina], ao 
qual me reporto,em poder do apresentante Josó 
Gomes d,~ Cruz a quem entrego. Vai escripto 
por mim nrsta cid:1de de Paranaguá, <lOS treze 
d~ Janeiro ~~e mii oitocentvs e oiteuta e cinco. 
Eu, .João Jo:o;é Pinto, tnbclli<'.io que a esc•·eyi, 
confel'i c a5:signo <:m publico e raso. Em teste
munho de ver.dadt~ ( cstaw. o s!gnal pt:tlico ) 

- ~. • • • • 1 ::'" .) "' ;-

se cr. a c.tau1::tl a, eFOls e sr:>r o SEiU tltu o vc
rifica,:.:o 1)do mesa.rio incumbido desse serviço, 
cnpitão João Caebno ce Souza, passou-o e.:;to 
ao ft::;calnomratlo pelo st~pplicant-~ , como c:~n
did:l.to tl mesm~ cl••ição, tenente-coronel Josó 
Clelo d:.t Sih·a, pnra :l-seu tu1·no verificai-o, xo 
que oppôz-s1' o presitlente d:~ mesa, comruerl
dadol' l\Ia.nor·l Ricardo c~rnc:ro. allegandi.> l[Ue 
lho não eorn:·,etin o d!rcit() d·~ veriJiNir os tito
los dos eleitÓres, por 8Cl' est.e Jit·eito pc•·tcn
ccnt-:\ ox.clusivam•)ltlc ~~ ll'l.e;; 1, e :-:;usdt-:nrlo-SD 
sobr~ este inci•l0nt'} urua brAYe di.;;cu:,:sào. fo t ;i 
que:-;tüo snbmettida à deliberaç:1o da mesa,· com
ro,;ta ~m sna nn. ·. n imidi\dl\ de membros da P~\.T
cialidade politica contraria ao suppiicante . .. c
cidindo ella, pelos votos do quatro mesario:; 
contl'a um, que ao fiscal não cabia o dil'· ' )to . ~c 

. amina e vc i IC::tr s 1 u os os e RI ores, que ma : 1 a,_, e 1 -: ã 1 _an .. ,.,a p::u·a pi'O-

pelo que deixou o fi.;:cal do . ..:upplic::~nt·) do fazer· ced~:r nn. fõrma elo srt. "17 § l" do Regubmento 
essa verific:1çiio. npresentando immed~atament·~ dn se1lü. Honl· ·m o inspedor resolveu , qu.~ a 
elle <!mais 19 eleitores um p1·otesto ~ ·ontra ial dita estalllpillw. não lhe p::u·<~cia uzada. tor~m 
cleliber •. ção, o qual fui aceito pela mesa c mE-n- UJ>oiJ (~h':lria de suot, e qne o alg;l l'ismo r1o ·cc, que 
cion;.do na acla. Pot·t}\nto. o supplic~1llt~ j)ed.•: :\p)"larecia.muisgro"so o eomo se c• :h:-i8se•.uti·o · 
a V. S. que D. e A. se di;;·11e d ~) m~1nd~tt· inti-~ dif[ei·env,, ncredit:ml s !r i:5s•> d• ·vido â hun•idade 
mar as' t' JSternunhas no_wead:1s :i. !11:l.r,!!'em pa ra. da ;.:orun•a ,

1
ap ;,li,·ada 1wvawcnte. r:ar.! adh0r~L' 

deporem ~ohre o ded.uztdo. no .. (ha (! h(}_r~. ttll.'~ I. :·.n p:}pel. r _r,rc~endo-\1\~ e:->S:\ declS~l~.~ contl·arl:~ 
fo.·em dfl~tgnados, com pen:1. de desobedwnc1a. :to ex:! IIIC Vl:>nal da llJ f•l'm:t o;.t:'Jrnpdna, resoh•t 

_ Dssim como o 1° juiz de p~1z, comrnendador Ma- submeftet• .a qn•·sL~o :i. Tbesom·nJ'Í!L de Fazend:t. 
- noél Rieardo Co.rn~iro e o- proiMlOt' publie~tta. . G:·r~t. p·,r intermedil>' d~ V. ES;., a q11em vou 
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rcmottcr o referi1io re(p;or·imcnt·· c e.-t:trnpilha. 
(As1:'igrrn.<io) O juiz municip •I,. Jos·~ Ewygdio 
GntH,,~I ,.,~, Li ma . 

. .:\.o Exm. Sr. presidente d:l. pr;-w:nci:L-Do 
juiz muuicipal d•• P:tr:m~gui. Em ·12 de .la.
nr~iro d~ 1~8:-).-«Nii.o me ::trecendo exores,as 
ns dis.:osir~õe" os Dccl'et•1s o He!:::ttla =nento 
fiseaes.sob/e dever ou ni'ío e~to inizo.l,,·oh•er :•O 

. T' - . .J ,, ' " con'l·3Clli1ellto da n~s•)nr:tt'la ,j,~ t•aznnwt C.·:r:d. 
1 • • ... • 

~ l 

Cjll ·stão da cst:unp lha ti·s:J.d ·: colbcach na p •1-
ti::.ã.o tjU~ :1 O!';ê" juizo :L!'l''S nt;<lt o b:1l·ha.r·.Ü 
(ií;) ll !'!l'OS I Jos SanLn.-. r•on,.;nlt•) par i so v. E:!: 
s! t:ll J~cisfi.o <.; dcfinitim o rleve se1· cu.nprida · 
ind·~pcndente :tppt·o\·;rçfio i~ th·~son1·a.:.-í;t ou ,;:; 
devo 'L e~ta rcrn1.~tter· [Jat•., app:-o1·:d-a on infor
Iotal-a, a. bem do.; int•ll'"sse.;; 'd:l f:tzenda. confor
me j :i c:qmz no n'!CI.I t·•!cg-t·amr;Ja. rJ,, hnje . -
1:\s::i.:narlo ; ~ juiz muui ·i ~':ll, .Jo.-:J Etit!Jft li.l 

Do pl'•sídc:ttO rh provincia. !l,Q Sr. D: . .i ·llZ 
municipa.l de l'at':t:l:t;;ná -f~rn -12 d! .Janeiro 
oc l;'):-:\5.-(d{.e:;l)on·Jo consulL~• t · ·le ,~r ll!ma de 
lOJe: ~ <.::s<io ;,', an:!cg-.1 o ., n i tt\::~. Curu;;rc 

f[ u : ~ Y. S. dê prom p:o and:nn·'ll!O jn::;L: acaç:i o 
reqtl '~l'Í ia., que por sn:t 1:atnrcza ur·:cnto n :'io . : . ·' . . 

.; ,. ~- 4 •-11 I 

c!o e!:' I:-! rroc :•!e ~se. -(Assig-n:::.do) ÜL'. B;·.:c,ilio 
Jf,,cft:./i /o. 

Do prcsid .. nlc ..la p1·0rincia.-Ao :;r. ins:w
ctor d:1. alfanrle :.:·;t de Para na.!:!"ná .-Em tu de 
Janei:·o d·~ 18~::i.:_dnfot'lllC resnlt::u:lo e~amC a. 
qao proc ·d·~ u-s· • nhi . :1. r ·rp!i<~i çiio j:liz, r_: m 

o;;l:.:upilhn. de uuu pctiçã.o do~ Dt< Gen(:ros•).
(.\.s-:ig na:io) Ur. 8r:;sitio .lfflchado . 

A. :S. :·:x. o Sr. p t·e-idcnle, em Curi tiba.-
. . f: : ~ 1.]. ·~ o ~ .. 

Em 10 de Jan·iro de 1:-)8:).-«Dt·. jniz mu :Iici
pal sup pcz _Dt. GGnc1·osn em pr•••gou cRtampilhn. 
mada. c ::r.t t·c qttr!r im -·nt·: u.sstw 1pto eloitor:-.1. -
1 1. Mldc:; n. llfto cncont"OU ta l. Re iuerirnnrll.o 
(lcwolvido ao lll0SillO juiz.-1_;\.,,.;s ignado) i::s p·:l
cto.- d 't :• lr'n.nr!e!Z'a . :\.! nl i{; ,~ JJellc ~rt, j) 

lJo pl'CSidonte ciit j) l 'Odnei:'l.. - :\o Sr. D:·.jui r. 
municipal d • Par:tu :g·n:'t -Em 1::: ele Ja n· ·iro 
ele 18-;5. -~< :.1i.nha dcd:=;flo ck h-.ntern con !'ir
ma ia por tr.lcgt~~Humn. pelo Gnvet'IW ImpP.r ial , 
em qnc .ledn.ra ru1:J tl cyor jnstificaçfi.o n Hid::dc 
clr~i <;.ão se r t··~~:n·.! a :a , pe lo rn!) th·o allr~gn do. c 
q n:~ d o,:::t is j11 :z é in.;ompetP-n t:f! p:lt':l. r f!ca:·;·or· 
1 ~;o ~O lll':) . -'J\. ~signn.do · Dr. B,·asi!io Jfo
clt.·d r) • \) 

l:..o E:~m. S:-. pre:sident.c d o P: t r~m:i. -Do .!ui ;: 
Jl1:lllicipa l de l·'<:u·a.na.~t1 :í.-En1 t: : GC .) ;;~n i l'o 
de i88) . - <d-h n t.c ru JUCSII\O d·~~pa•!hei p t c:üo 
lJ:JchJ~n;l G · n~tos 1 tü io :1 dru i ltinrlo jns tilic:a :lo 
por· n:ro (ost--;.r co:nm·d1enrli ·o no •l cC I' ~!o n 1285 
r e : d~ :\•) \' ,mbro de l ~5:3, podendo s=·r to 
madfl om i:ever eiro, A; C1u iru~ ~~ ~ ~ YPnien te a.l~.nrn. 
' Assig·n:•,_h) o j u ir. lT! Ul!i e:.p·:l .Josd .EII•?J!J'i i o 
( ; :~;, (~oJ ·t: t~"' f~ ~~ nlt.t. . i> 

:\. cL:l n. 1:.:.-o pr•sirlon 'e ·b p;·ovi ncia :i. 
vis ta do r •p•·r~scu ração doc:I IJJ P- l!tuda qu•) lhe f.Ji 
pn~ ..: cn te . d n. r1uai consra: ljll ~ o bach,u·e l Jo"ó 
grnyg-dio Gnn•.:al v:·s l .i nw., j 1.1 i z mu 11 ici tnl rlo 
t r"~ ; ·mo d ~ P:tl':t na~·n:i. •• Gn;.r,ttr;!l:t , ne~ t:t pr·;vin
c ia. pl•:,e.nr,·•u imp··dir o prnüplo a.nrl a10nto (h 
um :. ju·<t.i!ic:r ç:Io. ·ttte 11(, dh 7 de .l an:~ iro cor
rcnt1J ~foi rer1uerida pd,, IJachuret Guncruso M:u·· 

· qur~s do~ ~frn!O!';. par.t fin: el,~il.or·n.es. qun.es os 
,Q pro''otar nullid:!dCS d;L eleição gera], a I!Ue 
ult m;l.IUente S!:l p1•;,c de:1 nu. paroehi- de_ · 
P:w •IU.g"•Iá. ; porquanto, crtão só pr·~l.e;.;.tc':l du- -
Yidas br .t;,·e a vdidadc da estam pillla, com quo 
fim1. se1ladn a · u·~lL1. )C tiN'Io. duvidas rue :i. 
vista d~ exame, foratn pela :\lfaudega de l·'a.;a
nagná jnlgadas improcedentes, como, não se 
con i'o1·at":mdo corn • ·st<L t!cci:s:h, 1·esoh·en de !la. . . 

l , # 1. ·' " .. 1 , :-;-

i:tndo 1naid qne. deci.iida pot· esta Jll'··Sidencia 
a su:t i ncom !)er. .. ncia pa1':t usar· dn tal recu r.so, 
o mesmo jniz, ~'m de~pac.ho de iZ do cot· t·nntc, 
n:~'):.c."Jlmittio :1 ali~tdith ju-=tificaçfin, SOiJ JH'I'!

texto ele .. sta.r em f,jrias. n:l.o attendendo ~na
tut'C'I.a lirgcnlc daquella j11stific:.~~:'io. r ;~i.!nei·ida 
p:ua fin" olei tor;~cs. ·~ cons11r\'a ·üo de d reito.; 
'ltl'~ fie:uam p;·ejndieadn.,;, si fü1· ;ld .!ada p •J'a 
Fc\·erciro, .eon: 1 pr~tcn· l·"' U o mt~s2no juiz, d:;~o 
'l • • ~. • ~ ' ' • • ~ • 

SCl:i,.,ües pr:·p ·r::tlot·iasda C:~:,J:a. rn. dos Depu tado~, 
q11 • devem comc;::tr em F·'VOn'!i t·o n1·ox.imo fu
L;II'o: resnh·e ns,•Ivh d:t attribui ~~o (J uc Jhc 
C•lõl f 0 íC I) :ll't.. 5 ~ 8' ri.\ lei n. 40 d-! :1 rlc Ou
tttl.)rll de !l{·l4, sn~-llondu o bac~1arel .José Emy
~ ·~io Gon~a~\·cs L•ma do f!XC cicio do ~argo de . '-
'rn.tuba. e ma nd:tr 'lu· seja t•e:::ponsabi'lisarlo peJo 
ct·itiJe p!'e\<s:o no :trt. 12f.l § G ·do c:llligo cJ·i
miua.l. Pulado da !Jl' .,:id ·ncia. do Púrnll:.i. 1:.:: 
dehneirn dn ·188::'>. (:1s·dg-nado) Dr. B N t
:; i lio .. 4HIJ1.rsl.o JJ o.cfwr!o rie Oli·vci;·a. 

AI (t! rt.Js Ga:· .,if?:·: -VejJill!JS a. c::tr,;-a CJ1lC se 
fa:~ no p:-csidcnte d · prn\'i ncb. por c·stn. diligcn
cla. Em 0:1 t 111J:·o · l~ 188,1, note a Can tar:l que 
n. ell~.i çio fui ;o ·1 rle D;}S·'.mbro. !' Ol~f'l U i \ U a pt·~s!-

... ~ " -.. 
da. L·~p:t, rN:laman lo pr•Nid ! ~ll ;as cont l'a o-; 
in(fio..; q11e infostav?.m o rrr,ar·t·!ii'[tO do i\hto
P reto atac::mrlo r: ro11bando )!' c.t 'ricdade ::: n.r-
Licul:1res . Ess:t rccJarna~ào coin··idiu eom a 
notici:t de ass~ssinatos l'" l•>s bo· ocndos d · dous 
hvradot·os, n. ~)de Out.nbro. no loga.r-rhnpr~u 
de Sol-ponto sem pt·o perig-oso. CO I !lO o o torlo 
o t :>J'riwt·io q ue fot·a'l ~ t o q~tadi·;~ do ba nha do 
p elos ;- .o ;; Ctt.:tOÍ!1h:l-- , Z\eg ro, lij!i :lS~Ú ·~ T moô. 

Imruet!i :rtame:ttc o pi'(~s (hntc mandou mn!l. 
r1ilig-·n ci a el e cava lbria, !);,1) o cnrnmnnrlo do 
alf,.:·cs C:h miet. <r n e cstc1·c te \" Olt~L ú c pi tnl 
!l<lf-i twim ·i:·o,.;c}j,cs d n NovemlJt·o. Eb o. ac;·. n ~:Jçi\o 
q;;e s = ~ f.n de lO!' o p1·csiclontc rlcst:.tc,do o!lki;)CS 
pal'!l. não v !la. rem na eleição rle Uczcmb :-o. O 
alfr~I·csG:t !'ll icr voltou em principio de Novc11tbl·o 
e vutou n a. d e i ç:I , .• 

O Sn . E í'F!Hsro Coru:.r::u : -E por isso foi 
c:l4ig::vlo . 

.~. n .. .t\ LYE-' l)i·: J. 1'tAU.10 : - .:1 / f! J'CS t U(· O. 

-E' ont.t·o f:tcto de q r;c o nubN3 rl · · p~ 1ta lo OCCI I
pOII·sc c:-:tl! rl s:uncn ro . .. cntr ·t.1nLo , . .. ne reg,,br 

I 
c do expcdi · ~ntc do S ' ~ l·Vit;O d(•S c0rpos. 

O •:ommand<•ntc do :~" corpo pedi n a11tnri za~ 
pr~r· : t envia t• :'ts çolon ias r.oiEtares r.!o Chapcc•) c 
ClJOjlilll, onde se a.ch:.LVa. n m aiu;· p;,t t•te dos 
c 1Valios do coq n , a.fim (l~ r :' m 'll' ·ai-os e <lat• 
cun l:~. ' la M'l C-it do, S01'vi ço esse q ue ha dons 
a nnos n:to s .) fa t. i::t f~ deve cc.mst ::. r d::~ cse.ripb:
ra~iio do corpo. A }H'~'Si cl~n~ io. ~tuto t·izon n. (•.om~ 
miss:io, devendo ser preenchid l peJo officiul de 
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ção. 

O Sr.. ALYES DE AnAu.w:-Q•;n.ndo estava. 
em caunnilO. dt~s1gnunc o-se a 18 dn Dezembro 
o unieo olllci:.tl d;sp .Jnivel que h:1via no cor·po. 
que, d~ado p::n.to de loente, foi r·ecolhi.t:lo :i en
farwana; scg•nndo logo para. sOri dcstmn. 

Qu nt:J ar .. s cmpr•egados provín ·ÜlCS da secl'c
tnt•ía o ;•rof~~ssoJ·es, r•·pr·e~ · n laram ao podGt· 
ger~J,e é do et·êr· o fa;·;'lo :w pt·ovincial, c •·nt:io 
te1·emo.:: oppormn!daúe de úur :1s razue.,; a cada 
unrdell•·s, I':.tzõ .. s que poderia apresental." neste 
mo:1•ento si ti\'csse tempo. :\bis :m1 t11otivo 
po~ que nao c r·sejo occupu.t·-me .;a com este 
assumpt•1: taes erupl·eg .• dos, :o mesmo modo (fUr} 
o Sr. Flot'<JD<:_io. p:.dern t(!r ~t·t·~~do, ~Jc {;t~ rt.o 

~ · - 'I , • ' 

o n:1.da q H"l'O dizct· de.~t • tribuna q u~ mai~ t;.~ rdc 
poi>sa-se allr·gat• contra. eUes. 

Na. re at·ti<;.ão u~ il.Ca.ba de d· ~ixar o a•·tual 
presidente da,; .Aiagon.s, o Sr. L.cJii~ Vell~so 
Filho r~ncontrat•ú o nobt·c d ·putado o wqucnto 
a que se procedeu. pelos fac.to.; que . se Jet~a.m 
no sa.W:o Vosg-t•n.u. mande vu· esse 1nq uenb. 

O Sll· EuFn .... sro Co:r.l~L\: -Eu aceito o tes
temunho do ~t· . Leão V l.liloso. 

O Srt. ALYBs DE AnAuJo ... e neU.J a loril 
hist.OI·i:t quo cu não c1net·o referi•· neste D'O
mento. 

:\got·:•, seja-me perm1Uido tt·a.t:H· do '.l:O~ivo 
pot• que não reuniu-se a as,;emble<.L provwcl:d, 
com·oca a. extraorJin:.riaruonte, e para qne dcs
culp:<s não furwem culpa:-:, varrerei minha tez
tatu. o a do p:trtido J ibot·al elo 1-':u·anà. 

V. Ex . aabe qn~ ne"·oL:ianies do partido li
beral e conset·v•d·n· repre:;eHtat· •r.ü a•• p1·es:dento 
da provincia relati nunen te ás rnr~didas a tumal."
sc para cunjunw : 1 ct·ise por q nr·~ e ·l~ pa..::-;ando 
o no-:s , u nico )rod t<cto de ex ;o r ta ~ão. Acolhid:;. 
b·~nevolamP.nte pelo pr·esidem~ da fJl'ovilH~in!foi 
mure ~;lo o dia 15 do cotTr!nte para a L"•·U!•Íào 
ex:LI'üOrdinaria. comp:.: rec•· ndo n• s.~a di:.t :•pena~ 

"'• : .. ljll-

se toruat·a publica c peb imprensa na pro
vincia. 

;;eu patt·iotismo. ser de sr:u dever adiar a 
r~união p:.tl':il. odiu. 2G. recrudescendo a luta n~~s 
•1hala.ntrcs o•_~nost'ls n mais tnt·de amainando. L ~ • • . 

,. : ~ 26 nenhum r.aembro da opposição se apt·c-
scutou ! 

Ora. Sr. prcsicente,sabe V. fh. o que agoi·a 
allegn.m ~ - Dizem el!e.:; que o Sr. Alves d3 
Araujo ú que tem a culpa, porque rcreriu na 
Cama. r<\. dos Depu t<~Jos qn~ a represeut•1ção rc
coahecia ao n·csidcnte da •rovinci:t s~'rvi · 

' !JaLt·iotismo e illust.ração. 
cusaç5:i>, e refarem-so aos c:•pitãr~s l\lelchi::des · Fi:t eu JJJais t!o que ref::r ir pal:wras t•J:•:tuacs 
e Tou!'inho. daquelle docutiH'Illo '1 

:Lrità L , q 1 a :~gora uma 
se ach:wa a dispu:5içiio da presidencia. aceitou (hclinatori~t-niio, a assig-JL->tura. na repl·esen 
o c:trgo de s:tbdelegado pat•:t S. L 1_llrcnço, lll<t~ t::..ç~ão õ de comwercia•lte . .-, (J um .J,.Jle:..; pt·ote.;;t
lar.te cle~laruu que niio podia s ~·g"•ill', 0 o Dr. tou com su.; assigrJntttl';l pa1·lie111.:l.r. Uta isto 
chú!'c de pcli.~ ia L•:ào Vclloso Filho, aw~ndendo não se pude a lmittir st:m omwsJ. ao ca.ractcr 
as allcgaçõ.~:-:. !'c pEcou que espcl'<t!' ia. q IIC o d:-t•t udle:o; homens. 
noaH~arlo, logtJ qurJ so t·e ... ral.JclcPC:>so s ·guit·ia. Ou c!l1!s di~scrau1 a vc1·dad•} uma yez oa 

Em :20 ele l.Jezeml.lt•o, roce uPu no1·a. intimaç<io nuncn. a di !;;sr~rarn, e n:i:•J mc•recent mo110S 
pa r·:1 seguir n n:1'l cump1·iu, pcb CJIIC. foi di..:- c1·editá' :ot-:si,.nataras de corlWH.!I"eÍ:tnl··s ou fir
pen•?do. d<L couunis.:;:1o em 'lU·~ ·, se :1ch ~va. ua mas sociae~ do que assi;.:n:Ltura:-: p:~rticu
pronncra. · la::os on cl~ ca:la. tull r! os soei o' po~ su:t ve;:. 

Quauto ao C:1.pit~o To•:rinho •. i:i rafc1·i fji!O f·'~ l\bs, dc\·o ,jzer CJIIC, entre 15 e ~5 ·!estt! mez, 
dl•) os reb.tor 'os pn.rci<H':'l, 'iuo r·ut .\l::tri;.o nos :~pparr·cc:• na pl'ovinci:~ um inte r··~ ::ss:tdo no 
0DCOt1tr·avamos \'Ísitund•) as co:onia~ do Chop•' rn g:·a.nd1: cngr·uhu jtl'inlcgi:ldo Je Bwmos 
e do Ch ,pecó. e 'lu· ;;:d:) llleZ~'S d!'poi.- ,[;L visi t ' ~\n•t>s,ft~Z uhi ne:.!·ocios, -e a ni':o t'etwião. par·a o 
:l • s:,.;as colollias, o nx-m:n!sLro ch gncrr::t (ll~lJ se procur·a hoje·urtln des~,:ulpa. l"t·h·,b e c:-:;
thu po1· !iuda :1 comrliiss:io, aL~ o que JrOt' l'ót·rrw. fu.rr:q_J:ld a,pódo ;imanhã Ler tod:1 . ex?licaç:1o. 
:tl""unw. fr"r·n. · 'l ·• · · ' , ·r· ,. -.· . ·• ,: · q ' · rã -; ' spr1:,; :t c:trTeg·al' com 
p: lo contr:l.l'io. consGntiu qnc pét'IIt:Jnccoss:! na n. culp:~o, que n 1.ro\•incia t•e ,·onh•.·cct·~t á conta 
provincia. até á •·l t·i~~:Io em 'lnc votou. d . quem dr~ve S•!l" hlnçadt'-: 

Eis aqui a intcrv ·nçiio úleitonll. : : ct·.~s ante- Q•re n;r, Cll ·~ Li um t!'C i.~ho ch\ I'Cpresen-
riorc -< a r: ila sô temo.;; a dispensa d·~ um dc.;;pa.- tação, fui um l'i' petidor do que dis -cmm os 
rh:\nLc. •.!e:niss:i.o 'c dons g-uardas, des taca- conauel·cia.ntc"• J.lOÍ·"' is.to se1·ia bastant.r) pttra 
meuto ."1c dous oll1ciao~. mas a nprecia ç~o de d:•awvr31-os de sua< eozú•k çõ<>s, ca.lcHda.s com 
c:H!:l um tht•à sempt·e log:u· u. conclusões lln···r- tod:J. a energia:. na represent ç:Io que dirig11·am 
!'aS. ::o nr·es drmLo .. ·a provirrcia o ÍdÍ l·Ol' ello n.t.tcn-

Rc!"tJri:-oi urna cita(;ão d-- Bisma.rk: um land- I d:d;ot '? ·_ .. · 
rath disser:• a um bur~omcstro : o mot.i \'O do v o tot· si . .Jo o: ; tro. E!ll tres meze.:,; 

«E' :vosso d~\'úr p:·oceàer · de 1110do <luc as te1·ú loi,'"nr a- rcuni:"í:? ordin:tri:Fda assemi.Jló:---
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. nrovi ncir.l; segm·am.~nte hi. estarernos e o que 
hoJe par•e-.:1~ escuro, n ~sse tempo sr)r;i luz. 

Em todo o cz.so. minha aflirma(;ão foi tirada 
da J·cpresentação~ que c a segui"nte : 

~~m m. e E~. Sr.- E' do publica noto:·ied'ldiJ 
a crise or c ue est~t assando esta r vin ia m 
s9n cowwercio fabril e e:tport.aJor de henra 
ma.tto ; e, como <;sta indus Lt'ia er;l. unica que 
pos:=;uimos daado vida e wovimento as nossas 

, :-- tu . · , ã •a que o seu a-
est1n· corresponde o mr:smo esta lo p;.ra todas as 
maniféstações da nossa activtdade. Os abaixo 
assig1útdos em sua qualicbde de fabr·icantes c 
c::s:portadores deste IJroduc:to, se t•;m preoc
cupado s :;riamante. com este assumpto, ? :stão 
viraltlente impresswn~dos com a prevrsao de 
um futuro de compl 'ta ruina si com tempo não 
se trata de neutralizar as causas que motivam 
o mal-estar actual. - . 

.., oi ' ' • ' t;:) 

V. Ex. chamando sm1. escbrecida attenção 
sobre este assumpt•) c p~dindo a V. Ex. como 
'H'imeiro mt"'i~tr.ldO da )!'Ovin ia 
g-nc conroc?.r e::..lraordiuarLunente a assembléa 
provincia.l. recoruruend:udo com a. m:d,)r ur
g-encia, que o asstllilpto redarna, a arlopç:ro de 

• 1 ~ ,i 'm a.c c lljUl'.W 

o mal que nos <:Sl:i invadindo. f\ão pt'•:Jl;mdcm 
os ab:üxo assigua,los nesta. curtt exposição 
estender-se em brgas consideraçüe~. pois ó 
clo_,domiuiu publico ns causas que produzem a 
cri~e a que ec ref•3r0m, da qu~\l se tem OCCLl
p:1clo dc,;;t·~s ultimos dhs a _imprensa dest~ ca
pital.- Apenas :1pontar:io a; grand•Js traços as 
cau,.::~s essc:1ciae-:: que produzern :L crise. pe
dindo perm i"'s[o ~~. V. Ex. par·a i u,iica~ no 

~ o 
mni;; urgentes que julgam dt:rer se tomar. 

São causas da criS·J : 

• 1) Impostos que a pt·o-
vincia f<l.t. pesar :'Obre o fabri~o c c~pot·t:\ção 
do at·tigo beneficiaio, o qual fica :;ggl'a\"ado de 
tal modo que nà0 pó~le fazer COt11pet·1ncin. nos 
mercados cun;;111uidores com simila1·es de ou
tras proceden·~ias. 

Z. o A exportaç-ão das hciTas em r;1.ma. (mate· 
rh p1·ima) para serem beneficiada" n> Rio cla 
l'1·~ta por fauricna pri rilcgiadas ü f:vorecidas, 
qn•) olret·ecc:a os seus p1·oducLos aos m· ~smos 
con,-tlwidore.;; em concurr.·en,_·ia .com o n.rtigo 
ac1ui l;etu•ficiaclo, sendo~, impot·ú1.ção daquell: ·s 
na rcpublic~ Ai·gontina sujeitH. no imposto 
:1dnanei1·o ele lli ccnt(l.\'O-:. ao pas:lo que as pro
du:•ida.s p:)J' uo;;s:t iudustria estiiu sujeitas a 
um oiiJ·cüto t1c entt•a(b r1uasi prohibi~i\·o de 9ii 
centavos por urn:l. arroll:l. hespa.nhola tle 111 :!-
,· ogr:tmtú:lS, ou etn nossa moCl a ao cam Jio ao 
par 2.500 lJOl' ttm>~. at'!'oiJa brazileir~t de 15 
l;:s. ! E' t<.io alto o~te imposto que rcprescnln 
o ;a!or da p:-opl'iu. morc:tdoria ~\Condicionada 
em uart•icas C postn. :'lOS port0s de Cll\Ual'CjiiC. 

3. 0 O elevado pr.-~ço j o transporte-d :t .horva 
mattc das loca.lidad .-:s de serra :::tcinn até o 
portos do en11.Jarq ue na marinha. 

:Medidas para combater a' él'ise : 

1." Supprimir os imposlos provinciaes de 4 °/
0 

para expo1'tação de- hcrvas beneficiadas e de 

quntro róis sobre o kilogramma das que forem 
tr::wsportudas pela e~tr~t~a de ferro; e tambei.u 
to.lus os impostos mumc1paes que pesam ~obra 
!l produeção .e exportação dest:l. mercadot·Ia. 

2. o Fner equililn·ar o peso dos impostos 
lanç::~dos no. Republica Argenti~a .sobre a nossa . .... . ,.. .. 

4. ... b ' 

Jo 2S por· 15. kilos a sahida das herva:; em rama 
par<t ·o Rio. da Pr~ta,_ conform~ ji dect·~tnram 
ü At:~sen~bloa. Pronncuü de Santa CatllarJ.nu c o 
<>-o\·erno da republica. do Paraguay~ para res
;uardarcm a. rucsm:1. industria dos damnos que 
âliuelb. rrovincia e aq11cllc pa.iz tambe~ cau
saria a illtervenção do goYemo argeutmo na 
lut~1. entre indrrstriaes de diYersas nações. 

:3. o Intervir perantQ o governo ~ruperi~l para 
qu·; seja. rel>:lix:tda a actual br1fa. da estl'S.tla 
de f..:rro de :50.~ pam 24$ a tonelada para o 
transportiJ àa. hei·va. maLte desta capital ao porto 
de Par:;~.nagu~·t. 

EÀID. ·St•., é doloroso :>. est:l p:·ovincia. c lm- -
p_u·ar o. e•tado ac_tual de ~~a pt'incipal i~dustria 

lj ~ 

riores. Em 18/0 exportou-~s 14.400.000 kilo
gramm~s co::n um . valor commercial superiot• a 
'1.40U:IJ0(l.~;· !!O cwtamo o anno u.s5o.do a nossa 
exportação foi d ~ H. 300.000 kilos com o n1.l01" 
de :2.:)00:000 . .:;, No longo percnrso de 14 a11nos 
em logn.r de i:H·og-redir, a nos:::o. industria tem 
::;ofl'rido uma diminuição na. quantidade do seu 
t1·abalho e grande dect·escimen.to uo valor de 
sua riqueza. 

Ni!u é felizm~ntc, na diminuiçã.o d ·) consu
mo da hervamate nos mercdos do Rio da 
Prata e nos tl:l Repubiica do Chilo qur.J se Gn
c·Jnrra a caus:1. desta dec1dencia ; orém sirn 
na concur t•un.cw. que nestes ultimos anno3 
t~mos sofl'!·iJo naq uell~" merc:1dos com o de
sell\·oh•imento da mesma iud ustr ia no Para~uay 

~ . . 
·' . ., ., 

vill'} nu. provincia de Sauta Cathat·ina. 
Pena ó que :';endo a noss::t pro\·inch a que 

está em melhores conli<;õe.;;; para supportar 
qn:dq uer con,:ui't'encia entre o.s consur.o.ido
t•,·s · d:t hérva. mate, s(}ja a que tenha cedido 
o terreno anteriormente pot· ella conquistallo 
a o 1tros conctn·t·cntos, em consequ~ncia ,[os 
ob;;t,tculoa aeima ;tponlados. 

Pil.ra qne u. l!Cl'\'a malte se torn::~.sse umn. ver
dadeira riqueza desta proYincia., jul.:;a.m os 
abaixo assignados que nrro set·ia s:tcrificio pct·
dido :1 dec,•etuç~ão pela assembléa provinci:ü da. 
q llU.ll tiu. d·. ~ ;:; a. Ü:(l(JU$ em. seu pro::s:imo _or
c:atncnto p:1rf-~ despezas c.)ru a propttganda deste 
nos:;o ch:i. em diYerso::~ pai:r.cs da Europa, :lni
mando-s~ deste modo os esfot•ços que J.leste scn-
• - ~ • • c -

triaes. 
Conscioa de que V. E~. tomando em consi

dcra~·ão esl:<l. l'Oj?l'•1sent:Lçito, não dcixaJ'à de 
prestar mais utn ser,·iço a esta. provinc!a, ·. os 
ábai:;:o assignado.;; aguardarn,con fiados no patrio
Lisr:no e illustraç:!'J de V. Ex. as medida;; que 
j :tlgue dr~ver n.dopta.t·. . . . . 

Curitiba, 8 de Maio-de 1835.-Ildefonl> o P. 
Co·r J·cia & C omp.- Silva & I1·in-i.o &: F'on
t((nr.c.- A. Alves · r.l'Amujo.- Guilhe1·nw 
Xavier de lllirccndet.-P. p. Visconcle do Na-
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car & Filho, 1lf nnoel },/iró.- Antonio da O Sr. Coelho e Campos:- SI". 
: Costa.-Jo~wJ Pinto Rabello:)> presidente, a Ga::etct de A1·ãcajit, ot·gãodo par-

Não me é permittido abusar maie da pacien- tido conservad.Jr de minha provincia., passou 
cia de V. Ex., e dir.-~i, conclttindo 0 meu dis- ante-hontem o seguinte teleg1·amma ao ~t·. se
cur . .;o,que 0 ;;; documentos qu·! apre•~nt0 i a re:s- 1 nado!.' Ribeiro. da Luz, para que tambem me 

<lS d} Pat·an:t o-ui o nobre de u- fosse commun:caclo. 

O Srt. EüFrt};.SW Con.rtEL"-:- De."trL•i com
pletamente. 

O Slt. · ALVES DE ArtAU.Jo:- .. o.p~nas disse 
que ojuiz de direito é tão bom qne al>solvJu o 
S!'. Felisbino Lclis de Bitt;ncourt,- chcf.) libe-
ral d '} Guarakcssaba ! . 

De modo que a accwmç~o por mim feita, 
diante da defeza pruduzida, seri:1. semelha.nte a. 
de tl nem f::sse q ur·ixa:·-se q uc lhn q uel>rat·~Lm a 
cabeça e ouvisse <.le um juiz: :i\<'i:o ten-!e2 razão, 
p:1rque ainda cons':lrvais inteiros os vossos 
bi·a .os ! 

O SR. EuFn..Asro CoRREIA:- O :uiz de di1·eito 
de Paran;-gu:i procedeu sempl'6., muito bem. 

SI'. '[)resideri.te. o seguinte requerimento a qu~ 
referi-me na 2a part•3 de meu discurso c peço 
a V. Ex. d : '" , 

Requeiro c1ue se requisitr> do governo impe
rial, por intermedio do Ministerio da Agricul
tura, Commet·cio e f:b·a.;:; Public;lS: 

1.° Copia das t.I·ifns em vigor d:1. estt·a·la 
de ferro do Par'l.nã. 

2.o Q:m,•s as modificaçües por que tem pas
sado. 

:3:' Si foi diminuido, e de qu~nto, o frete 
d_n. h·~rv~-mn.t~e em u;·uto, condm:ich de Curi-

·1.0 Si é ex:\cto que n. companhia Clw;ni-.'l .o; 
do F'eJ· n, ·,:silicn .~ pt·ohibe ou nnb:>.ra~~a 

• • • f • 

beneficiada em Morret(\S. 

Sàh das !le"sõcs, G de Julho de 1885.-A.lvi•s 
de .A1·a·tt)o. 

E" lido, apoiado e ~ppt•ovado o seguinte 

Rc:q uJ,·i 11/.C 11 to 

Requcii'O que s'l requisite .-lo governo imp~'- . 
ri-.1, por inlcrme lio do Ministel'io ch1. Agt·icul
tura, Qommct·~io e Obras Publico.s : 

1. '·' Cópi:'l. da-< t~rifa.s em vigor da 0stra:la. de 
fert•o do P:tranà. 

:? • •J QuaCS ::tS modifiC8ÇÕeS por que tem pns
SJ.dO. 

:).o Si foi diminuído. c do C)Uanto, o f1·ete 
da herva-ruatto em bruto, conduzido. ue Cul'i tiba 

Diz o tcl<.~gramma (ifi)': 

« Ao senador Ribeiro da Luz.-Josc:i de· Faro 
assume Jr sic ~ ·· · · 
em Itaporanga contra a eleição de Pedi:o An
tonio. Providencias. Mostre a Coelho e Campos. 
- Ga::;·:la. >~ ·· -

S•·· p:-r.sident'3, tem V. Ex. talvez noti:ia ele 
que J?roc:;deu-se no 1 o do ·corrente mez a ele i
ção para preencher-se a vaga de um depubdo 
-pelo 2° districto de Sergipe. 

Log0 no llia. immedint), 2 do corrente, tiye.: 
mos um te~e:rr~1.mm:1. de pqss?a de confiança, 

o • 
E' q nc não havia tempo pura t.er-;;e notic ·a 

exacta do coll·gio de ~imão Dias a 20 leg'las 
do. capitaL 

A :3, ouLro telogrammn. da mesma pessoa di
zia (lê): 

» 
Vê a. Cama r a que c estes telegt·ammas se acham 

con.firmaclos pelo que primei1·o li, dirigido pela 
Gazetct ele Al·aca}it. ao illustr~ senador por 
Min:~.s, sogro do candidato conset' \•ador. 

N:lo quero prejulg-ar uma questão, de que 
:i Camara opportun·tmente conhecerá. Os do
cmuentos dirã.~ qual o venc~·lor, ctual o ven
cido -si o candiJ.alo conservador, si o candi-

Náo quero: porõrn, que pa::;se em silencio o 
proccdiulcnto d•) que ac:cus:.1. a Ga:cta de .:lra
cajit- a uelle ue rimeiro interessado no 
pleito é hr~j r. o vicél-presid•}nto em cxercicio. 

Consta-:uo quo pelo cx-pr:sidcn te o Sr. Dr. 
Luiz Ca~~tano fura. communicadn. por tele- · 
gt·a:uma ao Sr. mi nislro .[a agt·icultura, a elci-
çiio do c<LnJidato liberaL . 
Mas~ isto não p:·ova nada. O Sr. Dr: Luiz 

Caeta.no d·~u tacs PL'Ovas de si em materia 
oleitot•:d, procedendo a ft·o.udes e cou1pressões 
no 4° distl'icto de nliah;:l provincia, qu13 não 
admir:t qualquer inexacta aifirn;.ativa de S. Ex., 
em tas,;; assumptos. 

Quem o ;vctvodor,' qt~em o vencido- os do·· 
cumentoro o di!'ão. 

l\!a:'1, ape;r.ar dos telegrammn.s opposlos, não 
, se pode duvida!- d<l. eleição do c:1.ndidato con-· 
s;:;rvador, c das frn.udes denunciadas~ contra 
a.:: uacs lovanlo o meu rotesto, inteirando de 
tudo o governo. (Apartes .) 

4." Si é exacto qne companhia. C lwmi;~s de F a 
B · O Sr... SoAP.ES : -O goYerno pode impedir, · rd:.,: ilicns j>•·oh1bc ou r:ll!lix.11·aça r1ue sej:\ con-
duudL pnr Autonina a hcr\'a. quo fot• bcnefi- tem o Lclcgrapho ás suas ordens. 
ciuda. em .Morretcs. . O Srt. CoELHO E CA~Iros: ~Pode e devo pro-

Sala das scssõos, G de Julho de f835.-.... 1lvcs vidcnciar. . 
de .:1muj.j . Senhores, att~nd~-se à J?Cqu?na. maioria com 

. qnt;\ naquello d1str1cto fo1 cletto em Dezembro 
O Sn. COELH~ B CA_:uPos (pa-ra; n•.~!JO~!O u 1·- 0 candidato liberal, sendo preciso inutilisar-.se . 

r;ente) reqoer c1_nc.o 1rnnutos de urgcncta para. um collcgio conservado1·; 0 se .verá si é ou não 
tratar de n~goc1o liuportante. · l provavcl a victoria d.o candidato cen.servaclor, 

E' Mnccfiid:l a urgenci:.t. · qu::~.ndó n.go·r!l. não pleitêá.va; como então; com o v Ji . ._34 
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ch·:fe liberal do força e pr·estigio no seu par
tido. 

Por outro lado, quem souber ss t1·amoia,;: que 
se tem feito em Itaporanga, onde at.mesa clei
tm·al é toda liberal, não duvidara da pé:ssiiJili
dade de mai;; est 1 • 

logar nr;sta Camar:t, fui victirna de uma dupli
cata., feita alli quarenta dias depois d3. época 

7 .José Pompeu. 
8 Rodrigue;; Junior. 
9 Hatisbona. 

10 Cruz Gouvéa. 
11 Portella. 
i~ Corrêa. de Araujo. ' 

Ainda em 1881, no ali,.tamento eleitoral pelo 17 Barão de Anadin.. 
regimen directo, deu-se :llli o milagr·e de se 18 Lourenço de Albuquerque. 
incendiar o liYro da revisão dos jurados, sen1 10 Leandro :Maciel. 
que o fosse a meEa em cuja g:1veta so achava; 20 Barão do 13uahy. 
sendo alistados muitos eleitores, não sei com 21 Araujo Pinho. 
que documentos. 22 Araujo Góes Junior. 

O Sit. OLniPIO CA.:.rPos : -Desdi) 1881, de ~3 Cost~t Perei~·a. . . 
quantas elei\'Ões feitas em lt:1poranga, somente· 9~ Fern~ndes de Ohve1ra.. 
uma se fez re •.,.ulat·mente : a do anuo passado. -?. Castrl?to. . . 

o 2u FranciSCO BdtsarlO. 
:SR.. OELHO E _-\.2\IPO.S : - OlS em, se· 27 Coelho de Almeida. 

gundo noticia o telegra.mma, \rem :\gora de 28 Bezamat. 
ltaporang:; mais e_ssa fraude, e~n .que tomou 29 Alfredo Chaves. 

~ ' 
dar-se uma supposta victoria ao candidato li
beral, que eu acredito derrotado. 

Que o ,.overno collocando-se na altura do 
sell dever, tome suas providencias para que 
esta Camara não venha ainda testemunhar uma 
fraude mais, por parte dos sens agentes ,ou 
adeptos. 

Que a Camara fiqne de sobre-aviso para que 
com . isenção possa pronunciar-se sobre qual o 
deputado legitimamente eleito pelo 2° distt·icto 
. de minha província. -

E' o que tenho a ponderar. Não prcjnlgo a 
questão. Limito-me a um protesto. 

O Sa. C.mLos PEIXoTo :-Apoiado; fica des
de já consignado o protesto contra a fro.ude. 

VOTAÇlO DO PARECER. N. 159-188) RELATI\'0 .:\. 
ELEI"~:\.0 DO jo DlSTiUCTO DA Pll.0\"1::-o;CL\. DO 
CEAR·.:.. 

Procede-se à votação da 1a parte da seguinte 
conclusão do pnrccer da. commissão; sa.lvo o 
voto em separado: 

« Qae sejam approvadas as eleições do 7° 
clistricto do Ccnri. )} 

Posta a votos, é approvada. 
Procede-se :i. votação da. 1a conclusão do voto 

em separado q uc diz assim : 
« 1. a Qlle s0ja cleclararln. de nenhum effeito 

:- ' 

O; Sa. VJANNA VAz requer e a Camat·a ap
Pl'Ova seja nominal esta votação. 

Feita a chamada respon:lem 
Sim, os Srs. : 

1 Cruz~ 
2 Leitão <.la Cunha. 
3 Sil \·a Maia. 
4, Gomes de Castro. 
5 Dias Carnctro. 
G Coelho de ttl}z~nda. 

34 Soares. 
35 Antonio Prado. 
3-.i Rodrigues Alves. 
37 Rodrigo Silva. 
38 Delfino Cintra. 

.~..Vao, os Srs : 

1 Satyro Dbs. 
2 Adriano Pimentel. 
:3 Almeidll. Oliveira. 
4 Vianna Vaz. 
5 Casiello Branco. 
ô Frcdet:ico ?orges. 

8 ··Miguel Castro. 
9 Alvaro Caruinha. 

10 Bczel'ra Cavalcanti. 
11 ~Ioreir·~• Br:mdão. 
12 Carneiro d:i. Cunha. 
13 Benriqucs. 
14 Dantas Góes. 
15 Paula. Primo. 
16 .José :1\brianno. 
17 Joaquim Nabuco. 
18 Sigismundo Gonçalves. 
19 'Ulysses Vianna. 
20 Ribúro de :Menezes. 
21. Prisco Paraizo. 
~2 Francisco Sodró. 
23 lldcl'onso do Araujo. 

. . 
25 .Toão Dantas Junior. 
26 Zama. 
27 Juvcncio Alves. 
28 Aristide:"; Spinola. 
2\J Valcletaro. 
30 Ft•an~.a C:uvalho. 
31 CandiJo de Olivejra. 
:32 Affonso Peno.a. 
3:3 Mascarenh:ts. 
34 Vallade~rcs. . 
35 Antonio C~·los. 
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36 V az de Mello. 
37 João Penido. 
38 Carlos Affonso. 
39 Montandon. 
40 Mares Guia. 
4'1 Affonso Celso Junior. 

. 
4:3 Duarte de Azevedo. 
44 Martim Frll.ncisco. 
45 Cam os Salles. 
4ô Prudente de Moraes. 
47 Padua. Fleury. 
-18 Bulhões. 
49 Augusto Fleury. 
50 Alves de Araujo. 
51 Schutel. 
52 Silva Mafra. 
5:3 Sdgado. 
54 Itaqui. · 
55 M:1.ciel. 

5i votos con-

O Sr. presidente nomeia os Srs. 3" e 4o se
creta.rio:- para receberem aquelle Sr. deputado. 
que, achando-se presente, presta juramento e 
toma assento. 

DISCUSSÃO DO PAUECER N. 158~1885 REL.oi..TIVO A 
ELEIÇÃO DO i4° DISTRICTO DA PROVINCIA DA. 
IUHIA 

O Sn. Jo.\.QUDl NAauco pede que s~ja. con
vidado o deput::tdo diplomado a discutir a sua 
elei .ão. 

O SR. BEZA:.\IAT diz que, si se tem de es
ta.helecet· discussão, deve haver igualdade de 
condições para ambos os candidatos. (Apoiados.) 

O Sn.. Pn.'F.SlDEXTE : - Pelo regimento, o 
candidato diplomado é que toma ptrtc na dis
cussão, c não ha. dous candidatos com diplo~a. 
(itpoia(los.) 

A commissão do inque~ito, de accôr.lo com a 
deliber:1Ção tomada pela Camara no principio 
da sessão julgou, diploma o qne foi a.pr.)sen • 
tado pelo Sr. Marcolino Moura. 

Convido, pois, o nobre candidato, que se 
acha presente, a inter\'Ír, si quizeL', n :t dis
cussão do parecer. (Apoiadós, nilo apoiculos 
c apar-tes .) · 

Camara resolva si deve ou não ser a.dmittido o 
Sr~, Bar:l:o da Villa da. Barra a discutir essa 
eleição. · ·· 

O SR. PRESIDEXTE :~Declaro a V. Ex.:que, 
em face <lo regimento e dos precedentes, não 

osso aceitar o seu rB uerimento . 

O SR. - BEZAl\IAT:- Peço a palavra pela 
ordem . 

~ . . 
ve:i pela ordem, não póde fallar segunda. 

o SR. BEZAl\IAT :-E' sobre esta nova reso
lução de V. Ex.. 

V. Ex. diz que não ha p-recedentes e eu 
appello para os anna0s. Toda a Camara sabe 
que o St·. Maciel foi admittido, em 1881, a 
discutir a eleição com o Sr. Tavares. (.-1pw·tes.) 
Pergunto a V. Ex.., Sr. presidente, si são es
tes os precedentes a quB V. Ex.. se referiu~ 

O Sr •. PRESIDE~"TE :-V. Ex. já concluiu~ 

q S~. l_3EZAl\IAT :-Um~ vez 9,U~ não ~enho 

sem que V. Ex.. se digne re>spoilder-ine, para. 
quo eu conheça o modo por que vai resolver a 
qnestão. 

0 SR. PRESIDENTE :-Ja r~solvi. 

O Sn; BEZAl\L\.T :-Ma-> eu tenho o direito de 
considerar-me ou;não satisfeito com a resposta 
de V. Ex.. 

O Sn.. PRESIDENTE :.::_v. Ex. sabe perfeita
mente que o regimea.to nã'o permitte fallar pela 
ordem mais de uma vez. 

O SR. BEz,\.l\I.\.T: -Eu -pergunto a V. Ex. 
si e 1u es y s aa casa sao con ,ra
rios áq ueU~>s q u~ foram indicados pelo nolJre 
depu talo pela Bahia e por mim ; e si V. E~. 

- · xili::~ r ::1. iiiua. memoria, 
citanào-lhe o que se deu com os Srs. Ta\•ares e 
Ma~!iel, e com o Sr. Bermu·do da Mendonça e 
Tbeophilo dos Saatos em 1881. 

U:.\r Sn. DEPUTADO: -Não é ::t mesma causa. 

O Stt. BEZA:IIAT :_-Não ha paridade per
feita, quanto ás ~leições; mas ha una.logia . 
Trat:~.-se de S!ibP.r si n C~mara tem ou não ad
mittido ao deb::~.Le os c.lou:i candidato;;, o diplo
ma,lo o o sem diploma. Eu pedi a V. Ex. que 
tiYesse a amabilidade de responder á minha 
pergunta. 

O Sn. Pn.ESlDE:STE: -Não posso responder, 
est~mdo V. Ex. na tribuna. . 

O SR. BEzA:~rAT:~V . Ex. que co>;tuma até 
interromper os oradores, f;Jzenclo verdadeiros 

• tscursos, eve ser 1gua mnn IJ' enevo.o para. 
o Sr. pt·esi lente decidi u bem. A Ca.mara commigo, que peço-lhe unicamente me res
considerou diploma o que fosse expedido pelo ponJa-sim ou não. 
juiz de dire1to, e nesses termos bem fez S. Ex. 
convidando 0 candidato Jiplomado a · tomar O Sn.; PRESIDENTE : -Responderei depois 
parte na discussão. Mas, tratando-se de uma que V. E:s:. se sentar. 
discussão em que não S'lrão de mais todos os O Sn. BEzA~IAT: - Então, Sr. presidente, 
es··larecim~ntos que 'ã Camara possa obter, e certo de que Y. Ex. não póde ir contra os 
sendo o direito de defesa uma cousa que não ~e estylos da. casa, constantes dos Annaes e nem : 
póde nem se deve r;~stringir (apoiados), pedirá contra o que est:i. n:~ consciencia. de toda. _ a 
ao Sr. presidente gul) subme ttu á considera~.ão J Camara , desisto do direito que tinha de conti- · 
da casa· o requerunento que faz, para. que a nuar r.om a pa.l:l.vra na questão de ordem aven-
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tad:t,e sen:to-mell!ir:J. obtera resposta que todoc 
desejnmos ouvir de v·. Ex. 

O Sri.. Pr..xsmEXTE :..:..:. Agora responderei. 

Eu havia declarado que na .fôrma de i·eg-i
mento devia. sómentc ser 3-dmittido n. tomal' . . - . .. 

-não pode sêr abatido 1Sor um~ Ca.mars. (3m .sua 
maioria libet•<.l, corupt·azeu4o-~e em record<\r
lhe as pala.Yras do honrado p1·es1dente do cons~
lho,ao :tpt·r·senLar. o seu pro"ccto d~ rdo&'l!l,?- eler
tot·a.!: <<Duas são ~s reformas c~pttaes,cuJa. rea
lização torna~sa uece,:;s,lr:a no paiz : a eleição 

. - - (. . 
-:plomado. Arespect~va di~posiç~o do regimento 
é a do ::t.rt. 3o que d1z assun (l1.0: 

Era nesta d's·)o · .- ..,.·- · 
principi? nie fundava qua_ndo f~cultei _ao c•:_n
didato d1plomadó o poder mterv1r na d1seussao. 
Entl'etanto, allcg-ados como foram na discu~são 
de ordem que se travou alguns pl'ece:lentes em 
que foi permittido a dous candidatos tornarel? 
pa.rte ?-a ~iscus~ão,e parecendo~~e esta dou:rl
nn. m:ll:'> hberal, eu concluo docidmdo consuhnr 
a camara sobre o requerimento do nobre depu
tado pela Bahia.. 

es a o pe o .... r. 

E'' approvado o requerimento do Sr. Zama. 

· O SR. PRESIDE~TE convid:.t o Sr: Baí·ãO da 
Villa da Barra para a-ssistir à discussão. -

(0 Sr. Bar{ío da Villa da Ban·a -ent;·a 110 
?·eci1tto e toma assento.) 

- . ... . 
O Sr. l\J:arcolino ~:[ou~a {J_Jerle 

O$ p-opeis 'i'ClatiVO$ Ú .\;Ma elciçâo pelo t-1° dis-
• • • - • • ~- • ~ • 1 a 

presença, neste momento, occupan.do esta trL
buna, significasse um_ prot,;sto contr9. a viola
.ão de um dir ito 

- não venceria as diffi.culdad8s que me opprimem 
ao penetrar neste recinto, principaloJente tendo 
as lições <la nossa historia. política, que ::ind:L 
não registrou uma sô victoria cl~ eloquencia 
parlamentar cont::-a o espirito partidado, em. 
materia de verificação de poderes. por mai.:; 
fortes que s~jam :~.s razões de direito. (Apoia
dos.) E seria um baldado esforço nas circum
stancias actuaes. de justa. inquietaç~i!o p<\ra o 
partido liberal, indiffei"ente e cumplice no S!l

crificio dos seus mnis dedicados soldados. o a. 
quem é forçoso relembi"ar aq uclle celebra conto 
da. dama russa, tão 'a proposito feito nest:\. casa, 
pelo distincto Sr. Dr. Ferreira Vianna, q uc, 
ao atra.vessa.r de um bosque, vendo-se pers~
guida pelos lobos. o em risco de vida immi
nentc conseo-uira salvat·-se a n 
por um os seus :filhos, recebendo depois : a 
morte das mãos d·~ um lenhadot•, a ·quem re
feria o facto, indignado da sua perversidade e 
fraqueza_ ~e mãe desnaturada. 

Mas, senhol'eS, eu venho defender os direi
t')S poltticos de uma grande circumi;cripçito olci
·toral de minha provincia, direitos que envol
vemos grandes 1>ríncipios da causa n.bolicio
nista.. (apoiaclos), a. cojn bandeira, defraldada _ 

- ··a to: ~_os .. _os ventós ·dá-opinião, eu ·me iiJriguCi; 
convencido da victoria das urnas, e que hoje 

1rect·t c a re orma co e cmento sct'Vl ; e asse 
vero i Camara quo ucs~;~e sentido empreg-arei
Lu~o quanto __ valha e tudo q ua~lt~ po:::sa ser». 

: ( . " ' 
não é sem esperanç:~. que eu Yenho app-lln.r par~t 
a justiça da Cama.t·a e do meu partido, a_fim de 
Cf?~ não seja rasg-~do o dielo.ma, qne _mmto le
trlttmamente me fora conter1do pelajunta apu
~adora, sanócionando os·su!l'rag-io:> da maioria 
do eleitorado do districto, isto c, a verdade da 
eleição; (Apoiada.~.) - _ . 

A Cam:tra, depo1s de ter votada, a ped~do da 
2:1. comruissão de inq uerito, um r.~·q uerunento 
. . o-i • . ' . • 

no reconh0cimento de meu contendor, a dis
pens(l. dei:s~s mesmos Jiyros, quo . ella então 
julgara necess~Lrios, apezar de vehsmente3 
protestos . de alguns meml~ros d:t_ commissão 
deinq1.r~rtto. De:';d/3 esse dw. eu vt morta pe~o 
espirito ·partidal'io a csper~lnça d~ reconhec~
mento ele meu direito,c que ma1s tn.rde Vl

l'ia perante esta Cama.ra, c?rn a mesma resi
o-na«:-fiO com que Phoc1on mdfi'erente a tudo, 
~ . d d . . 
xc··~ H :.1 ·~··a n I" .-· - '" _ 

perante o po\'O de A~henas 9u: pedià-a ~il:l. 
con:lcmnacão: « Athemenses, e JUsta ou m
jusbmentê que me quereis fazet• mot•t•er ~ Si 
é ·us rtm que me que1·ets con e:nnar, 
ent~lo <lac-me o direito de dcf;_'za. » Es;,;e 
direito vó.'> me re,:usaes, desde q11e foram dis
pensaàos todos os elementos d1.;) 11:·ova, qu~ 
a propria Cama r a _ j ulg-ott : z:_eccssario~ para 
o julgamanto d:tquellas elc1çoes. (rip[J~arlos): 

Sr. presidente duas são as eleições annul
ladas pelo p:~.t·ecer dos qua1ro mcn,bros da corn
mis!!ão, que reconhecem deputado o Sr. barfi.') 
<h Villa dn. B~Lrl·a, porquantu os outros dons 
p:trcc,~res são - un~ pela nullida~le de to,!a 
el,!íçã.tJ, o outro p:üo meu rr.conhoeimc~tto. 

As clciçõr:s cuja uullid<L(lc se pe~·l .são ~s 
d~\ p:u•Jchia de Casa Nova c Sa.nt.l lhta. do Rio 
Prct:1; c porcl'lC ·~ ·· . 
•Quanto á cl··i·;ão de Cas:t Nova, :l umca \'<:r
clad;~ira daquella. qnc fôr:l: tra.n~cripLa no livro 

, • , 'J _ r1 ao p:lz aqne (1. 

localidade e a cuj) cat·go tom estado a esc ri va
nia de paz daqnelb parochia como atte;;ta o 
telegramma ullimo do presidente da vro
vi nciá. dizendo - o t:e desde 18tH é o c;;;cri vão 
José Pereit·a ele .Mêsquira que tom servido nis 
eleic;;ões havidàs naqudle logar. A' verd:tdl) 
de;;<.:a eleição é c9niirmada pelo documento n. 6 
do teor seguinte : ' · 

N. G.-Illm. Sr. Esc1·ivão do Paz- da. séde 
da·parochia de-S. Jo~ó 1le Casa Nova.- O -ca
pitão José Martins de Souza, eleitor desta. paro-
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chia~· a bem de seu dir-eito, precisa que V. S., 
revend9 o1ivro.d:L'l.notasem que foitr:mscripta ·· 
:.1. act:~. da· ap1u·ação dós :votos na ele1 ção feita, no 
1° de Dezembt·o corrente, par:i deputa~o gm·al; 
lhe dê o traslatlo ve;·bo ad ved;t:m Je~sa mes.ina 
a(;ta em termos ue fa. a fé · como deter · in 

cedulas, produziram o numero de i04. · E em 
act.o "uccessivo o presidente designou o·mesario 
João Ferreira Sabica para as l1~l" e annunciou 
que ia proced•)r a apuraçi!o; par::~. o que re· 
partiu as lettras do alphabeto pelo_s ou_t_ros 

at~t: i § . o rla ultima parte d:J regnla"mento vendo em sua. relação os nomes -ios votados 
eleitot•al de• 13 de Agosto de 1881. ~Nestes I p0r algat·ismo sucessivo da. numer:1ção natur::t!, 

. termos, pede ü. V. S. deferimcuto.-E. R. M. confot·me o at·t. 1-16 das instrucções. Termi-
, na a a leltura e a :tpm·ação das .:edulas, o 

j!la;-tins de 8ott.;a. secretario d~~ mesa formou uma lista geral 
.::José Pereira de ?-.Ie~quita, esm·ivão de paz da contendo os nomes dos cidadãos· votados desde 
pa.rochia :de S. José de Ct1Sll Nova, pot· no- o ma:s.imo ató ao minimo, o q L<al puuiicou em 
mcin:çiio legal, e_tc. · alta voz, c é a seguinte: Barão da Villa da. 

Em observanci:t do artigo citado pelo regi- Barrn. 73 votos, Dr .. Marculino 1\Iourn. de Al
roento, dou o trnslado do teor seguinte. con- buquerque :31 votos·. Extt·altida u:nn. copia Jesta 
ocmo se acha no roen livro (J;:~ notas a fls. G:l : lista geral, o p1·csidente IIln.ndou, imlllediau
Atn. da el..:içüo para um .:eputado á Assemblé2. mente, publicai-a por edital affis:ado na. portn. 
G•Jrnl por este 14° districto eleitoral. - Au 1 o de;; te mesmo edifi.cio . . F o , am queimaàas ai .. .., 

, o er 1ra. 
de .1\iesq uit··, o pl"esiderite designoú o mesario 
Eg-idio CoBlho Tupiná para se1·vir d9 s ~cretario 
c e·me.:ario Leolino Fr::1.nciscodos S:tntos para 
fazer a c.hamada, em clljo traualho poderli !er 
auxiliado succossivamente pelos n1e"arios João 
Ferreira Sabica e Manoel Raymundõ Vieira. 
Em neto ;;Uccessivo annrlnciou q1;e começ:>.Ya a 
eleição de_ um deputado ú _ As.sombléa Ge1·a.l por
este i4° di~tt·icto clcitot·al. E de feito, have u-
~ - . • •:> . • 

ultimnmente regisfrn.dos. na ordem do :a.lista
mento, acudiram a clla 10,1, Mndo q u ~ ·a 
chamada foi cone! uida. à~ d u:ts hor:~.s da tn rde. 

er e1·am o ctrre1to de votar na presente eleição 
os eleitores seguintes: Apollinario Martins 
do R'•go, Clemente .José Cardoso, .loão Par. 
Landim, José Tiburcio de Carvalho, Dorotheu 
Mendes da Costn. Soeiro, Acncio Nunes de 
Souza, Antonio José da Silva. Hermogcnns 
Ribeiro Vianna, Francisco Ldz do :Sou:~.a. 
.João Ribeiro Antunes, Joaquim Ribeiro Antu
nes Ln.rang-c•ira., F'1·ancisco Rodrig-ues de 
Souza, João 1\Iaximo do Sou:~.a Lima, João · 
Avelino de Araujo, .Jorro Jo"é de .· Arnol'im, 
Bemvindo .Josó de M:attos, José Libor-io d~ 
Souza. Manoel Ricardo da Souza Liborio, Ama
ro .Tustiniano Rogo. Casimira Rodrigues de 
Miranda. Osorio Moreira de Malto!l, Salvinno 
Fernandes Rodrigues~ Emiliano Jesé de Frci
t~s, Herculano da Si 1 va Leite Manoel Jvsó 

1 a . u, '1:')"1-
dio Coelho Tu pin:i, secretnrio da mesa, lavrei 
esta. acta, d :1 qud bem como a da. constituiçlió 
e ins•alb .- · ~ , · ·"' · • 
el,~itores no livro supra mencionado, serão 
ex.truh-daa <..:opias a.ssig-n:.~.das, concertadas con
forme o art. 15-1 das instrucções para te-
~m ;S ~ es~artos es mos. .ó perante o es

crivão de p:l.z, Jo~Sé Pereira de Me..;quita, para 
translaçl~l-a. ll·) livro'âe notas. A,sig-naram-na 
o presidente la mesa, os quatro mesat·ios e os 
fiscae~ .José :Marianno Viantla, president;J_, 
Egídio Coelho Tupiná, set~l·~tal'io, Leolino 
Franci::co dos Sant!JS, :mesario. João Fcrrcir:\ 
Sabica, mesa.rio, I\Ianod Rayroundo Vieira, 
mes:. rio, Leovigildo Pereira d:! .. Mesquita, fis
cal, Clementino Dias da Silva, fiscal. Está con-

. ,teta qne me foi :tprê.;entada pela 
!Ucsn. e .os ftscacs. depois de tt·ansct•ipta!:'l neste 
meulivro d1• not:l;;; na d:·1 ta acinia dechrad::!. 
Eu José P :·.eira. d · 1v c i 
que csct·,~vi,.Tos ! 1\Iari:l.nno Vianna, presidente, 
Egidio Coelho Tupin:i, secretario, L~oliu.o 
Franci"co dos Santos, nJCS:tt•io. João Ferrcit·n. 
S:tbic:l , rne::;ario. l\Iano"l Ra~·rnu o do ViGirn., 
mcsario,LeoYi::ildo Pol'eira de Mesq11ita, íiscol, 
Clementino Dias d:1. Silva, fisca.l. E nada mais 
so continha. nem ost:wa -iecl:l.rudo em o dito livro 
d, notas do qual pará aqui ucm " fidmente 
transcrO\'Í e vai. sem C<Ht),õ~ que duviua. fa~.1, 
por ter tr:lllscripto, conferiria o coth~eJ•btda. a 
cujo livro d~.~ notas tJUC se ach:~. em meu podet· 
c cartorio me reporto a Jou fé. 

Villa de S . Jos6 de Ca~a Novn., :J de D~zem
bro de 188-L- E 1:u, .Jo!Ó Pe-reira. d!3 McJ<quittl, 
escrivão l.le paz o escrevi e ussignei.- .!osc ' 
Pere,ro. de 111 esquita.- H1.3Conhnço - n. lettra e 

n. os • mtro · oreira de Amorim. A' pro- Vílla de Nossa Senhorn. do Rr!nwnso- de PíHl~ 
porção que o eleitor comparecia, cxhibia o seu Arcado, 10 de Dezembro de 1884.-·Em teste· 
titulo, lançava na urna su::~. cedula. Í !chada d!3 munho da. verdade. O Jo· tab~Ilii!o publico vita
todos os la los n com o respectivo rotulo assi- _ li~io, J. esuino Libe1·ato .Cc"l(fe. : 
gn~cva. o seu nome no . livro pa.ra il';to destinado, 
sendo que assignou a rogo por um el~itOr A Gazeta da Baliia, unico orgão officialdo 
que não sabia üSct·ever, um eleitor indicado partidq cons_crvaclo_t' n:t.quella :.província, foi a. · 
por aqu·!He e convidado pi)JÓ preRidcnte._FinJa primeira a dar o rcsulta.Jo fiel destas eleições. 
a votnç11'o, a mesa. liiAndou lavrar e assi~nou o o que só poderia. obter d~ seus corre_:p_9ndente.s 
termo do C{'Hil se \·arifie:i ·quo os ·(·ieitores· da.llí.- Esta· provã.· soruente, ó mais qu1~ suffi
inscriptos com a sua aaaignatura om o dito li-· -'ciente p.ar:1 demonstrar a ·sua -:fdsidade · (dce.,~-
vro foram iOt. Aberta a urna, n contagem das monto n. 7 .) · 
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Sessâo mn ~ de Julho de iSS5 -

-((N. 7.~Ga::eta daBahia.-Eleiçõe~ para 
deputados g~raes. Temos as seguinte~ ll_oticias. 

f-{<1 DIST11.ICTV 

Cidade da Bm·1·a 

Marcoliuo Moura ......... •• . . .. • • . • • . 80 
Villa da. Barra ...................... ~. 4.2 

.c.· a asa-·:.v o va 

Villa da Barr:t. . . . . . . . • . • . • • . . . . • . . . • • • 70 
.Marcolino Moura .....•... _. . . . . • . . . . . . . üO 

.4puraçao dos collcgios conhecido.~ f((ltando 
o~ r.le S,-tntcL Rita, An!Jical e Campo La1·go: 
B:-trão d::t Villa d:t Bnrra- C..... . • . . . . • 282 
Dr. r-.Iarcoliuo de Moura G Albuquerque 
-L.................................. 216 

ois co eg-!Os c e Ang1cal e amuo La~go 
bo. grande maio1·i,, conset"vauora, dev~ndo, por
tanto, est•1r el~ito o Barão da Vilb. d:l. Bart•a.. » 

de- Jos<5" Pereira de ' Mesquita, e que o mesmo -
-escrivão confeôtt ~ COIJ.certou a já referid21. 
icta da eleição. g l'ar~ -constar, eu, LoUJ.·en~o 

. Xa. vier da Veiga, official d~ Secretaria da Ca
mara dos Deputados, passei a presente ---er 
tidão. -Sect•etaria da Camara dos -Deputa os 
em e •evere1ro e o.- •s a c n orme . 
..:-Secretaria da. Camara dos Deputados em 19 
de Fevereiro de 1885.- O directo!.', Jo1ge J. 

ção do Rincho da CasP. Nuv:t, eleição quo, ainch no di:t 3 de Dezembt•o o anno proxiroo p3.$sado, 
depois de conhecídlla os resultados das outras a requerimento do capitão José Martins de 
elei~~ões contra O:i.: t:irévi.-:ões da Gazeta!, e que -souza., o trasladoda eloiÇão -a- que se procedeu 
me davam a maioria d•:l 52 votos cuutt•a o m·~u no dia 1° do mesmo mez' e anno, para um depu
competidor, jam:1is fora rectificada pelo orgão tado à Assemblea Geral por estP. 14° districtó, 
conserv-ador, que deixou suspensa a opinião, nesta l?a.toch.ia de S. José de Ca;;a Nova, não o 
não ousando n.sseverar o Sr Bitrão da Villa. da. po~so h.oje fazer, porque no dia 15 do referido 

'Barrn. deput!tdo pelo 14° districto d:.t Bahia. por- mez. ~usenta.ndo-me eu ele minha casa, foi ella 
quanto <lcima das-paixões do~ p:n·tidoil estti:o 03 logcf assaltada por emissn.rios ao p:;1.rtido con-

. · · ·, ·· servador nest:.~. lo alidad e r ubad l'vro e 
O Sn • . M.-\.rtCOLr~o Moull.-\. :....:o, docur~~ntos not::t.s onde e;;tava transcripta a acta. da eleição 

que passo a ler. sob ns. 8, ·10, U, -12, 13, 1.-i, a ('luo se refet·a, do dia 1° de Dezembro de -188-!, 
15, 16, -17, 18~ i9, :w e 21, !'albndo a ui a re15• como fim unico,:;;eg-un.doénotorio. ele inutilizar 
posta o pr-estt ente <a pi·Ovtncta r a iln. lÍ<\ ao r ai ria a cançac a pe o r. rco i no . ' ou r 
tdegt•n.mma qae lhe foi dirigido pela mesa dt e Albuquel'quo. r~ontra o seu competidor o 
ass.emblé::J, Fobrc se1• . o escr.h•fio .MaKquita o B1rão da Villa cl:t Barra. O qtte po!"so, porém, 
umco :t cargo de quem h~ mmtos annos está a n.fianÇ1.t", sol; .Juramento, e está: no dominío pu
e.s~riv:tn~a de paz daq Hei_ la paroc!lia., o qúe não blico e no m'3u liv1'0 de notas r·oubado, h~L pouco 
V~.JO aqut entro os papms qu~ m~ foram fúi'ne- d•Jsappari>.cido. é r1ue o D1·: Ma.rcnlino Moura e 
ctdos pela scc•·et~t·la, rnao; que a Carnar~ co- Albuquet·que obteve no collegio d.)sta p~rochia. 
nhecef mostram n.lé onde podia chegar a ft·ando 31 votos, c o B"'-I'ÜO da. Villa da Barr:1. 73 votos . 
..: o .;rune sem nome de uma mesa eleitor~!. O referido é verdacle, do qua dou fé. Eu. Jo-só 
(l~) : Pereir•a. de i\!csquita. csct·ivão de pa:'., o I'Screvi 

N. 8.- Illm. Sr. dircctor da sect·el:aria da o assi~n.ei. Villn. ~,e S. Jo•Ó: de Ca~a Nova. 21 
Garoara. dos Dcputndo3.- :1\h;·colin·> :\Ioura 0 de pe.~e~b:o :-de 18~-1.- Jo:se P~1·ewa. r.le ..~.1Ies-
Albur uer·· U" a be• d ,., .1·. 't . qtr.tla, e.,criv:.~oo de p IZ. 

-1. ·1 -., . .n e ~--u uu et o, prectsa. N 10 N. b · · 1 1 . que V. S., mandando rever 0 ~.rchi v o, lhe dó : ~ ·· . -: os a au::o . ass1gnat os~ e eltores 
pot· certidão 0 nome do escrivão _ da paz qun de:sto. p3.t·~chu~ de S .. Jose de C3;sa ~ova, decla-
concertou e conr(~ritt a acta da eleição oara um ramo!· e JUl·am.os, sl noceasarl~ fot·, que: ~o 

, daptJt.llclo gor:~l 11a puoch.ia de S •• lo).!~ ·JiGa.s·) co lleo 1.0 de-~sa 
0 
mesma parochra, na cle1çao 

Nova, circuroscri pçiio eleitoral do i4'' districto I procedtda no 1 do corr~~te .mcz p_::~.ra. um 
. da pt•o\'incía. dn. Bahia, eal 1881. -E. R. :M. _ l dcptt_to.~.o ge_ral p~1· est~ f.! o dtstrJcto e~eltoral da 

Rio, 19 de Fevereiro de -188:).- J[rt"rcolino prov1nc1a da Bah:n., o Sr. Dr. ~hrcol~no Mo1~ra 
.11I o11ra e .4.1bUIJ!!e1·qw!. P .:.s <;o.-Secr•!taria d:1. â A:buquerque o:Jteve 31 votos dos s1gnatat'lOS 
Ca.mara dos Deputado-;;, 19 de Fevcreit•o de 1885. e.s e ·1 . . . · ·· . · . 
-0 director, Joí·gfJ J. lJod.~ ~.col·tlt. • Dec ara.mos, o~tros1m, O',JUramos, s1 proe1s::> 

. ·.:. for. que o candtda.to conse1·vador, o St·. Ba.t•ão 
. Certt~eo quo,rev~ndo a: a c ta. d~ . eleição da da. Villa.. dt\ Ba"ra. ~bteve 73 votos. cujo ro•ul-

::paro~hl~ de S. J~s!) do Rta:ho de ~asa Nov:a, ta~o fot, Jogo depo1s da. cl ~ição, JlUblicado por __ 
_ provt!lCla ~~ Bahta, ~proce lldllt -em •Ji · ~e- Ou:- ed:ta.l, affixado -n.a porta: da m:~.tnz ' desta. paro
tubro de 181')1.~ c.lella c<!nsta q?e~ o : eecr1vao dl) chtà, logn.!' destmado ~para. o di to fim, e se acha 
pa~ que serVlu na referida. elerçao tem o nome no conhe.ctmento de toda esta popula~o. Villa.. 
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Sessüo_eni 8 de .TulhÓ de1885 · 

de S. José de Casa Nova, 3 ·de D~zembro de regar ~uas õrdons a Gste q 11e se preza ser. 
i884--Josó M:ntins de Souza, v~ovigildo.Pe- , De V. S.; amigo, obrig:do e criado: - Amo
reira de 1\Iesquit::t, Lucilio Perrüra de Mesquita, nio Salomão da Silva. 
José Pereira de _ Meó)quita~ I\!anoelPereira de . Heeonheço a firma s(lr do proprio punho de 
Mesquita, AntOnio " . .José de Cutvalho, Antonio .. -\ntonio Salomão d~~- Silva ; o referido é v'er-
Jo"aouitn···de Arau· · · ·· · · · .. ·· · · ·-
g"lH~s, Norberto Ribeiro Antunc:S, TibGrio Mo
reira d~ Arriorim, Jose · Fran:cisco de Amorim 
Filho • .Toão 1~.lves de Amorim. Mamedo José 

u vos e .. mor1m, n onto 
Alves de Amorim. Polycat·po Moreira de Amo
rim, .José Antonio de Amorim, Fernando Josú 
de Andrade, 1\hnoel Dionysio da Siivi, Izcquiel 
Rodt•igues da Silva, Benedicto Xavier de An
drade, Firmiano de Sou:r.a .Moraes, Rodl.'igo 
ilntonio de Souza, lgnacio Gomes dn. Costa, 
João Leite Ribeiro-a rogo de João Ribeü·o dn. 
Costa, João Leito R~beiro, José Calhto da 
Rot:.ha Guod0s, José Ferreira de Mattos, Antonio 

• • T • • . 

do Reman3o ···do Pilão Arcado, 29 de Dezembro 
de i884. Em testemunho de Yerdade.-0 fo ta
bellião publico :vitalício, · J e$uino Liberato 

o e. 
N. 11.-Queimada3, 9 de J,ineiro de i885. 

· ·111m. Sr. tenente~coroner Jose Nuiú~s Sento 
Sé.~Respondeildo ti carta deY. S., datada de 
hoje, em q u,:> . pede-me informação sobre. a 
votaçã.o· ·que .' tsvc nesta fregueúa o Barão da 
Villa da Bari-a · e o Di·. Ma.t~colino Moura e 

: Albuquerque, na· eleição a que se procedeu 
nó ·1o d~ Deze:Obro proximo- ~:t~sido t·e-spondo-

~ < 

gnezia votei no referido barão, tendo elle 73 
votos c o Dr. Marcolino .Moura e Albuquet·q11e 
31 votos e ódc V. S.fazer ou cu Jbe 
convier desta rninha. respost:~. Desfljo :\ V. S, 
sau,Je. }.!and·~-me suas o1·dens e sou co1n estima. 
De V. S. respeitador, obrigcido e criado, Eva-
?'isto ·ca.~siúno da Pllixüo. . · · 

Reconh·~ço ser v,erdadei~a e do prop;·io punho 
a firm~~ retro por ter verdadP.h·o conhecimento, 
o que tudo dou fó. Villa de Sento Sé, 14 de Ja
neiro de 1885. ELt, João 1\Iartins de Abt·eu, ta
bcllião pnblico interino n-: reconheci e assignei 
com o signal publico do quo uso. Em teste
munho de verdade.-0 tnbellião interino, Joao 
.1.li artins de -'túreu. 

N. 12'.-lllm. Sr. José Nunes Sento Sé.
Conimunico á V. S. que os .votos que houYeram, 

-for:tm estes, cujos explico àV. S. ::: de Josó Ma
noe~ 73 Yotos, de.José 1\hrti m 32 . O .mais 

, . 

attento venerador-Ccmuto Josâ da S ilva. 
!~econbeço . n. firma set•·do p1·oprio punho, ser 

de CanuLo José da. Silva. O r ()ferido é ver.-J~.dA, 
do que dou fé -~ Villa. de Sento Sé, 15 de De
zembro do 188•L Em tcstem1 •nho de verdade.-
0 escrivão de paz, Fmncisco .:lntonio de .·U
nacida. 

N. 1:3.- Illm. Sr. tenentci-coronel Josó 
Ntme~~--Cá recebi ácnrta::doY. S; -; :;respondo 
9!J.O O ba.rão téVc) 7~J" VOloB e O 1\.farc.olino 31. 
Nada. tnai~ te~~o a. diz«! r só ~im~ qtt~ira. ancar• 

Dezembro âe 1884. Em testemunho da verdt<drl~ 
.:..:::Escrivão de pn;Franciscn · A1itonio de Al-
'íneida. · 

.l. • • •• -r os,a aJ.::>:O aslngna os, e e1torel!l esta. 
parochia de S. Jvsé da. Barra de Sento Sé, d·;.
claramos. debaixo de juram(mto, que os Srs • . 
Anto11io .Tosé de Lacer,!a e Evarhto Cassiano 
·da. Paixão, ao regressarem· às sila:s mor:tdas, · 
depois da eleiçfi:•) a que ~e procedeu em Riacho 
da Ca:;a Nova, no dia 1' de Dezembro pro:úwo 

·passado, onde foram concorrer com os sens 
votos por serem alli cleitm·es da parcialidade 
conser\:adora, confirn:aram ~~_n nossa presençu.. 

nio · ouso n 1r z, e e1 or.- • ranctsco 
-Antonio de Almeitla, eleitor .-João Martins de 
~pr~ll· e!~itor~- José P-açh~co de Castro, elei-· . 
to r .-João Dotuingos Pesqueira, eleitor .-Nel
~on Jeronymo da Co~ta. eleitor. -Anionio nbr
tin! de Abreu, eleitor.- Ambrosio N un~s de 
Amoedo, -- eleitor.__;, Antonio Dor.ningues . Pes~ 
queira, eleitor.- Antonio Joaquim Pacheco, 
ell,itor :- Josi1 .. 1vbrtins Fer1·eira, eleitot·.
Jõã() M~noel.da -França.~ eleitor .~ Jose Ni.in~s 

. . . (. , 
tor-.. -:-Luiz Jose da. França, el:1itor.-Josó Nu
nes Sento Sé Sóbrinho, eleitót· . ....;. Francisco 
N ~ en é l i or -J à. b· t d n-
tos, eleitor .-Francisco de Alca.utura c .Albu
querque, eleitor .- Vigario da freguezin. de 
Sento Sé, eleitor. 

Recôn:teço ser ve1·dadcirns c dos proprios 
punhos as firmus retz·o c supra por ter dclbs 
verdadeiro co_nhccimento. o que tudo dou fé. 
Villa dí! SeRto Sé, 18 de Js.neiro de 1885. Eu. 
Joi!o Mat·tins do Abreu, tal>ellião interino, que 
reconheci e ttssi;;no com o signal publico de 
que uso~ Em testemunho da verdade, o La.!Jel
lião interino, JoCio 1lla,·tins de Abreu . 

N . . 15.-Dcclco·açc1o. Nós, xb:tixo assigna
dos, el~itores liberr..es, residentes n:1. freguezb 
d~ S. José de Casa Nova, do 14° districto elei
t oral d esta provincia, p~u·a que. d·esappa.reçam 
os bon.tos que osp;1lham algtms conservadores. 
vimos do alto da im · rensa declarar ue nesta, 
parochia. reconhecemos por nosso legitimo 
chefo M capitão .Jo~é .Martins de Sou:r.a, cida
dão pt·cstimoso c legitima influencia desta. lo
calidade. 

Frogucz..ia do S. _José de Cu.sa NoV"a, :30 de 
No\·embro·do i88~. · 

13emvindo .TosA de 1\faúos, José Francisco de 
AmoHm Filho. João Leit:e Ribr~ iro, P~)Iycat'ÍlO 
.Alve;; d~ Amorim~ l\Iano~l Diol)ysio da Silva, 
Josc.Antonio:de :Amorim, Ezequiel .Rodrigues 
da Silva; ~l:i.rtiniaoo RihchOAritanés; Antonio 
Josédrt·: Sil~!J:t : Antonio F~rnnndes l3raga, Emi-~ 
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Sessão êni s ,de--' iúlho de .1885 

Iia.:;'lo Jose: de Freitas, ~Iamedo_ ·José dli" Cu-
- uha. Rodrigo Antonio é!e _- Souza, Norberto 
-Ribeiro Antunes, :-:Antonio ··José·- de·· Carv:ilho~-, 
Fernando José de Andrade, ,José Calb..to da 

-Rocha Guedes. J :JséFerreirá. d•~ Mattos.Antonio · 
J. de Arau·o. knac1o Gom' s áa · 
mões àe Vargas, .. Tiberio Moreira · do Amorhn, 

_ Casimiro Rodri~ues de Mir:1nda, João Ri beiro 
d:1..Costa., Firmi;no de Soi.lza Morae;::. Antonio 
" • · _ • ~. ·:t _ v ino e • rauJo, 

·· Joiio Ah•es do Amorim, José Alves ,1() Amorim, 
!lbnoel Peroira de Mesquita,· Jósé Pereit·a ._de 
Mesc1uita, Loovigildo 'Pet"eira de l\fesquita, 
.Lucilio Pereira de 1\iesquita-. Antonio Joaquim 
âa. Roch:i Pitta, Jo~o Na"S:iruo _do Souza Lima, 
Manoel Ricardo de Souza Liborio~ Jol"e Liborio 
de ~ouza, .José Honorato . de Souza, Herculano 
da Sih·n. Leite. Francisco Hodrigues de Souza.. 
Benedii.~to Xavier de Andrade. Leonel Celestino . . -, . . . 

(Est:.\'am reconhecidas as :firuias pelo tabel
lião João . .i.\Jartins de Abreu.) 

N. i6.- lllm. Sr. 'uiz munici JaL- O D _ 

21 Dorothr>i.l Mendes da. C~~ ta. Soeiro. 
22 José Mariano Fern~~rid?-s Braga._ : 
2:-f João - ·cal_Jisti:mo da Costa (fallccido). 
.24 José Ferr•3ira de !\h.ttos. , ~ - · 
;25 .1\·lanoel Pedro do Rego~ - -
9 - • - • - . 

27 Antoaio -.Francisco . C~êllio Carr~pato~- · 
28 Antonio il!arianrio Vi::lnna. 
29 Cl~m~ntino Di!"I S da Silv-a. 

1 a.rcohmo .!.\"loura e Albuquerque precisa. a - 44 Joattuim:· Alves dos Santo;;. 
bem de seu direito, que V. E::s:. man.le, pot· seu 4.) l\f:l.noel de Souza. E!iiLella. 
desps.cbo a.o _ escrivão do registro, elci~oratl 4G Edàio :Coelh9 Tupiná. · 

_, - ·_ · o, .(e onso oso < :1 1 va. 
· lh:~ àe por certid~o, ao pé desta, e em termo~ Antonio Jose da Silva. 

de fê' a. rel:lç:Jo nornin:tl dos eleitores da paro- 49 Antonio Salomão da Silvn. 
chi:a. de S-· .José do Riacho.,l:l. - Cn.sa Nova. · eom 50 Canuto ·Jo36 âa Silva. - -

- declar::\ção ·dos mudados e dos fall•·:cidos .. até ao 51 E'!"idi.o . Fernandes Braga. 
dia 1 de Dezembro do anuo proximo passado.- 82 .José ManoBl Vir.nna . 

. Nestes termos pede ã_ v~ · S. cl"f(:\rimen::o: 53 Ln:1linci Ft·àncisco dos Santos. 
E. R. !\L.;... i1I co-coli1~0 11fow·a. c · AtbtiqFel~-- ~4 Vigario Robf!i'to José da Costa Cerqu~iri. 
qttc. -· ~- - - 55 Antonb José de Carvalho. 

Como re- 1u~r. Vill:'l. elo Rcmt1nso em 3 de Ja-- 56 Tib11rcio ·Fernandes Br:iga.- · 
·- ") ·, - 'f. • • .. 

.. ..: . 

Certidão :- o tenente Gabriel Torres Ba.n<lei
ra, 2° tabe]iiil); escrivão rlo Civel e · de pr(lv• ·-
dot•ia de~L vil ':r • ?. 

Remanso, de Pilão Al'cn.do. por mercê vitnli
cia d·' Sua 1\ln.gestade Imperial que Deus g-uar
de~ etc. 

Em cinuprimento ao desp1.cho rett'O certifico 
que, reveudo o livro do registro eleitoral desta 
ccma.rca, e são os seguintes que. const :m do 
re:mectivn ·Jivro ~nm•tcncerem á parocllia de 
S. jo~é d:1. Casa N~v,• : 

:1 Antonio Jo;;é de Camdho. 
2 Jo~e Siwõe;;; de Var-gas · 
;~ .José Ca!ixto d::. !tocha Gu.~des. 
4 !\hnoel .losó da C:>sla. 
5 A ;,olinario Martins do Rego. 
{:; Bàrtholomeu José da. Silva. 
7 Clemente José Cardoso (fn.llec~do). 
8 .José Justino de Souz::.. -

. oao a.z :tn' un (a cct o). 
10 José Tiburcio d:~: Ca.rvalho (fa.llecido)". 
11 Antonio S .Jomão F·' rnn.nd0s- Braga. 
1.2 F:> lipt~o José dô Rego. 
13 J os0 da Rocha Pi tta. 
H José _ Floroútino da Silva; 
15 !\larliniano 1\l:.a.rLins do Rego. 
iõ l\-ianoel ·lo Nascimento RGg-o. 
1i Adão .losê da Silv:i • 

.. 18 Antonio José th: LacGrdu. ,_ 
·to '_Agorújn[To Alve~~de ·· Mir~uida .• .. • 

~ '21.) Candido Fernàndes Brag2. ~ , 

;)8 Antonio Joar1uim da Ro(!ha Pitta. 
;;o Fr;~ni:i~co 
()l) .1 :-
61 .To:io Ribeit·ci Antunes (f.allPcido). 
li~ Joaqu;m Ribeiro Antunes L:ü·nngcira (bl-

hcido). · 
G3 Anloni.o .Jo1qnim de Amn:o. 
li4 Braz Celestino· Rodrigue~. 
05 F'l'õtnci~co Hodri:!'ucs de Souza. 
GG Fernnudo Josó d-e Andt·ade. 
67 JrJS'~ !\lart m do Sou la. · 
(iS .Joüo 1\!n.ximo de Souza Lima. 
()g _.Toso Francisco do Amol'im Filho.-
70 .Josr"· Hnnorio d:-1. Cruz C~d1ocit·n. 
71 .Tof10 Avelino de 1l.raujo. : 
72 ?\I:-~.mcd~ José dn. Cunha. 
7?. Tibcrio !\Ioreirn. de Am:>t•im. · 
74 .José Jo: ~quim de Aranjo. 
75 J o~é Lei te Ribeiro. 
7Li .João Josê de A · 
77 José Honorio de Souz:t Loura . 
78 Polycarpo Alves de Amorim. 
79 Erne,;;to Roclrigw•s Coelho. 
80 l\Ial"tiniano Ribeiro Antunes. 
Si Franéiséo'~ RoJriguP.s Coélho. · 
82 João Ribairo· da Costa. · 
83 .loão Rabello . do Amo rim~ · 
84-J .. eonel· Pet•eira de Oliveit·~\ · Amol'irn; 
_85 Sirtipliciano .fos~ dá Cuuha ; .· . 
86 Theop:lilo -José-da-Silva; ' ' ·: ::-'~' 
87 · Firmiano dt, -- Sl)úza Moraes~ · - · 

· s~ P..ot>c.ho · cote·stino ~odl'iguci~ .. , _. 
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89 Antonio.José.F··rt·eira Nunes. 
90 ~ BI3mvindo Joséde ~ Matt·os~ • -
91 Jose Alves ae Amoriin • 

. :. · 92José .. Libodó de. Souzr~: :. ; . 
93 .Tosé Antouio de _;;Amo rim .• 
94 João Alv'es de Amorim~ . 

' . b· ·-
QG Manoel Ricardo de Souza. Liborio. 
97 Mano~l Dionysio , da _Silva. 
9S Antonio Justiniano Re"" . 
99 Antonio Fernandes_ Br:1ga •. 

-100 Ignacio Gomes da Co~ta:. 
101 Osot•io .Moreira de Mattos. 
102 Rodrigo Antonio de Souza~ 
10:3 Jet·onylllo•Gomes da Costa. 
104 Amaro J ustiniano Rego. 
105 A ntonio A ve~ de Amorim. 
106 Ca.st mit•o .. Rodl'ig-nP.s 'le l\~~r~,nda. 
107 Dionyaio .José da Silva Netto. 
1_08 .Joiio Lino Vieira de Carvalho. 

!-ido é -verdade. Secretaria da Camára Muni
cipal-d<l. viUa do Rema riso de ·Pilão Are do·, 15 · 
de Dezembro de 1884:.- O . secretario, Nestor 
T oi·res Ba1Úlei1'ci.. .: 
.. Tódos estes documentes protest.am contt•a. a 

:.v~ ta falsa de S. José de Casa Nova.. O do
came nto n. 8 é a certidão da secretaria da Ca;. 
mara dos Deputn.dos, confirmada pelo teleg-ram
tna d-o presinente da Bahia!- diz,~ndo que é o 

• , • · .] •• "'!'<' I ~ ~.... • lA I! • • 

cri vão de Cttsa Nova, e não o tal Tupiná, ente 
inteiramente imaginario .c que nin::uem co
nhece co1r\o es~rivã0 darJliGUL localidade. O de 

. n.. e. a cet•tt ao c a à a a e e1ç.ao transar1p a 
· no livro de notas do e~crivão Jos~ Pereira de 
1~es.qui~a, _passada a rcquerim.ento do honrado e 

11G Rtmiro Moreil'a de Amorim. -.. , L"ovin·ildo Pereira de ·Ma"quüa, e n:t qual se 
. 117Simplicio Justiniano.Rego_. ... v~ ·-:q~c: obte\re ;alli.c·3l·· voto.-: ·e_· o can..Jidato: · 

118 João Pereiradc'Amorim~ · conservador .7:3~ e não 2 Yotos, como .1·eza a . 
1-19 Leocadio Pereira cl13 Amol'im; . acta falsa. c 118 p ,ra. o meu c.el?-tendor< o que · 
120 Ezequiel Rodrigues da. Silva. importá terP.m yobtdo os 120 eleltol."es -vtvos de . 
121 Belfvrt Rib;~iro Vianna. parochia. (D')cumenlo n~ 15 .) Os . documcnt?s 
12Z Jo:o;é Joaquim Rodrigues Coelho ns~ iO;H, 12, 13c 14, são declarações de ele1~ 

_12_3 .João Capistrano da . Sil v~1. Braga. , · ··- ·· ·tores protestando; -asseverando '. a -verdade ···· da-·-' 
124 José . L11iz de Q ·Cit·oz. eleição naq~1ella l~càlidade: O docu:nP.nto n:: 
125 . .Tosó Pereira de Me::;quita. · · . "" · 
~ . : ano e · eretra c· . esqutta. parochi:i. de Casa Nova. • . ~lguns me1.~s ?-utes 

127 Josci Carv:,.lho de Souza. da elei<;ão, e que vem pubhcado no .Dw r:zo d.a 
128 Norberto Ribeiro Antunes. Bahia, afirmando :pertencerem- ao parttdo h-

· ' · )era e recon lG~'en o por seu c e e o meu 
130 Bartholomeu da Costa Soairo. prcsn.do c honrado amig?, :~ capitão J~sé Ma:·-

S:io estes os cleitores_da parochia t!e S .. José tina de At·aujo ~ inil.ueucta hberal e mmtolcgl
dn. ··c3s:t Nova deste te1;mo. o-: quaes constam tima n:~.quella. locahdade. 

; do Íivro do regi,.;tro eleitoral desta comar ·a, :to c) Sn • .TurENCIO Ar.vEs : - Apoiado, muito 
. qual me rép·)rtó e dou fá. Villa de Nossa Se.::. legitima. 

nhora do Remanso do Pilão Arcarlo. :3 de 
Janeit·o de 18S3. E eu · Gabriel Torres B:lndeir;~. O SR. 1\LmcoLINO 1\IounA:- O documento n . 
escrivão ou _ L:ibellião do r(.'gistro eleitoral, 1G é :t cút:dão dn. relação nominal doi; eleitores 
0 oscNvi c assigno . .;_Gabi·icl Tortcs Ban- da p:-trochia de Casn. Nov3, peb qual se vê que, 

tit·ados os 9 eloitores fullP-cidos e um ausoute, 
de ira · c •mpüÔ-s(l 0 ele i tora do ~~ ·120 el ~itot•es. No em-
N.17.-Ill~. Sr. presidente da Camara Muni- tanto da ~teta falsa se .vo· qtte votaram t::>d~~ os 

Cipn.l.-0 nbai:s:o a.s~ig.nnd_o,_can~idatq _ :i · assem- 120 eleito1·es" de uma ft·eguezia e:s:tensa. e que 
bléagcra.l poreste to d1str1cto ~leltoru.l,ab•mde p ·, lo se11 connnercio tem s <Jmpre g~n:le _nu
seu 'direi to, J)I'CCisa q ue V. S . mande, perdes- : mero de eleitores ausentes. 
pa.cho, ao ;:;e·~retario d:1 Cama.ra Municip.Lldessa. o .documento n. 17 n~ostra ui~da o crimino-
villa do · Remanso. ue revendo o tvro das . , , 
acta~ daelci~ão. que teve Ioga r no fo do 0€- apesat• da requisição co?stan.t~ da earnara m~
.Zembro corrente. lhe de por certidão~ ao pé nicipal , 0 Cllntt·a a.s dtspostçoes do art • . _'lo, 
desta, em termos. de fé, o teor da a~ta :~~à:pu:- § 1~) da lei el · ~tor:-t l Yi gcnte, o livrodas Mta:;
raçã? da .dita el~iÇão, Je~ ta_ ,;n:i ft•eg~~z~a. :e ·_ pa- 0 que ~:não . fol contestndo pel~ meu compot~~ 
rochta de -S.- Jose elo .Rtacho de Casa Nov:.~ n·• dor na ; âiscus~ão h[wida · perante a comm1ssao 
dito :ná f o de IJe'zembro ~ vi~to como, séz it ndó do irtl}u~rito . Diz 0 citado_ artigo:-«_ O mesmo 
_a l~i. · · e ' l'egul~m~nto" vig(mte, . d~v.~ _, ~star :o li\·ro será. -: remettido !i camn.ra municipal com 
mesmo livro n~; a,~~h~vo;-.<~e ,:;~n n~~I'llCtp,~l.l~~~a!~ .. • _os dem:i.ís Jiyros concernr>ntc~ á eleição.» . - _ 

. • ' Pi·de>deférilliento:•':"':"':-~ ;·--:~ ;= (M_. ·_~, i •_ 1):l:_al~Ço}~t'l..9:' ·• · .. N:t 0 ·ostá:chlr_o·• cni :" tuji) . .issO o, fim :-proposlt~l .-
···· · l1Io,u1·a 'é: AlbU~n1e1;que~ · •-~ . · . , ., ,. : . " < ~: e •criminciso.d i . falsiflca<·ãodc.ssn eleição~ . Po1g: .. 
. _.·" _Certifi.ciue:- ·-Villa cio· R~ manso,; ·1$. '<ie __ :péj~uma:me,s~ q~e' :Ji •foi ~;~sp~_nsabili_zada em·- ~êª~ :.:_·; 

.· - - ' . ')~ . " " - - .. - . . . . . . . . . . .. 
- · - · , , . V • II • -.- •J•) , _ _. _. , _ 
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~pcl~ ----Camara;dosJ?eputados ·y~~ :-raude_s semef qülxi~o _a _ prevale~eu 'os á_í·g~me~Ú)s~dà con:- _ 
·. lhante~, e <·a peêhdo da., comuu~~a() _d~ 1:nquer1-: m1.~~ao, .e.:.~s ~ .. o.m~~ yco1n_t_~~~or_._:?:~():,_)~~~la 

· to,~_na quat:figuram ;~s. nomes- _e c: ?s votos;· d~s - ·m~us ele1ça.o po~~lv~~l .. ~La) _- .. . __ . _ : · 
hónrados Sra. conselh<nroa;pa~Jmo de Souz:1._ e_. _«A neta · não .dâ nottc1n. de uma so_ trregula-~ , 

-:· Dr. -Belisario,: .poqeria t.e: escru_p'Ulos de um rid::tde~ .. ·de _ um .:_89 :·proteàto =lcvantadó, :quando · .. 
. n.ovo crime l A respons:1 bthdade n::w ~e tor-no,l • -se - roccdia à. l~:!i .~- _ u u _ _ _ .. _ 

, - .:. ~ · 1. _ _ . _iu_ 1 . • 1_ - _ -n11mero:devotosque - rec'3heuêâda candid5to .. .. 
vos crim(3s <qu·e se pretende de alg'Ulna forma Porque é riulla_ ~ Segundo um ~~lculo _<lo 

. justificar; . __ _ .m0 u cvntendor, porque na paroch1a h a all~-
. Odocumento.n. 9 _pro · · ei s, .. ~: am · o-> , .c . s . a- -

notas· e o assalto á. casa do escrivão, na sua au- tantiil :3. Ma.s é certo q 11 e faltaram 3 ; é certo . 
-sencia, e par:~ ~sso eu _cha.mo a attenção J.o e a.ffirn:ia_o meu. contendor, qu"e esLive -presente 

=-- honrado .Sr. oumstro da-JUSttça.- -· . no .. logar, e é natm·al -que o __ tr~balho coilst;ln· 
é.: Para i;em:lte dos me~~ arg-umentos e _ das te.do candidato -por longos dtas, p::!rcorrendo 
: pt•ovas ádduZidas con~r~.a !al~ifieaç:io dU.;eleiç:1() toda a p:n·ochia., os pedidos rcteirados, emes~o 

--· de .. Casa No v:~: eu .. letu a Cam·•ra o S'~guuue to- os rogos, si q uizerem, fazem com que os ele1.- . 
pico da minha.' re=-posta á c~~testação do meu tores tomem interesse -c compareçam ú ele1· 

·: diploma pelo St•. Barão de :\ '1lla d <1Bfa1r~a.fi: _ ção. . . . .· , .. 
<..< Ainda uma prova irrecusavel da a st c!içao Agora -0 q tte ··causa a5:sombro, o que c m7 

da elei ão de.Cusa. Nova e c ue mostra o crw1? , · • , , mos>'~-~-. ~e----
deixan~o sempre es seus ~isti~ios, q.ue, mEu\ oque ainda se cn~on_tra na_ acta da. parochia 
tat•de, 1mpoem a. sua condemnaçao: A acta da de Casa Nova; ahl, s1m, qUJz embahtr o meu 
apuração dos votos de uma. elei~Ci acoT?panlln, contendot• :1. boa fé -da<' mmi sã · u !':a · -r 

' ' - o . . ' . - , \ ' .. - - . - affirm~ndo, no quadro- compar.•tivo ~ n ~. 9 .de 
·tinu:1çã0. de'>ta. E~_- u1:1 ~odo hom~gcneo tjUO se suá ·contestação- que n~ss~ paroch1a falta.ra!ll 
assonta · sob. o prmct_plo ~a_ t1u1dade legal do 31 · eleitores, para galva.mzat· :.t fals:~. _,elet-., . 

a . 
a da apuração- e ~ da organiza~ão da. mesa, Leia-se a acta falsa. Figuram-se chamados 
ambas fornecidas pelo~ proprios autores da fal- 130 elei tores e podem __ se_r cqn_t_ados ; __ no ~og:a.t· - -

_ !'ifica~o, -~ encqntore1s :l. verdade. Na acta da - :tarjado · dà. acti, sc-di1. q~e perJerali_l o _dtrelto_ 
· organizaçao.apre;;euta-se co~o :fi_scal nom··~Hlo ·ae -votar-Cl(:ment~ Jose o Cardoso, ·- Joao Paz ·_ 
·peJo candidatQ l~beral. já o_ te_ndo si~o etu 1881, Alexandrino, Jose _ Tiburcio d~ Có'\r·/alho, João . 
o ~rofessm· plibltco _Leov(:.glido P~re1ra de. ~les~ Ca.pist1·a.no da. ~os~a, . ~cacio Nu!les de ; ·Souza, 
qu1ta. Na acta da apuraçao, que e a contullla~ Herruogenes R1be1roVta.nna; Joao R bell·~ -~~n-

.. ~.ão da.qu~·ll~l.; 'de:.;appar~ce : esse fiscal ~ ~gur~e tunes, .loaquim _,Ri~_~ir,o, · An_tune~: La~~~~J~lra, · 
. se .um._olitro àe~conhecidO para ,substüull-o, e .- -Eiiiiliãn:o José d'! ·Freitas .·e Am:1.ro .Justmu'Lno 
. --~ essé mesmo não assLma_ ~, a c ta cons~r:ando~s.e o , - - • _ - - . · . . , .:: . _ • ~ , 

• Lo"'o vota r·am todos os '120, isto 0. todos os 
Hii uma cous!l- de pt•ovidencial em elP-itores vivos, só faltando um, em logar on~e 

pai·â desvendat~ o crime. E vão '"'~r. Co~de~- não foi 0 mr. u C()mpetidor. q11e b :L qaasi me10 . 
nn.i.·am-se, sem ciuerer .. A .. acta da o-rgamzaça ' · seculo reside · n<>~ta córte.- Esta força de act1·a· 

--da meza traz o n r•zrie do fiscal Leovegildu 1-'e- çüo ninguem a qualifica, é mais rp.I,<J est a- _ 
reira de !'.1es•tuitn, o mesmo que figura na a c ta pendtt ! _ 
verdadeira, tra.nscripla no livro de nota.;; does- Porque é nulla a ·~leiçiio da pat·ochio de Sant.t 
érh·ão de pa1.. Josó l'ereiL·:~o de Mf•sq_u:ta. bra- Ri\at Porque diz, · tarnbem o meu co~tendor. 
dando cent1·a ·a. falsificação da acta da apuraç:iõ, não tet··:Jm solicitado ti tu los r

1 
uatro elettorf·s,_ e 

··· ·onde eleva-s~ de 73 para HS os votos dauos_ao_ as'>im não explica a· alchi1ida. por oude 1<>6 
Barão da Villa da Barra~ . e. diminue-se para 2 tran;;formarmn-se · em . '160.· Vai nisso um cn~ . 
õs-31 votos que obteve nliquelie coll eg_io o Dr. gano .. o ciu.~ quiz dize~ o meu contendor foi 
Marcolino Mou,·a, destruintlo-se. por esse sys- que, estando :·listad~s 156 -el.eitore_s, destes, 
tema fraudulento. a maioria. de 52 ·· voLos, que quat1·o · não- tendo o~ t1 t~los~ so devtam votar 

·- obteve emtodo o districto.» ·· 152 13 não 153. · . 
.. Passo .. agura a: tratar - da eleição de Santa. _ .A transformação pat·a iGO trirn:l·B~ ine::s:"Qli~ 

Rita cuja n.ullidi.de p~de ~- -commisafío e o ca.vel c ual u r (" u · a a · ni • ' 
, . • . . . . . - • - · ' . invenç:io dia nte da-acta . Mas corno prova is~o 1 

-teri,:a par·tf!-dos votos expressos nas urnas .do dis· Com 0 docutMnto B pass !do pr~;o celeberrtmo 
tr .. icto, e concluindo pelo s_eu reconhecuneuto e desconceit.:ia.do segundo tabcllião At·istides 
co!l tra. as disposições formaes d~ :lrt. 20 ~a. Olymp~o- de Oliveh·a, . processado e prompto 

.. let_ eleitoral VIgent~, . c que constl~ue a· roats · para Q caso '{ : _ . , · _ . 
. for~e garanti:~ - con~r~ ·~ prepot~ncJa dHs .me,sas · .. -. - Primeiro que tudo, 'a. essa. certi~ão se op·p~o . 
. olettorMs ~ o es~::lt.o de ;-partldo ~:1: C~mara _ a: acta., qrre_ ·ó o _ instrumento j)Ui,!Lco da e~~l- -

__ . ~osj DepLI_t.r~:?!3· ~(Apn~ad_o.~). _ : . ... : _· " -. · · - -- ção- declàranilõ que os15:3 ell'itores, que vo-
.. . . I. cl? -segutnte to~u:_o, quo passo._al~. ~a ~c tarãm - exhil>ira.m os_ sens títulos.·,. :· ---- .. ;. , ,: .. '--:: 

=~ · g~tJ.;mlda~~~~-e~s_n.· _ ~_l_c,Iç~o ,pe~~ntn~,-. co.mm~'l~AO, . ' --_·: :: _' -· , .;· .• ; --. : ·· ·: :; -. · __ · . > . _· . . _ ... · c - :· . . 

: :'-:>Y-~t:~·ac (Jamara.; q_uão •fracos · sao os mo~1vos pelos ·.A.acta~ 'e telta e -~fls : g}l~da pe!o 11~sso~l ~ue _-. 
~ - -quaes se ..• p'cde ;a nullidade dessa ele1ção, por- :a _ }c_1 ele1t~ral ~reo_t~ ; por c~n~o c1dadaos .. 1u1~~~ , 

... -· - ·. . . _ :~-~~- -- ·- .. . · . .. . ·:.- - . -- · -- ·. · ·-;· .: - - -· - ~- - . 
. . ;. ·' , _ -; .. · . , ,,, - --

-· 
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;. _na parochia.· que '~oxnece~ ·o · ·testemti.nho col~-: zões que acompanham o plano que traçou para 
- -,lectivo ·:.:.s~umindo - tuda:a:--re;;pon:sabilid;,de:· · · • -" -.-annullat· a ele1ção ilã parocliia- ~re- Sãnfâ- -Rita 

Queu1 e o segundo tn.bellião que -passa ._a do Rio Preto. eleição _ verdadeiramente diife~ 
certidão 1 Convém saber para avaliar os: seus ·rente da de Casa: Nova, eleiÇão( falsa, ascanda-
;:~utos ,vide os dQcumeritos -ns.1.:),19(e >20~·-No •losam.ente fulsa. » • _-_ ·· --<: •· · · 

rimeiro• àe - é um ·tabellião · ue ·· consome '1 · · · 

aut1sp::~ralocupletai·-sode qúantia.s que per- aler,pt·ovamovalot·que podem ter os attes
tenciama um deposito publico.- No segundo, t:ldos e· abúxo-as-;ignados de eleitor.er ârran
pelo p1·omoto,._ .publico da comarca, .que é um jaJos 'pe!o c~lebr.e tabelliã<>. _Aristic1es, o ~mesmo_: 
· ;~ "ii ··· • ; · · , · ·· - ·· ·· _ ·· u · _ • ;. q u , em ·· • _ ugtra para a ct a e a. · a.r~a. 

quiz teni.arcon_t1·a a ex.istenc_i~ do honr.ado juiz- cal'regando o livro de notas onde esta vá ,tran~ 
de direito, aliás. conservàdot', "Dr. Deocleciaífó' SCI"iJ?:ta ·a; "acta' da eléiÇão" geraJêl:J.qucllê anil.a; e 
da Roch:1 Vianna. Finalmente que estl) tabellão qu'J, vindo em meiado do anno passado -àcapital 
já foi julgadcfquatro vezeSpor tlrimes de .res- da Bahia, oiferecet·a-me _ todo o seu apoio, .· 
ponsabilidade e fnlta d" cumprimento de seus p~dindo-me para iü~·~rce.ier por · elle, junto ao 
dever.~s, existindo um processo em andamento honrado juiz municipal do tet~mo~ Dr. Cesar 
por cl'ime de peita. Já se ve. pois, que este ta- Quirino da Silva, pelos crimes de que o a.ccusa- ' 
bellião foi ate eobrio dizendo achar..;se em seu vam, e que na propl'ia villa de Sant:L Rita teve 
carta rio qua.tr~ ~itulo-; de. ~leitores contra o a. corcc_qem }e dizer-me : . q u~ fugir:1. c~~ ?s 

' ~ 
· tu:aes, de cml.for;nidnde corn --o art. ·150 do re- · 
~·ulamento eleit.m·al, ou que:não fóra. aceito o e . - . . 

·· c c am n ·~-

correr a qualquer tabel.lião. ~ _ . . fo;~iu O;(O~erad~os; 3a, a em que' foi nome:lClo 
E" um protesto, pots, que nM fot falto no depo;;itario, João Alves dos Santos, tudo em 

dia da. el·~i~ão;e que não foi ·intentadó, como se; termos de fé . ...;:.:. E. R. I\L.....:.4.ntonio Bueno Tei;. 
conh~cc da.s propria~ razões dcllc, perante a xeirl!nse. 
mesa Cl.a ~-lciçã:o, do confot·midade com o n.rt 150; Como pede.~Villa de Santa Rit:a, 4 de Feve-
do r•!gulnrnento já citndo; é um protesto .::ue reiro de 1885. -C. Q. Silca . 

. não traz a. declaração d~ haver a mesa recusado 
a c1ualque1• dos signatario:; recebel-o, p:~.ra só José Antonio de Araujo, i 0 .tabelli:to publico 
assuu, ~ c sendo.vet·dc:dc, recorrerem-se os pro- jud,ic.ble notas, .escrivão· de ,órphãos,_ausentes 
testa.nt~s do meio de le\·al-o ::o_ tabellião ; é~, e necurnulativamentedo crirae, ,suustituindo ao 
e:1tfim, urn p1·ot<>sto p11n8a.do, calculado, e que. escrivão. do cível noim pedini•lnl.o do elfectivo. 
n.se1·Jevado em linha de cout:t, estaria desco- nesta Villa de Santa. Rita Jo Rio Pi·eto e· ·seu 
lterto uru m~io do-burla-r a. V\:l1·dado Jc qualquel' termo por Sun. Mage;;tadc imperialn Con::>tittt- . 
deição, porq•1e 0 mui!o· commum o 11~o de pro:- cional a quem petts guarde, etc. 
ctú•:n·-s_e abüixo-assignccr.los em folhas de_ pn.- . c~~rtifico que em virtude do que requer o ' 
Pe_t em, bt•a nco. e de convdrtel-os ___ em _____ pro_ testos collP.ctor·, c em obsérvancia ao despacho do Dr; - .. . . . . . t I . 

Taes pmt.estos. e na for·ma do: retratado no R d~chro: que o escrivão co1npanheiro, em 
doc. D. são meios 1ortuoilos. improficuos para ocr.asii!o que aqui se acha.Y:\ processado e pro
~nniquil~~r . a~tas eleitoraes. sondo ce:to. qu•!_ nuncia to, (!Stev.e com todo o cartorio <'nter
quem figur:i-J·ecebcndo r•sse protesto- o amda, · i·ado,_ só ·para .não enll;ega'r-:-me ··como seu _subs- · 

: · c_~~mo ~m tudo ·e· scwpre_, ·o : doca.ntado, desrno- , tituto; c logo que · entrou~ ern · julgamento e 
· ralisildó e nill.itas . veZes processado~ como · de livroa-:-se, me dis~e que.osauto.:; a. que s~ .re

prQ;;~nte·F.H~.:aeha; ~'' 'tabelJiã:t~AI·ist;J_e~- Olym- _ fcr~ o · c~llect()r;··o _ - c~~i~. ti~h::: cstragado de ; 
piode: C>live.i~a. _(!! ~-- .. : : • ___ _ .-· ·· _ . .. /~rm}l:a :~B:da. ~ç apr9ve1t··r~ .~orem_, :ne co~:fiou 

:· .~: ~:'·Que.c <,,ão · .;houvQ··-~cnhum-.:-protesto·esci'l pÇo,-é -() ; 1!~:-de~os~ta:r;o :q u~~ ~ o: es=~l'J~·a•, _Arlstlª~;;o:tlnha ·: · 
.. <corpo mil,IJ.~a.- ~lei,: ~}!l'~.v_i _ o' elo: . · n.·~ ·'2!;,,a~~?l -- dii . ~ · COllSUlmdo:os r~utos, ~Ol'Jl~~ __ ~st~va .. lbe dev~n.d~ 
~actn, ,_o . p_rl}l.~Ipal ,t_loc.~r.oe.P:t(). " ~-~· _. ye, _J•Ot~, .. ,.o . o~ ,,alt;~uels ·_c:Ia.c; casas ~ d~ - ~.zenda: . pubh~:' 

meu. contcag >r '1 ue · ~ao::u~const~.t~~tcs. ·_ as : ~a·~ , -. v t&t(): tf3I·-:-~c locupletado _de }l u~as~L~odo~, .. ,os ,_,r~n.:-
- ... · , · -·- . -. ' . . .... , . 
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·;_·:dim~ntos, c~btà~o0:do~ inquilinos sem-~r~1;m N; 2-0~.:._lllm. Sr• pr. juiz municip:il, :Luiz 
~ ,-~ao _d_l=to_ e_x_":depOSl.lal'lO! e_ para .. prov.n: de tudo me- . da Costa: Porp hyrio, ~ precisa-~a. .::_ bem de c: :Se'u - di-~~ . 
'' apres~n.tou:. os:-re~ibós pàssados e nrroados pelo r;•ito e de' todo o povo deste ter .mo, que V. S. · 
: menclOnado •• escrlvão. O referido e verdti.M e . lhe m.ande ~~certifidr,, .pcló' primeiro · ta.b1·llião · . . 

·dôufe .• ·villà. ·de _-SanLâ R:ita:; • ·4:-·de Fevei-eiro de Jo;;é.Antonio.de .Ar,.uj0, -qüa.ntos .processce -- Lem 
:}_1§~5~~o::~s<:'rivão substituto~ J.ose Anton-io~de .respo~didO o t:ib:elliào- Aristide.e - 01 ·in )ÍO de _ · 
--:.tr u .: ·,:. -·-:c.: - .. · . . ' • . . ·. . lV:!Jll'a, s1 estito JU ga os, a;· natureza dos cn- -

-- N.'19·:-:..:mm ~ ·'sr:~ .. Di·.' promotor rn.iblico da mes e si existe algum e.m•v.n.damento.--,E .. R . 
. comarca de Campo Largo~- em Santa Rita do M.-Lt~iz da. C_ostc~ Po;·phyd?.;,:; · -
~-- . ··- · , - · 

dir a V. S :·, orr1 nome do carg~ que tãoAigna- zeinb~~ l~e 1~34 ~ - ~ê._(Ô. ·Jí~~~. :\.tla, := :.._ e• 
, : me_nte_exeree, que atteste ao .pé de.">ta ::qüal o 

·procedimento do 2° tabelliã.o Aristides Olympio 
. ele Oliveira, haúdo em casa àó critão juizmu
, n_icipal P~"lalei.; José Fe:rr~ira Pinto, pat;a com 

· : s~u companheiro o 1o tabellião Jose Antonio clr~ 
Aranjo, isso em -19 de Agosto do corrente !'.nno. 

. e qual a _intervenção de V .. s.- Outro.sim, qual 
: · o pr-ocedu:nento do actus.l JUlZ mumc:p:ü Dr. 

Cesar u'i!-in da ... il · .-
reierido logo que aqui cheg-~1.ra; finalmente~ 
si não é. certo vi ver o t:lbellião Ar-istides cons

. tantemente-óbrio, desacatanJo a tudo e a-tolos, 
- . e• _ a p . . em seu cs 1l o e em r1aguez· 
de tendo de furicciona1• com V. -S. e o mo"mo 
Sr. Dr. juiz municipàl como stib~tituto do D'r. 

. -~ . . -
- José Antonio de Araujo, primeiro labellião 

·ao publico jud\ciale notas; esáivão de orpbão!', 
ausentes e accumular.iv~tmente do crime, nesta. 
Villa dé Sarita t-:.ita do Rio Preto e sétJ t;rrno, 
por Sua. l\Iagestade o Imperial e Coustitucion:ü 
a quem Deus guarde, etc. . . . _ _ 

·: Cet·t~fico que o ·:segundo · ·tabellião Ari•tides 
l m ,;io de Oliveirtt tem res;Jondiclo cinco ro-

cesso.::; ~or~\m julgados quatro, sendo a nn.turoza 
dos crimes: responsab!lUade por fa:lta de cum
primento de dever0s, ~x:istindo um em anda-

juiz de direito d _. . _ . · · 
- di:J.11de~Dezcmbró, fic::u· aliado esse trab;tlhó A.ntoniode ..:lraujo. . 

por se achar ·o t:~bell.ião em 0.s~ado __ de. não pode; _ R~_co~heç( ~-- _ fir~a supr_a _; _do __ que dou fé. 
~ - Jiiriccioüar: ·;Espei·o~ -i)ort:mto, do criterió de Vill'l. do Remanso do l)ilão Arcat'io; 3 de'J:1neiro 

V~ · S. e a beil1 Ao~ direitos de .. ta popubçãó d :1885.-ErÍr tcsLr-.li'lunho de verdade o pri~ 
sempr.e ame~~~acl.a., lhe atteste sobretudo que _meiro tabelliã_o .puulico vitalicío, Jesttino . Li- _ 

, pede o supphcante. :-E. 1~. 11L - LHiz· da .beí·ato Ca!fe. » . "' 
Co-sl'l.f Po1·ph);-rio. . . . :',São, pois, as informações de um homem àe!;!O · 

. · Atte~to_,_ ~.1l~.f~. ~º-m~11_ cargo_, que _ em dias do_ ja~_z_ qu~ pQ~~~ ~~s~r_uir a a.uthentil!iàade legaL _ 
:-:-Agosto âo corrente anno, o tábelli:1o - Aristides· epr~vileginda ·aa acta de U:ma elei~_,~ão; contra-

OI •m io de Oli\•eira; t : a · : , · · · - a ual não se articulou um só • testo. d e 
do então juiz municipal José Ferreira · .. Piuto, _e _o processo . e!ei tora!~ co_uío !3e p:~;ova ainda corri. ,~ -

-- ahi 'aggredi\-:i COnl palavras injurioit~S M O dOCUmentO JUDtO SOb n . 21 '? . 
tabellião José Antonio de Araujo; .e a-=-não !er Doc. n. 21.-.Illms. Srs. presidente c meni-
n: . miuh n r ica · m ervençao, · a vez ate - ra • 
houvesse conflicto . . Sei qu0, che~an !o _ aqui 0 l\!arcolino 1\lourn. e Albuc1uerquc,' a bem d!J 
Dr. -jniz municipal, Cesar Quiiino da Sih~a, _ sua C?-ndidatu_ra, preci:-:a que _VV. SS. _attestc:.m 

·.··. e·ste fizci·a 'desapparecer nm~ quoíxa~ por 1)o..1;te si, durante os actcs do processo eloitoral, foi 
do !a.belli:io Josê Antonio de Ar:a.ujo, fazendo upresentado algum prote~to por csctii'to, da ' 

-· com que dahi . em · diante se respeitassem. E~ eleitores desta , pa ror h ia ; tuJo · em termos de 
certo tambem que no dia 11 do corrente m~>z fé.~ E. R: ?\1.- Mcwcoliílo de Mow·a. ~ Al
de Dezembro; do- corrente anno, commigo r:! o buqtw-,·qt!('. 
-Dr.. Cesar Quirino da Silva. como substituto Attestamos qno, duro.ntc os n.ctos do proce!!~o 

. : Jo juiz de direito.- tendo do p'roceder na S{i'!a dr. eleitoral~ · n5o foi !tpresen.t:úlo :.i. mosa protesto 
, cn.cnara:cle::>La:v:i11a :i. ·· reYisiio do jnry, n.hi se algnm ·pot· cscripto. :.Mcs~l eleitoral da parochia 
- :lpt·~ ·eui·flrnO tãbelli:1o Arisdões,completamr•nte de S:tnta Rito. elo Rio Preto. 1 ·H~ Dezen1bro 
. ebrto.c. por isso~ ·nfio se pôde em·:ctun.r u revi -- fio de . 1884. Eu, Antonio Bueno Teixoirense, se~ 
ncst~ t!.iu, _ se~. io ta:J.:bem certo q··:c. outr -s creta-rio . da mes:r , qnc o e!!ercvi e a.ssig-no.~ ·· 
ve;~,es.teve o <llto tabellião se aprc~ent~do ehdo M_ar~iniano R~ Guim:;:.rucs Medrado. pre:::id·:~nte. 

·-nesta vill:.. tle;;acatanJo n iio ;.;ô as autol'idades. -Antonio. B•:eno · Tr·ixeirens~·. · secret .rio.-
como a?_ pni>Jico ~1lteiro, como uma yei fizera: Ca?im-iro Jo.sé. dos Santos.- Març ,} .José Ri-

J • • _ em pun 10, . tzen o que a>:sasst- . ~ < nno ~o ngues ovas. -
nar~a. :10 0ntii.o juiz de direito Dr • . Deocl!'Ciano ll0conbeç•' as fil'lnas uo attestado supi·r. por 

· da ilo_ch!l.Viánna~ .collocando-se para r~sso 'llm em serem do ~ pt· prios. Villa d ~ Srtntn Rit:•. 2 de 
_ fref!t~ d~ soa __ c<isa_ com zngimchos armados. Lll');r.llmh:•(l de 108-L Em.testemunlll> dev• :rdade . .

Sa.nl.!l. Rita:- 14 ~- de De:r.em]lr.o . de. J8~4:-o · ·~O t$bellião.pn~lico.'J ose :.-1nt, ·nio !}e _Jh·at~jo. _ . 
-- ~prómofór piii~!J~o~: : '-A(teú,to · de F~·anr;a :.-in- -· . Quanto à lez;,lidade · e leg-itimidade do r.n en > 
· tunes: .. - .::' . , .·. ·.· . ·_ . · . -: · .. _· . . · · · diplºma e1:J~asso a lex~ .. à Cama1~ a n:,rri!c;ão fiel 

:·:-'-c- J=te~onhi>Ço:tftrnii: i-lo .'â.uest.: do'·' r~tro; doqne dos acontetJror•ntos que tivera:mlo~:'.r antes e .· 
_~:-d?,u: ~~-·· ~VHl:-~, d~~ J~~~~n~?. ~o-_l;,il~<? 4:r..cá)tl, :3 ode__ _du~a n.t~ _os_Lral?.alho.:; da junta,;! pUJ•ndnra re:u n :dã -
,~_;].a!~~-tr?A(~:~1i8;:> ;~2:.tn tt;St~u;un_ho?:: · verdado:,· O ~a Cl<l~<l~ da B~~l"t'a. =f-'éd .. dç• dislricto, a.·(lual 
: -P~lillf~lr_o .· t~bel!Iao . pubhco V1tahc1o, Je:stuílO · Jnnt:li'Cl para ma.1o1• Yt•rdHde os docurllcnLos 
' -~~J...tPe.~·:~togr;fr.~·--~-- - _ ... ~: ' · · ·· ·. · _ :·~-~o~ _.ns.1,2;3;4e5.-(~t~<:._ · ·-:_---:,c-.·:·:·--_, 

· . ··-.~ · . ~ 
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• Bahia.-A. eleiçao- _ getaZ -do -14° district o da·· r Este Sr. Francisco Ben icio, certamente com.~ 

-__ :--.·- -~~:~i~~~~taR!~;;a;_C.jí.~~~i~~ft. -.ii;;e:~da~~·---~ ~-~c-iini~~al1i1~~srç~~:ct:1~;~E~;6~~-~~~~:PI~: ... ---
da Ban·a:do-Rio Gra?~de. : i · - _--__ --•- __ - - _ - ----~·:a~_s. ·ta_- cid8-d-; __ , ___ l._eva_ n~o._c_o,_n_ sigo_o li_vr_o _d·e .• no_ ~_._a3 

- - -- ·- . _ do 2° t~belhão, só·vmu.o a ap~:Jrecer no dla~3, 
;Presíd~~tê, · d~ jU.nt!). _ ~J?~l;~~O.fá 1-1 1

> êhs- _depois .. _.a apUI·açã~ -~eral-· (} qu:1ndo- j~ havia 

. vmcú1' ':OU Tt? erH a_o goyerbo_,eao yu ilCO do j .ciRco Benicio dos Pa:;sos. como lastimo' sobre- ·" 
cmeu pa1z o proced1m~nto~ c.que· tlve antes, .

1 

m-~neira oprocedinl'·nto-do nieujaven. - colleg~f,-
dur:ante e depOlF.l Ja. apuraçao geral, G;:tambr•mo. p· ed Ma.·. n· Jun

1
·
0
· 

1
. - -

as:oécturencias \1ue se- deranr 1·elativãmente á r· ro 1 na 1 
• 

mesma apuraçãcr.c :::. . - ·.· . - -;;. - - .. . ... - ' 
Proc_edida a elc:_ção no ~ia 1 de ,~~~cmbr~, I . Jâ por essa tempo (dia. ~3) se sa_bia," n~_sta 

man?e_l_ log_o affi;tm3naport.~:t da casa a,t·._c·aE'l:'_ru.
1
_cidad' · da derrota do cant!Jdato Barao da \(llla. 

mumc1pal, .o edltal dt~ que trata o art. f,(j do da Barra. 
l'egulame~to el·itoral; convidando _os juü:es de .Os seus ~~migoe, (it1·iv'sos, procura v. m ' com 
paz, .Pr~s1 .entes das :nesas cJe1_toraes de,te e:;;forçu ingeüte um meio dé i;alval-o do de-

_ :; c , u 1re , no · 1 - , as sastre. 
h?ras, : no paço ela cama~a muni_cip::l de~ta LidtR.m_ente, jà não era mais possível. 
c1dade~ para l1l'Or:cder-se !l apuraçao geral dos Rcco:·rerauJ nortanto.' á fraude. 

• . " ·• ... r-o'· . • . 1 • - ... ... - - .. • . -• ..• _, _..... .. • . 
. . o ~ 

e, no mesmo sentido,_ li Visei, pcn· officios, aos t.enta:ram .Jlas Catingas, fazenda do D-r . . Luiz 
I;eferidos presidente~! com declaração do dis, Via.una, f~Lbitic,•r a act1.1. da ele'ição da parot:hia 
hora a logar da reumao. d • rand5 c h ..,. ,~~ ·. ' "doiS 

. sc.r1ptli. - -- -., ~ . - - · · ..• ·· _- ·f entre mnae outra cou ... a. -0 promotor pubhco, 
Os presidentes das mesas ell'litol"aes das pa-1 porét?; s~t;do sa.b ·.dor do que. s·~ preten.Jia :·a

. rochins de s~ Fra~cisco ê!as Chagas. de Snnta z·~r, .Ja dlZla p~~h~ai_nc~_ute. St _tal acontecesse, 
.J. nua. o. _ ng1ca · e e . ose e a.sa r ova. ' . : . ·"' . · · ' -
doix:u·am de enviar-me 35 .aüt')lenticas, ar_;ezar , 'l"tJo com o l~vro de n•·tas, re~l u~:r~_na Ulll exa:~e 

·de h:.vcl-as requisitado: -, -- - .. ·. . -. . f no mesmo h_vro e prowover1a .a_ cresponsablh-
dadr• doa fLihnficador•·.s. 

c Qnil~to :-:1 d~. p:tJ'Ccbia. ~c. S. Fr.ancis~o das l Frustr ~~~ ~ tentativ~ ~e ftbificação da ~cta. 
Gh. ga.s n.10 .den~.e1 decreqUlsll.-.1-a do prcs~dente ! da p:•rochta àn S. Fr;• nc1~co das l baga~, os 
da m,.sa. ~le1to,.al, npez:4rda certrza de na(l ~er- ami•:;.osdo illustre Barão . no ct~mulo do deses
atte~dido, em _vista do plano que os :.migos do . per;. appoll:W;• m para n. t7t.lsifi·ação da acta da. 
cand1dato Ba~ao: da Vtlla. d:~ ?arra. e~tavam 'I elei~ão ,e S . • To-.ê da -Casa NoYa., ondo o can
pondo em pr:~trc:1.; de nw cotltranarcm e ruolr·~- didli to B:Í.rfí.o da Villa da. Barra obtivera 7:3 vo-
t :;J•cm d.i1·ect.n e i~cli recr;-~m · nt•• , naquúlidado-ltos t· 0 Dr. ~Ia1·culino Mour:t :-H . - ·· ·. 
de . prcsHl•,•n te. _d~t .. JU nt.1. u pura.dora, com .. o fim 1 .-<A (· ous~t lürn~ \'a-se f<t i:H, poi~ cont<wam com 

. ll!llCO c l•l.clUSl\' 0_ (! C me f•.m;.~ l-~tll, por ruC'lO . d_e I 08 nJ(~lHbros d~<. lli (· :S~ deilOr:ll . daqudb pa.ro:-
dtssa.bor·~~. a p::~ ss::~r . o t>X~rct clo da vr1.1·a de d1--1 clülO<.. ···· · - - - .. :.. ,. · 
reit~ , ao juiz muniei,pa_l. paren_te do ~lbt~tre · Deram M s • as prl;.;ridcnt:i:t~ o a r iar,jaraín 
harao, D\. Pedro -~1arra_m Ju~ll(;lr,reLirando-- a. falsi fica~.,âo da. qnal r• su l tou p :n':• oiUustr() _ 
se-n1~ as~nm da pr.e,:-:;Hlenctada .l unta. , Bú:rã" u 10 <ntll-!'tnento de 4;:-) voto::-;, e -l·S.r.-•. o 

~ . .. • • - .. f 

- - <t, _ ' , ' -~ - • a 

sitado, no dia H. a copia da ucta.. do '?0 ta bel~ votos . .. . ·. .. ..· ·· ~ .. . . . 
lião J, aquim . José . da Silva P~, z, e:ue h:.tvia . _ _Sabendo eu, cnm toda e. ce:rteza; da . fals1fi•~n: : 

-: __ t l.·a·.· ·n:~-·· c. r~p·t·O. __ _ n,·.-.0 -sé __ ·U .. ] ·I .. Vl'· 0.- d.t'l ll .. ·O· . t.·."_'_.S _.-._-_ 0 . . -ü_ .. ~_ .. : _--.p. ed.· l"O __ ·· j_ Ç.â-.0·· .. --. àa. a.C. ;a_· ·._ .. -a_.· ''_l_._e .. i· Ç·.·.â. 0.. d_ ;) . .. p à. l".! .. H.!h .. i. 8.. :J_ ,> . . :-;· .• _---•.. ) 0 80 _____ ---:Munam .) um:.r g.uspenJ eu no dta. seguw te.12, .· . <la -c~~a No :r:~ .- -e ta!XJb r•_~u que se ,pl·e:end I >por -
ar)en~l.S ·com · _differ!~lJÇll.- çl_e ' duas'~ ho ras, ·os dons '!·. tcdos ~ S ·me1 0~ afa L~r-s•· -tne d2- . p r PSl: _. PUCI:t d(l;:

--~abe_lliães .déste ~t~l:mo.; l':3.1'3. :-(}IJ~ não_ pu~es_s· ·m •. l .i';lu-a' a! •uradora, fu1 , t._er -: ~\'m o·Dr_. P.edr,o ~'~a
••·•. envlal··nãr;~.-· r·;.f ·- ~111~ cop1a, e. · P!ll"a : su ~>s_ll.tull-os~ ~ .~l.an: ·}.un :. c:~ r ('<~·erd~d~lra _ · :.n_fl·~ encla. do part1d? 
:: nome.ou: ... tnte:-Inam<.>nte~ o :bem:: conbectdo--Fran- = • crínscrv~td<J I\ nestn ~,Jdade) .• el ,l•,;c:fiz verc r,u: ; . d r :~-
::·êi~co;- 'BeniCió'_dós PassÔs;:, hoii1c.~1 ·· a~dai-e ayr~~- ~··.~ila 1·i;t:te ~ eómo',, .i,~í~:: : ·u:u~iicipar ·a.,~te . _(~i~o, ·· .. 
. zaJ() __ : !la_' pr~t~,Ç;'l- · }~. ~m_Prc,:-~~~ ~r:f~SC_i.l#.s,:'i'l~G _ .l_,<:tsperf~V<J. ~oda Cp~~.)~va.~~~~. PC>r.3: . tjU~. a ()1"}~ ' ~~ -,-

·•cpm'·quebra :da p~op_r1a '<hgm~adc~- :c · · · : J~nubll~ naof<?SS~ ~porturbadae .. a. Junta· p\).~·- S~(l._ 
·:-- -- ' . . . ' ' ' -··' .. -. '. ·--- -, . .. .. .. : - ' .. - -- '· ;-·· . ~:·, : ·_ .... _ .·::_ ... ;;:_ -~; ;, . ;..;. . - ., . - . . ' ' --- . - - --- :. -- . ' - ·- ·• .. ' . . - --.. :· .. .... --. ' -
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- , , fl1ndcl~rlal' :'ü;:r~;;~~-hte,'- no di~ da apu;~ção ·;-_- :i1a::, como praticar-se semelhante fraude. ~i 
~:-~ g:ex:~h _. : _ :~ - -• -· -·---·---c -· -- -- : ___ ,____ _ -- -i-eu--cr:l.- o -presUen[l3 d<l.junt·:t -·ipuradora-; cji 

' · A suá. resposta-me satisfez 1.iril pouco, . 1)ois ;h:..via revelado-todo meu peus:.mcnto ao Dr •. Pe-_ 
··: diss_e-~1.e ell_e qu~ _da sua parte eu - não dí~via ! dro l\fiu·iapí Juriior? _ __ _ .. ·· .. · -._ ._ _. _ _ ___ . 
. -nada. rece~~r ;)çigo •. -_passou .a .perguntar-me i: Ut·gi&, -pol·tailto, ·Otl ~fasta.t·-se-rüedac pre:;i- -
; si'eu .punb~:duvida _em.ca(itir:íi' a a c ta da el~~ição deucia ~ajunta/oU coagir.:se-rue .a. dar uindi..;. ·.· 

'paro.chia., extrahida do livro de notas do escr!_; 
_:v:ão _d<l p:.tz que fizera a "' sua . .t~:an,;:.cripção, e! si 
as,;im resolvesse a maioria d:1 junta. I 

Depois - de uma pequenac:di:>cus>:ão.~· despe-~ 
di-me do collega e ret;rei-nw! porém conven
cido de q li e S'J projecta.va pôr em pt'<ttica :;lgum I 

. plano-sinistro. 
·· Do Dr. Pedl'o Ma.riani cn nada tinha a. re
cei3-r, po1'ém, iio Dr. Luiz Vian.n.n. qu') en1 poli~ 

• ·1 • u ID(> tt· 'r·ec · ·,.· ~i - •· · 
tudo ~temer. por ser homem capaz de co!ll

~ me::ttcr os maiol'es attentado:>. uma vez que se 
faç3 pt·eciso mostrar a sua inl1uencia politica 
no .. '-io e . - ra ~1sco, e oextp. a conse,·"~>açao 
do legado que espe1·a ·i·eceber das meios do il
lt~-st,·c -bcm1.o, .q;tctnrlo 'Venha. a te)· abo1·rcci-

- o . • . •·· . 
noite . . o ;dferes Augusto César Gasp~1.r; com a 
for-ça de linha sob o i5eu com m:mdo, J.esfazendo : 
cornpletamcntf:l o. plano dos amigos Jo qlustre -
barão~ qu.c~ não se aniroa.r:uu mais a1iol~o mn· -
pratica·: ' ._ · ·· · . • . ' 

Com a força e vio!cnc;ia jã n:1o lhe;; ct·a mais 
possível diplornar o illu.;tt·e barão ; recot·rel'alil; 
portauto,: ao estratagema. 

No dia 20. d1zem (poré~ n~o se _sab~ a_o certo 

Lin·gv,. dé. Chiq uc-Chiqi1e ' e: do R<~ru;mso':cdo 
Pilão Arc:tdo c tawbetn do pt~nmotot: puulico da 
comarca. e d!ver,;;os él~itorcs . dr)st~t pat·ochia, e 

tr1gt-me <lo paço 1 a at11ara l · umc1pa , on o, 
chr g;tndo. encontrei fP.cha.Ja a pol'L:\ qnc dú 

· cn tNda p::t.r:t o salão principaL e no .. qual d~via 
funccwnar :\ junta, não cstandi> prr:sente na 
occas1ão uru ::;ó -~cmpregauf) da Camara ~Jllni
cipal. 

Conheci log-v CJU!! ~~Jn tudo isso ha\'ia pt•o
poslto. 

O:õ: amigos do illustJ'I'! bariio, se soccorróndO 
de um meio tão p ·'qué~ no, com o 1im dt~ descon
siderar-me e forçn.t· a jtmta a rcnnit·-sr. c fllltC
cio:!at• (:111 algum~t casa _ pn.rt icular~ ill,:dira rn-sc 
com ~.~letn;mcntc ; .-pürquanto · passat·am péb de
cepc;.".ão de v er ~junta funccionan.io no propl'Ío 
cdificio da CAmara 1\hmicip:tl, _em uma peqnc
n:!. sala que ,flt:a log9 -~ ;~Iltt';,uh. do s ;};Lo iwin-_ 

. . ' 

_ ==Ajunta • composta dos quitLN juizes de · paz 
= _lj·re~id~nt0S --_d_as _-.-tue·sa~--- c ~eito~a.~s ··· ·_.-d~S : paroehias· 

· O plano \.fo~ amigos d~ iÚustre barão estava ~.cima referid:ts; _-'f'Hz a apuração dús diversas . 
definitivamente ·asscntad9., já_ ninguem o igno- ·· authenticns~ ,qo0 me bav::a!n- sido·remcttidas; e 

-X rava~ ; -, .•.. , .. . :· .' ::· _ _ .- • _ _ tam :.om :cút·Lidão ·· da. acta da· ele içiio da paro- -
·· _ _ Q ,,barão, ~-p~z~t·.~4e <let:tQt~dc),. des·ias(!r, diplo;.;., ·:chia .. ao~ _::Augi·caL; : ~_. , f: coliqll)idiL.f: ·a = apuraçâ'.o~ :. 
~~::_;ma:do~;;ipür~~ndo,;;se •··_ a=, .. :o.~ta :f:~ ls!i aa·crei~ão- ·ae . v~rificand4' . llU~· - 'o et~ n9idato .. ·. Dr: ·- Marcolino' ·.· ·: 
. ::s·:.;,;,..!Q~ó .d- ! : C;.sa : Nova, .c annúdan,!.o-se' o!S .votos - ~fo•u·<t . e Albuyu~r!1ue · tiuha reunido a ,,_J itioria . __ , 

'dá:· ~laiçã~ -ª~<.§_n.rita_; H.itado ~ l{io'Proto~ .. _ ábsoluta:;do ::"·o~~s,· .confer~u:-lhe ' o ·.diplollla de·· : 
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- . ~ . 

-- :··: -Sessuo_ :e in-8-de .T ulho_ :·de 1885 

- . . ~· • , .: · .- . . --- --- · _ ·: i Üncciio- .. S:]UlZeS epÜz , quc ·· cons'tttÍuiti}}''a _fÍJa10ha: a:~ 

nar,~~ssim ~:\n~bem deixo~~ de r_ernette_r aquelle junta apur~d~ra. já me achava _nopa.ç·)da ca~ 
livro. __ _ . - .. mara . municipal, estando tambem ·commigo _ o 

. . " ... · 

· tr.~nscripta eru qualquer doslivros de· notas aos desta parochüi.; e ninguem_ mais, -~em. mesmo·· o . 
. . ta.belliãcs.deste. termo, .por se achat·em -atúbo;;;. porteiro da camara. - . . - ·_ 
~uspenso·~ desde o dia : 12, e o nomeado· para A . seg-un-la falsidade consiste em dizer-se na · 
l!Ub ... Gtnil~os havcr-desapparccido dest:J. ci:l3de,- . mesrilá acta:.:diploms.~que; por constar qu~ eu --
desde o dia ·13, só vindo a apparccer no dia- 2,8; - não iria pre.;idir a junta apurador~ ' .para nao -
pelo r1uc a junta. logo depoi~ de làvrad,~ a acta, conferir -diploUJa ao Barlio da Villa da Barra, Õs · 

· con"(iJou o escrivão de paz · do di-:tricto desta tres juizes de paz officiara.m ao Dr. Pelro M'!l- : 
cidaae, que se prestou a f:tzer a transcripção ria.ni Junior, convidando-o .a assumir a presi-
da m·esma. no seu livro de riotas. . · .. dencia da me.~ma. junta. 

Ne.rar}•m-nos tu<lo até _.ão e a•-.-ua! Or~ desde o d'n. i? 
Durante a = minha vida ,publica, nunca vi:ho- ver sido eleito o candidalo, Dr. Ma1•colino . 

mens. que se dizert. e ~o têm na contt ~e serios I\lõut·n., e contando com a maioria da junta 
e ostenta·m possuir os fóros de honradez c ho- aput·ador~t, e tendo todo o inte1·eo:se em fazer 

_ · _ • _, _ , . . . _. • . • 0 i · -. ,- · tça n eg1 unam e a e e e1 o. ·Ja-
comincttendo :toda a sorte de tropelias e esc.o1.n- mai~ deixaria de apresentar-me no paço da ca
dalos;coiü o fim unico e exclusivo de salvarem mal'a municip:al no dia. e hora. · po1; ·lilim dési;.. 

• • • • :r • .. ·• , ;;..p<~ ra reunião da junta, o ast:U.Ji ir a s11a 
üm 1l1:c~endanta.: i;!-'Jlol'tmto, que nentmm s:}r~ presideucia ~- · · . 
_vi~o·- --r..enhum Qeneíicio __ _ tC'm Jeito,a:_este __ dis~- - .. o __ que_po_deria .. acontecel', . • em .. ultimo .. cnso . ... 
trwto. _ ~- . era ba.vr!r Uilla duplicata do junta; coin a diffe-

o· procedimento do 'meu colLega~ O' Dt•:' Pe_dro l"rénça 'de que a . prei-:idid:l. pot• 'ruim ··estaria le~ 
MariatiL:J.,9-uiQr, assumindo a ·minh:t ju ri~dic- g:üil.:ente _constituid<t, nos termo:;:: do>; arts. 1i1 
ção~ s··m qUÕ""1!u e~tiv~sse impedido. nem lh·n. e 174 doregularuento eleit01·al, e .-.. presidida."_ 
houvesse· tt·an;;mittido, - eom o fim · uni co c .e:s:- pelo juiz wunici pal illegalmente constituida~ . 

· · .clusivo de coilf·~1·il' clanàestinam1ntn nu1 di- ; A terceira falsidade consiste em t•eferir o 
·. - ~ploi':ili~. ' ,~-0 'seu 'l)áre:1te;'·o Bariio ch~ Vma 'du meu colléga/DI·~ Pedro·: na ac~~-diploma q_ue 

Birra ::~.lém . rlc constituir UIU cdme · 1. visto ele :iois" ue s.ssuutit . ; . . . . . ' . . 
_ j:~m: n()~sa "leg-isln.ção ~,-(!l~illlin::~J~ ó p_(lr l!em:J ia ofliciou~me p9.t·ticipando .que_ se · :.ucliaya nO _ 
· eon~'irnvol oua IIm jovem madsti' 100 ··,1 u - ~ devo p:J.ço da caanua ·municipal presidinco a· jmita 
trilhat•, o czuninho dta \'irtude. I·espcittttllo as apur:tdora~ e que cn, não t~ndo rr•spondido 
. .. - . , " . , . . . . .. . . . . ,;; ·r\•j Ç ~ . Ue-0 :\ S U lClO, ütl Começo aOS ra a OS. 

~·· rao"'sll cat·n. p1\tdn, pnrn no dia do ntunuhit Ora, perg~tuto eu: que estulto acreditari em 
Ja~cr j•1s n. um_log ar que lhe. n.ssa~·n·e _um fu- semelhante histeria? Parece .:~.tê um:~ brinc:l-
lnro· niai!j iuM\)oitdontc ó tu\rdut•a\·ér. · · dHh'.L de criança. c 

Em conclu •ãn, quo, no din. 20, tls 10 ltorM Pa!':l que h11.vin. m~u colleg-a. de otticiar-me, 
da ma.nhü, .. cm utna_ p--.qu•·ns :-;nla do pn.ço d:\ si. aa~uwindo a presidencia da ,junta;· assumira 
Cft.tuaru. · wuntcipU.l. t•ettniii-Sl> o fuucciouou a t:ll!ll>em :1. uiinh~ ju1·isdicr,~ão, usut·pando a mi
junta n.pm•ndot•u, ào:-dc f.to aJi..;tricto, sob n. mi- nhn. n.utoridad•1 do juiz do direito? 

,. 11ha ~ pt·esidenciu. óuw fa-cto publico c notorio, TuJo isto ú uma farça, é mun mentira. A 
-o. solJre o qual não pôle h~\'131- cout·'slu~ão; · _ vet·d:1d~ eil;..:'l : · · _ 

N•:st:t ·· cidad() ' 11rio ha um ~ó homem de:.bem· O Dr.· Püdt·o Mariani Junior nnnca offi-
que não jur.! ser verdade o que acal>o do enun:- ciou-:mc participando que Linhn:- assumido ~ 
ciar. _ · . 7

' • -~ presidenci~ -de sua junta, nem mesmo du
Q:mesmü.não_.podnrá.di~er . o ml\u copega Dr. rante todo o dio. 20, ~oubc-se- Iie~ta .cid:>.de, da ·_ 

- Pedro Ma riani Jun:ior: pois só no dia. .2L:ivul- reunião de semelhante junta salvo!; os amigõs -
gou.;.se, ·nesta. · cidnde, á noticia . de ha.ver-se ela f,·aude. ·.. . . · · .. · . · . 
confe1;ido um_di pl_omn. _ ào _ candidato det•t·otalo, ·· Si o Dr. ?edro Mayiani me _tivesse officiado, · 

- · · ·· · · · · i -~ ia. m n e, eri e a ma10r1a os meru ros 
. _:-A cousa. rue fez - •tal especie~ que eu a :tomei · da junta · te1•iamoR0 comparecido- no _paço da. 
uté por· riiJhoria, ::principalm•!ntc quando . soube camara " munieipa.l, e . não consentiríamos.:, 

. que, o.• tabellião.) nterinci Francisco Benicio, .que. ·que, .sem: o .nosso ... pt·otesto. ftisse .. . fràudulen-
:_ arid:úra occiJlto .de;:;de o .. ~ia .13, vrn i~ a : apparcr taruerite_ conferid_o . um diplon:ía·' ao candidato, .. 
~- cer sóme:nte- no - di_a - :23~/. fôl·n. que~,--:no di?- -20, · derrotado; ::Bar<io da. Villa _da,- Barra; ejámais~ · . 
: fiz~?x~,u;_t_ra_pscripçii:o ___ ~a ~c.~a . . o~ diploma~()_ il-: de_ixar_iam.os qe _conf~rir o diplo~t~ ~o ca~di<i~t~ ... 
Juaü·e . l~ar:ãonoolivro de: nc_tas' .do. escrivão de legiLimam·ent•,_eleito, Dr~· .Marc()lin~:.,de Moura~ 

: ,J~~z. _:-_ ;;_ ,:";'~ -'~::::. ~:~::~:: ;;· :.,:.-::,:~::.,:_ ::,,,,, - ,:,~~- '., :_I._,>::::- ~---> ~, _ -~ _ _Albt!q~~~q~-~-<·~~ - : · -•- • _____ . '-'-L .:'~_-L:..: ·:·.-, . _____ __ 
_ :, ': .~:Ti v<( occasiü_o; de-:lel:' _à .açta:.o.u-:diploma··do: Sr~ : ·-~ .: Ajunta'· apuradora;-.ret.lnidn.''~~sob , a. : minha.=::-' 
-•. l_airão,e pOSSO g<lÍ.•alitir';oquc-COntém:llS seguinteS , prcsidencia~ . . soube .dei:cP-mpenbar-3 ·· SU:I.:' DOUre 
· f;üsi_g_atl(}s~ :·---'::, <- .:··::T' ,. .._,. __ ::~",-<:: . ·· ·.: .---...... : ·_ :, :_e'-~ cl~vn~a. · nii~süo, :: conferindo: o ·diploma de:< 

'"M,-.: • ..... ,, ,' .. ,, .. , - O •o• •Oo• , . • , , , Oo •• - ~ , ' ~' 

... 

~ ' ... ;_· 
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'>8.0- --· ~ .,. · ,-_o · - - ···-. -:· -- .-. -.--~: . s~ssu<l enYS.:de '.Túlhd dê18$~:;"J_~-·-- ... . •. :::·~ ~-- -· ·· -·--_ 
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_· __ depu:tado :i_ As ·embl~tt-·• o~ml - ~ Le,/islativa· ao - - dicado ·peht•-~r; ;sposra.·ao -,,f.i~lei~o~ _ .s-eu_a.o·clla.:Y· 
~and1~atpPr~ --M~rcolt~o M •• ura;: _ : .---- LI)lad?~a~a ___ fazer:~~ ·tra~~~1:1p_~ao --~.~ ~}cta.,__da . c _ _ 

_ - ' =_J_i.ssl,rnC~.Itl():c.d~ls.o,a~~-- narrn.ios.• pas~ar::~m-s~·xapul':lÇ-.'tv :gr!rl\l · o escnvao . _d~") ·paz, ~ ~FranCl:>CO . 
· os acont~ctm1·ntos l:íohtP·os em que m~ ache1 l Rod"lgues Porto; quant<Lao .::>0fil.l~tnto: que a , 

ClJ.VOlvi ~o.ppr':s ·r.opre~id~nte: d~:tjttnta ap_u1·a~~ - eieiçib - ---C()!;re~ _: - pacificam~nto, --~ão .•. _o'íçitante• _ 
radora de:õtC ,14' dtatnct••, cot~t·endo' 1mnha. .-. achar·s~ esta: c1dade, nos d;al! 1 e 2 do cor~ente _-

rl1·aélo. - Rufi.izo .·ilv,Js Paiiipto·na.-Josd 
F1·etncisco Do,· in. -Jacob 'Pc1·ei-·(.t Bastos. 

N. 2 ·:-Illm. ~r: _ D~~j;,izde.dirdto :d:\ . -c~
~mi:ü'c:Cdo.-.Riõ de:s. Fraucisco .-o· Dr. :Marco
-li nu l\lotil'a e Albuc1nerq ne pt·· ·cisa, a bem , (!e 
seu direito que _ .. V. ~. lhe ·~testt l ~o pé de--t.<t 
o ségt1intê : fo. á raziio .P<?•clne ajunta a:)ura-' 
:dot·a d~ste, 14' districto el-,itor:l.l, deixou de 

,~apurar asauthenticl_\s :<l~ ele~çà•)g r1L,que_se 
roc·eâéii 'rio diii--1° de- "z tnbr • · 11~ n. ·o· · 

'" ' _..... -~- .. ' . . 
Ojui{. <lo direito, Josê Mcwoel Cavalcá;1ti d~ · 
Almeida.- Roc• ínheço. a firma =do . a.t.testado 
retro, do' qU.e dou f,; ~ -Yiila. do· Reinàni-lo de 
Pib1o Ar,·ado, 3 de Ja.neií·o .d<J {885. Em te~tc
munho: da ,~erdade.- O. 1° tabelliãopubEco 
vit:ilicio,' .Jesuino.'Libérato Caffe. ', · 
. lllm. Sr. promotor public<? da comarca do 

Rio'tle S. Francisco.- O Dr~ .Marcolino Moura 
e Alb;:-1ucrque . {H't~cisa.~ '::~.bem de seu diroito1 

. t ; • ' ... . ~ • (, • .. 

L o_A razão por quo _3. aéla. d=t aimração 
:rera.l das :mthenticas .Ja eleição quo se pró:_ 
cedn11 no dia 1 dfl Dezembro ne-:te 1-1° districto, 

oJxOu o s~r t1'ansci'lp ta _ no. lVI'O e notas o .... 
fo ciü dó 2' t~b ·lliê"ici · .. le~to termo; 2~ o..-.;Emfim 
si a _- elui.ção cor~eu pacificame11te.- Nestes 

... . • •• . • ':"\. ~ " .. '* ,. • --

c-olinrJ JioM1·a e -:Albuqüe•·q~HJ. 
: Attesto que :r act·~ du eL·iç:Ió qno s_e proce

-deu- ne.~ta.-parochia-,no -,1•• cl-· Dezembro corren~- 
te~ fói transcripta _DO Jivro ~ d~-• _no_ tas do ·2~ . 

~tit.belilio Joaquim José Ja Silva. Paz; em_cujo . __ 
·livt·o eu me assignei·com o ·{ mesarios da mosro~: · 
eleiç~1o. Que a. a c ta da :1púração gel'al deixou 
dG ser Ít•anscript.n-nus JivJ.os de notas :de qu~ll- _ 
flner - do-. -tabeliães ,_de notas e~isr•ntes- neste; ' ' 

• .•. • 1:\ .• • • • • . • . 

de' S.: Francisco das Gh~gas, ·~ na de S. José Maria.ni Jmlior sus •endeu-os no dia 12 docor
do Riacho da Cas·, Nova ~ 2o, a ra,zão pnr·que a . rente :mez ... :nom~ando - úrn inJ.iYid,to :dê ·i10me 
a.cta- ·d:l- :tpt.~rnslio ger tl Jns div•' rsa.; auth·•n- Fl'ancisco Beni.cio düs Pa.•·sos .interinauiente 

iça cixou e ser t•an- para s11 >:~ti u1 -o,:;, este nomea. o apn eran o-se: 
script~l no-li\'ro d~~ not •S dr5 to oli. do 2(\ tabcl~ do ·livro de notas rlo zn 't .beWí.o, occultou·se, 
lião. dc~-Stn Lei'UJO ; 3° erufim, ~i :t eleição cor·ro" sóniente com o fim de não da1· cópia da actaque 
paciiie:I!U<•ntc ; _ UPstos termos'"-:-Pede deferi. j:.í._ha.vin. sido t·equisit=•la-~pf'lo Dt·.jlliz d~direi- ' 
llLe llto . ..;;;.E ~ t-t. M ;-.li ;,l·coliàii Jf tiw·à r.le .'il- to da cowa.I·ca, confol'rne o dispo8to no art. 170, 
buqu•~i''JU!:. _ · §ia do t•egulam"nto n. 82l8de ·13de Agosto 

·ALtesto Mbjuramcnto de meu cal"g'o, qun.nt•) de' 188! Na faltn. destes tabelliã:•s. foin. a.cta. 
~o i· qMsito : quo a .i ·luta apur:.dora, dest·• da <\puração g~>ral :i quo Sd prOi;!.!cl(l:U rio dia 20 
14'' di:o:tr1cLo elcflos·al, d ,ixou de :~\Jurar oa uo cot·renLe tra.nscript:~ no livro de notas do -. 
Yoto_o.;_. das eleições d~s prLrochias de S. ·F.·a.n- escrivão de paz dê,te districto Francisco Ro
ci~co das Cha.gas; da · cidade ·da Barra do Rio drigués Porto. Finalmente, q u~ a cl ' içilo cor-
Gt·an~le, e d•~ S .. JosiS tiL! Riacho .-h Casa Nova.; r·cu sem a menor a.lteruÇã<1 da ort~em p11hlica; e 
porque _:ss authenticas das t•efericla.s eleiçõ~s sim com :l maior pbci!ez. possi .. •el o que tudo 
não me foram r~mettida~;, - não obsta. o te tei-as afirmo debai:s:o da f é e jur:~.n1ento do meu cargo. 
r~q uisita. :o,_ de cooform;dad" com o art . 170.· Citlade tia Barri~ ·do Rlo Gr::~nd•~,' 23 de Dezem

-§ 1° do d~croto n. 8213 de 13 ·,le Agosto de 'bro d·~ 1884 . . ~-' Opr<•motot·pnblico _da com~.rca. .: 
1881 ; acontecendo com re1aç:ão à ·~ópi::t da do .Riotle S . Francisco, Amonio I rineu da 

__ . _ _ · _ ~ , · , __ · .. · o · -.~ ;; a paroe .~i.l.'. · .lrttnca. 
- d~ S ._-Franci<:co das Cha:gas: te·r l!lu:;:penso, o Reconheço a firma: ~uprt~., do que d' ,nfó. -

.iuiz ·m,,nicipa.l, -Dt· . P edro Maria-ni .Junior, os Villa._ do Remanso: do Pifiin Arcad ... :3 õeJanei
ctabelliães degto _. t-"rw9. por occasi :~o de r··qui- ro tle 1.885•- Em t~st<=~munho dn. verdade.-:
:-;ita.l a do ta.bP.l_lião.J()aquimJosé da Silva Pa~. O~t:~bellião publico vitnlicio~ ·JesHi itO L!bêáito 
que .!i.-hn.viatranst•1'ipto _no_sou livr•o de u ntas, . C'áffe • . ___ _ _ _ _ .- ·. .. _ _ ._ . - __ 
e o tabelliãó~ :nOmcad!1 _intel'iriam~·ute pelo dir.o . N . ·1.- Jnizo municipfll de, t "rmo da Barr~ 
juiz, · hil.:ver · desa.pp:u·ecido com .. o Ii,:ro de . r>m:12~·a.~ De1.oruhro d'! i$8-L~ liisu. Sr;;_ Te-·:7 

.- ·• noL"s.- perma.nf~cr>.ndi) ··· :itó esta: d:i.ui nin la_ oc- J1ho âhonrn. __ d •~ cõm~111i•·nr :• V.~. ·para os fins 
-- -~ ,_culto .• () _<jÍ11•., tudo :foi fci_tO: II'UiVrOpü~Ítal(ll1~0tG· :.CO.nVt·niéllt!'S~ t}llO -n CStll da ta csus:,cnrJj:·:·p~r: ~~l.Qyj= 
:: ·· ·· P?-.lv =Dr ;~:juiz ::,'.ra~~nl~ip;) ; ?<fúirito i;a:of 2'' que:-· dias das funcçõe~ de. S~ tr '· cai·go no2otn.biHlião·· ... · 
' ·· . j;!to:···deuo -<1e responder por .acbà.r~so pr~j ú- Jo:tqnii_n Jo~c) 2:~rSi_lva,por <lesobedien~:iA:i csto ;_· 

--· .. · · - · .--, ·· -.. ___ .-. .. ·._ .-. , . . 
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- . : ·.: .... •· ~~- . . : .: . ·~ . . 

juiio:·;:~ ·c~~o .--~- f o tubelliã~ ' ach~-se _ tamb~lll· r · · ·-~ · Quer~ .- full~r~ -d~-- Joaq u"i~ - Nabué_o·, _ ã- quem 
__ suspenso, _:0nome~i . pa.1~ .ser.vi_r :inte~·ina:mente: -r e c on:heç?- como· o-:chefe illustr~:- :desEa:~ande ~ 
. estelS C>trgos, a l•ranClSCO BelllClO do~: .Passos, I cruzaaa.. -- -- . . - - - . 
. ~té que·_qualquer destes_sci·vcntuarios .!eassuma : ~ ~éria · uma injustiça negar tan:ibem ·uma vi-_~-
_§ o~crcicio: de suas Junéçõe~.:'- Reitero a,.V.S. ctima ao summó.pontifice da terra.~ :· . ._ : -

oDse .. me_u;;' p~otest?rrs_de :c:~ ti~,~ - ~ co!).sid~raç~~~-::-, .::, .,9 (ll1e~dirá,_ p : 1.4': _~istr!qto_ âa .1Bah}a;:_talvez~ :. 0 :: ._, .. us . ..,. .. :;:,_ . . ' - . . . " . . . . . . . . . . 

Sl". Dr. José l\Ianool Gavalc'::•nti de Alm:údn.. . O Srt . PRESIDENTE : -V. Ex :· permitta-rilo 
niuito -digno juiz de direito da coma!·ca.- O que eu o ir.:tel'roiupá. E>tà flnda. a hot•a. wa.r
juiz mun.icipu.i e de orpbãos, Prü1·o il[w·iani. cad<l. rara a 1~ -:rte da; ordcrn do dia e 1ór-
.~ -• · - .--- . __ c n cço :alt·ma que a .Jalxo se ye tanto peço·;..lhe que resuma as suas consider;.t-

.. g:_q~~~- ª9~_f~ _.-:-:-. .Yi_ll~ _~oJ~!'.1ll~1l~.Q çl_o l?ilüÇ>_A~~- Ç_Õ Js . _ .... ____ _ _ .. _ ---~-- - ... ___ ... __ .. ...... ___ ... . 
c: cado~ 3 d ·Janeiro d~ _1885.--Em testemunho - ô Sn.: - 1L\.rrC:oü~o - Moun.~:: ~Si a. Can:iàra 

. da vérdade.- O i 0 tabellião': publico vitúicio; l!Qnscnte~ _ eLi sento-me requorc~do () ~•diá
. · Je . .:;u§n(/ f., b§rafo Ca(fé. _ . .... . - - . -· - .. 1·11onto du.discu:;são.ou prorogu.ção de horà .. -

. Está. pois, demon.st.l'<Ld:l. · ::~._. l!!:!itimidadc de · . - --
. meU. diploma, consagr:-do p:::los suíl't·ag-ios do O SR: P.n. :r:süm~n: :-Nüo . é · :p:ceciso . scn-

dilltriéto,~ o ue som ma dos l-11e dão 52 :votos dd_aq ___ ct.a0rn~ ~1~d'·e· .lr).<~~-00;slh."~.-:.~~pen:~s que ros1:1m~. _.as suas 
' i:ii:-: i(d:\~-~obre :; -mê'u --coi1t~-nd6r .' o- -p·arecú ~ ~~ - c --~;- - --- -- - ' 

c~mmi$s~o. _:que rec_onhece o ~l'. Ba.1·ão dã. . () Sà~ i\1.\.ncoLr~o MoURA: -Eu vou ·coi1cluir 
. ~ ... . ' . '· ~- o) o ~le.ccn o a. . • ·x ~ - ~~o . stnto que aosahir _ . 
. , '\•otos· dós ·'collêg·ios de- Casil.· Nóvo. e SalÍ t~t H. i tn ·dos ta'...- Cn.mt~r;\ eu :1:'io poss:\. levar a minha pe

com:netteu uma gravo viola.~.ão do ar-t. 20 da · d1·a par~ ~• _ t;efot'rila_do_ elctn~nto ser,·il~ reforma. 
lei eleitoral vi•.,.~>nte n · • • · • -> ~ · · • • · • tauldM àa pura deinocracia, 
ceder-s···-:1 tam.bem :i no,•a eleição~ si da an~ JSeri a t·cconstt·ucç;'lo d::t putria e d~\ liberdade. 
nullação de votos . pola. Gnn:ua ou asse1llbl~a (Apoiado~ .) . ~las, cO:!fes.;;ando .. ~sse _p~zar. eu . 
i·esnltar- :1. excJu..,fi:o'cle-nlg•IlU dos que . th·t~ l'elll l~vo n. csp;mtnça-cle qu!') toJ:l. êssa terra,-as
obtido 6 rr.f•·l'id-· diplom::t. )) O seguinte rtua.•lro sirn como a h:anhã e n. h01·a dG despertar do 

_ r1ue: eu o!1ercço i a.pt'•'ci:tção . da. Ca.mar:t de- :-orDlio • . cstrr.mccerá ridiante de n.legria. ao ver 
· monAra :t injusfça rlo r>arecer· dtt <·ommi~aão t·e- a patria levantar-se de :0:sa immensn. noite que 
conhecendo o Sr. Bttriio d:L V.illa dn. RLrl'a. a envol\'C c opprimo -; de::sa noite que niiguel 

- . . 

Conta. eseie districto .•.•....•.... . •.• 
-Concot'I'Or:l.IU às urnas· ..... ·.: • ....... 

.Angelo, na. phrase poetica do Ccistelhtr. :vendo 
- mor-ta a ·Iiberda !e de sua p'ntria, cinzelou em 

util:l formosissimn. fig-tit·:. de formas e perfeições 
tzt•cgas; · dn. olhos cerrsdos, adõr ~hósti! n t 
fronte e pt•ostraola: n'mn sepulchro:--:-~< E' a es· 
cravidflo~ dii e-lle, é a noite drq?atria·! » (Múilo 
bem; mt~ito •b:.:m.) 

Eleitol'es 

:1000 
. i6i 
. 38;1 Maior{a ab$ol u ta. ••••.••. : . ••••••..• 

Votos ànnulla.dos peb.~cotnm1ssão .•..• 273 
. O Sn.. - l~n.ESIDENTJ~:--:- Hevenlo ,2a._ parte da 

-- tl\)4 ol'dem·do dia; si n.~Gsrriara ·não-yotar roronoa~ ; 
271 çr!O e or~t, a 1scussao 1cara. a tada .O: 

223 •O Sn. AÍL<\U.ro Pr~no (pela m·~em) atten-
-· Rec()nhecc~-S0, . }lOr.tanto. o i:neu contendor dcndo a. _que amaterÜ\' ém·gcnte, . :r_cque~ .. pro~ 

.: com 2iLvotos em um_districto .. de 1009 . elei~_: rggu.ção l)ar~· que _a ~ dis~ussão __ continue ._ate _:is 
tores: concorrendo· ás·~ - Urnás .,.767 eleitoreaí, é :4 horas da 'tarde~- .. . . . ' ___ .. .. . 

~ .:ü~a":)~ju_§t~Ç~~~s~_riln<?~n~ _L(Apg_i~!lQ,s:.)_ _ .. ~-: . : .. ~ - ~· .a;•Jpro~ad'Q o .xequerim~nto. _ _ :.._ .... -'--. 
::>·; . Com.-em ' en~~het•.;me de resignaç:lo; . : . . . . . - : : . . .. ,-, ... - ' : . :. -· · .:·. ,. .. ' 

:: :. ~:: .• ~;f())!l_~ .•?:~~~ p()~~n-~ :~~- .. d1\ -~-~_1;r~: JQ!liJAC>. ;q.tli~.-~~ ::•~ .. :º:--~~~~ ~ª-~~~Q.:~~~Y!~J~~~;_'l}_~:ª~·::: ·.:: 
· suávietio:úi :cu'i holoen.usto·; :éniboi'â':",úna:doll:J.s' :ra:--~r-~ ,·-: l_)r;:osldente,.- -:7.:• pore1.; ·. de~·p:.trte :--tudo:.::: 
resuicitasso n:~. -- opinião vi~;a. de lima graude aquiHo_qu<l ~ão .·11ertenco _su~stanêi~lmen~e·a~ \ : 
·llro,•incia~· ~.- c-- _ _ -· ·::- -_ ;· -. · ···: --: .. · _:~-- .,_ -_ ~ p_r9c_esso ~leztor~_l- d_o 1-4° d.zst~c.t.o:_; -na~_;ç_ntrar,el~: -_ 
-- -- _;: ·-. y-~ ,_u·~~:~3~-,- : : _ . . ·-· -· 

- ~ .. 
'·'· . 

. ·:-. 
.--· .. ':' _;: __ --__ ::._ _ ·: ..-_ .. ·. 
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Se~sü<r~n18-de JLllliO_~~~J885 
· ··- · ...;..;.......,:_......,:___;._~....;;....;.;.;;.._.;.;....;;;;.;;_~..;..,__~~-------:-----:-------------- . . 

_,, ,no.·. ~~ame de questões qJeéstão fót·ada ordem-.; d'a mesa · ele!tõ~ai,•·};rartiniano · aa_•-·Roch.a "G~i::··
-. é do re&imento~ quando a Camara . trata ap·e- _ marães .Medr'ado com _:u_m _ requer1r.oent~, no ... -
: nas do ~econliecin1e nto de_ poderes~. Não ·abusa-· ' -meariâo ··fiscal por -parte-do · Bat·ão · da V 1lla:: dá.. 

: :rei~di paê.üeucia da :camara, -e, por is~o, vou 1 J3arrii; lhe .respondêu ojuii de_ paz _ qur. .a._ 
-occupar-me·qa questão_ pt·incipal. - .. _.· ·._ .·. . _mesa ja est:iva . ol"ganiz:~da,- tend? Sido nomeado · '' 
~· Correu á elei ão -: soril novidade no 14° di- fiscal or arte do B~l.l'ão da V;lla· da •,Barra 
-stricto .• Só mais tardé ,appárec::ram reclamações o •-Manoel Seye_ri n9, · ··.(gente ,!lój uiz ··· m.u ~ici[laL· 
·sobre:· os· :collegios- de C<.tsa- Nova :e Santa Cesar Quirino), d1zendo ma1s ao BenediCto de 
· Rita~ · - ·· ·· - Ar .. wjo que não réceiassc cousa alguma, pois - . . .. ' . .. ·.. .. ~-

em :;rela'ção ao co11egio de Casa Nova, eu peço Como o meu· contendor .fez muita ostcntáção 
licença para demora.r~me tambem, em referencia de ser meü parentc'o juiz municipal da• cidade 

.:· M collegio de .S:mta Rita. . .. -da Ba••ra:,- dev;o dizer que o · juiz nmnicip:i.l de 
•·· Eu tinha nece~sidacle de fallar sobre este Santa. Rxta tambem é parente .de S. Ex.., que 

- collegio ,pol" um motivo muito valioso ·: par.:~. est~ve em casa deU~~ hospedado. 
mim, porque. alguns dos nobres deputados. o SR. ~l.ARCnLlNO MouRA:-Póde dizer-me 
:J.liãs homens de criterio e de conse.iencia, ft- qnem é que assigna. Gsta exposiçã_o ~ 
caram horrorizados diant/3 das falsifica<}ões do 
col~ '~io de Casa N~va. ~não attend~ram a. O SR. Rmlo DA. VrLL.I.. n.1.. BARRA :-João de 

' 
Rita. ; mas qaantlo ficarem sabendo qua. a f.-dsi- o Sa. MA.ncouxo Mouru:-Brazileiro ou 
:ficação do collegio de Casa Nova e conseq~en-:: Argentino 1 · 
cia da falsifica ão do colle io de Santa Rita, _ 

ão e 1n ubttave mente modificar qualquer 
juizo desfavot·~vel a .. meu respeito, juizo feito 
em con2ó-quencia dos insultos que . !}le ~irigiu 

q~e eu queria. entrar p.ot· port; baixa' e escusa 
na Camara. · · 

D0cla. rei pera_t:l~~'-~--~0-~glissão, e declaro .. alto 
'(f bõm som .perante_)l. Camara que não vivo de 
ser. deput:-tdo. (.:lpo.iados .) 

__ Si. não tiv·~ss~ consciencia: de que a -minha 
eleiçiio era -- legitima, não me· apresentaria . pe
rante esta Gamara advogando uma· ·causa. 'tor
_p_~_- __ _(-4.poiado~.) __ _ -: __ 

O SR. CAR.LOS RIXOTO:- ToJos fazem jus-
tiçá a V. Ex. . = 

o SR~ BARÃO n.\.Vriü .D.-\. BATIRA:......:. Por-
tanto, não cvanto as expressões insultuosas 
que.me foram lan\.a.das.. · -· 

Como correu o processo eleitoral ? 

. 
deve saber, pois ~estevc com elle. 

-6 SR. i\h:acoLr:'-l'O Moua-~..:-Segundo um ar-. . -

a p<ttria; era argentino e hoje é brazil~i~o. 
Peço a pala.vra.. · · _ 

OSR. -l:Lo\.R.Ã.o:D..\. ·''ihu;;-\:· DA -BAnn.c.-..o · tü-eu· 
contendor to.i:rienot:i, :e está ac:i.ba:da a. quest[o . 
a respeito da nacionalidade, que não colhe em 
seu favor. . ·· . _· · . 

De maneira qtie r~cusaram o ·men fiscal,para 
que alli eu não tivesse nem testHmunha, nem 
gar3L~tia -nenhttma, .. e ~ler~m-~e' coriJ.o~scaJ~m: 

- Correu sem novidade alguma. , porém -o meu 
contendor, que fohi.ssistir á éleição em Santa 
Rita, entendeu qne alli .tendo mesa unanirne, foi:-Dr. Marcolino 80 votos, Barão da Villa tia 
esta deviafnJs.iíica~ §eleição, c para m~is sa-~ Barr_ a. 33 votos ..• Concluída a apuraçrro, o eleitor 
gurã.tiça. atérej e_itou o ~e.u fiscal, e impoz-me Beuedicto da Araujo t•equereu cet·tidão da elei
um da sua propr1a parcwhdade. ç.ão, e . como não houvesse tempo, ficou para 

Eu mandei expressamente um amigo meu, o dia seguinte, mas, com sorpreza • . o r esultado 
filho daq nella loca.lll\acle, mas da q i.lal s;é acha"' riodia seguinte foi :- Dr. Marco li no 148 voto~, 
Ya deste tnuito :~.u.~ente, tratar "'n.lli da minha Barão da Villa. da Barra 5votos. Protestou-se 
eldCFiO; o meu contendor esteve com elie tête contrl'i. a fraude, mas como a rl;lesa era unaniroe, 
á tête; e o meu manlatario sabe tanto das fra- não attend'lu_ à reclamação. Mais t:~rde verifi
quezas de-S. Ex., qne eu :~.presentei perante cou-se, que dos 80 eleitot·es, qüe Yotaram no 
a commis,;;ão o alvitJe dizendo que, si ella me Dr. · . .M:~rcolino, 4 ·eram phosphoros, porque 
permitti~se, eu fari:l juramenLar esse indivi- exi tiam no c rt rio ~ - · · 

uo, que mtn1strãra-me - a seguinte .~ exposição eleitores; e, porta.nto, a vot.ação ·- real foi : -
do que occorl'eU no colle~io de Santa Rita. (lfJ) : . Dr. Marcolino iô votos, Barão da Villa da. 

<r. A mesa eleitot~à.l 'de Santa Rita do Rio Pt·eto 'I Barra 33 votos.)) - - · . _ 
foi organizada na vespera da eleição em casa Ora, desde o momento em que ·:. eleição foi · 
do juiz muniçip_albachs.rel Cezar Quirino da esta, quem falsificou a eleição ?_Foi quem ·deu .. 

·· - Silvá, · no lo~ar cenom~IJ.ado _S. _Joaquim, um 148votos ao cândidato _que não podia de ·modo --
.: pouco ·retirado da _villa, onde. se :•~hava hos- algulll obte r os ta -votação. ' .. · 
•pedado o seu parente, Dr. Marcollno l\Jo_ura, .. _ .Ago:-a, ,(le ~minho,eu apresentarei s~m mais 

-·. · e:t!a_nsportada pal'a á .. g~sa da C:tmara às 2 ·h o-:: :demora a defeza do 2o tabellião de S:mta Rit:l, 
... . 5as.: da. .••. tnrde ,d:?. -1ll~S!ll<;>, ._,~i~ : ,:ne~ta ?C!~:l:siã:o. q.u_e ,o meu compet~dor:·4~ntend·~~t: que·.· devin:5iiu:.; • 
: ·,::: ~P:esentou.~s~. o.,:.: ~l~It~r:•capitao Benedicto ilo-:-, tiluar ·pelos seus 'l?recede!J.tos. ·Q mesmo:rnfot·-
·;:: dr~gu~s ~e Ara~JO aoi~JUlz de paz, presidente mante diz o seguint~(?ê): · · 

., -··· ·· .~ --... ~ ·--~··::·.- .:..; ·.,..,: ··· · . ·· ·· .· . ,., - - ·-
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sessaóeú.1 ·8 :de :Júnio:êie:1.ss5 
' ' " 

__ _ _ « E'-injüsto o Sr. Dr.l\farcolino, q·nando af- por crime de _responsabilidade, e o processo. 
~ firma, queo-2°tabellião de-::.. Santa -Rita <lo Rio -cont1·a o mesmo está.-ênf mão do -n.r .- J'uiz-'de - · 
_ 'Preto,Aristi-!e~ Olyinpio de-Oliveira,além de t•!r Direito da comarca. » . _ _ 

:= querido matar o juiz dédi1·eito;Dr. ·· Deoclecia.no, :::• Eu faço· -valer este documento, porque :noto' :• 
esteja pronun~iado em não seiquantos processos, -que o meu _ comt~etidur dá:riiilita importancia ·a -
·_porqu~, s~ ~-s~rin foss~,o seu parente e ho:; eda~ _ ual<1uer documento do tabl;llliao de a a N va: 

": or~ .JUIZ mumc1pa ez~.tr uJr!ilo,depoi!'5 de te1• mas, quando- se-·trata do 2o tabellião de Santa 
arranjado em sua casa as ~ta;;; da el~ição do 1' Rita., os documentos por este firma tos não têm 
de D·!zembro,.não teria. ido á casa. do m~~smo ta- valor algum. . - . ' ... . ~· 

' ' • y;.. -
de que :31 eleitores, jurando q uetinham votado -
n·o Dr'. M"rcôlino, deve :ficar sendo· verdade -

: qu~. ellcobteve :n votos em Casa Nova, _ tam
b~m deve sér aceita a mesma prova em. relação 
aos 30 -eleitores em Santa Rita, que jural'am 
ter vótado em mim. 

O Sn.. ADRIANO PDrENTEL~ - Além dessa 
prova., ha __ a certidão da authentica. 

O:Sa. B.-\.R.Xo DA. VrL 

thentica é .fal:sa, que valor :tam a certidão de 
uma auth~ntica. falsa ~ _ 

O· Sn.. BA!tÃo DA VILtA. DA B.umA ::......Mas eu 
estou confeJ:sando o facto tal qual deu-se, Si cu 
criminasse, or- exem lo co · -
o meu contendor criminou, per ter anullado a 

O SR.~ I\L\.RCOI.INO MouRA dá um aprirte. eleiçãc_ da_G_asa~ova, _bem; mas_eu.não _ a cri~ 
- :'-: õsn~ - :B~~i\i~ -:;;Ajri~tA ~.t7B-.~~R.i. : ~-dE por- _mino, pelo~contrario acho que; desde ci mo~ 
que nãofallll na suspeilsã·:> do 2u tabellião dEr meEtoem -que appareceu uma provai real dã 

_ Santa Rita ? _ _ , _ - fals:ficação da eleição, a comm;s'!ão obrou p3r
. --· Ou o_ iabelli~<?- estava suspep.~o e n~o podia t:itam_en~e bem, julgando nulla a. mesma elei
passar a certidão, ou não eo:tava=e não opa.ssou, çao, ~ss1m. como_ Larnbem_, ~avenao uma prova 
porCJ.U~Jmtendeu 9.'-!e _não devia p_a~sar(_l8): .. . _ .real}~_ f::lsl:ficaçao .. da ~leiÇ!Lq ..... de.,Santa::Rl~a,_ a 

· ~< M om 0 tabeUião ne..,.ou-se a satis- cor:1~1ssao obrou mUito_ b~m a~ullando. esta 
-- as c 

0
• o_ eletçao (apartes do S1·. Aclrtano Ptmen-

' te ;y ·-· ·· seutusse o·livrodasassigt1aturas dOs eleito1·es, 
dahi proveiu todo o _ desagTado, que ain~a l~e Mas o que pe1·gunto âGamara _é o seguinte: 
mostra o Sr. Dr. Marcoü r~o, e. que não o.ma1s si um . abaixo assigoado rle 31 eleitores, que 
nem n1enos o que a con muaçao o proce 1- jul" · r voa( o no r • .&: arco mo, em as~• 
mento do ·· ~;eu :[nrente, o juiz mualcipal Cezar 'No\'a, é um c!ocnmento sufficiente para nulli

,.Quir·ino, para -com aquelle pobre Labellião, a dado desta ele!ção, um documento de 30 elei-
quemsuspenden por espaço de 60 dias ... » ttJres, qne ,juram que Yotar·ão em mim, em 

Santa Rita., não é bastante para contrabalan-
Cemo é que est~ hotnt.,m estava su~ponso c çar 0 outr·o ~Temos dttas ju-tiças, dois pezos e 

foi suspenso agora. ·~ Como é que e;;;ta\•a ::;us- duas·medid:Js, uma para Santa Rita e outra pa.ra 
penso e se pedia pa1·a elle concert:~r as: ~ctas ·~ Ca.saNova '! 
Isto ó um contraseriso; não: empregarei lllll:l 

_.pala na tão fo~te C••mo o meu::; cont"ndor ~~
pregou. referm:lo pala vra~ por · p:u·te do JUlZ 
de direitO, dizendO CJU I! era mentira. nlflS di
T0i ~1nc n~io é verd~\de. (Contint,•.t a. lc1·:) 

- <( ••• ~uepcnden. como disse, por espaço de 
60 dias:, no diá 13 claqu··lle mez. qnaulo o ines
mo .1 u: z e o fo ta.bellia'' pn:rtiam para 'a cidade 
da. Ba.rra (não se sabe com licença de_ quem) 

Isto é o que quero sabor. 

O Sn.. AnRrANO PmENT~~~.: -Peço a pa
lavra. 

. -. . · -- .... ... . .p ... :-- . .. .l. -

O Srl . R\RÃO DA Vrr.r.ADA B.\nr.A:- Vendo 
en aknns depu:adostomados de borror p::lo 

·documento I}UC o m r)u contr;ndor ti1~ha apre
r;:enta i o a re,-,.peito de Casa Nova, tome1 o expo
diec.tc de apres:mtar naa1inha:d ·fesa oral um 
m:lppa, que ra.nscreVRI'Cl em - uas co umnas, 

cando a Villa sein ne nhum tabellião, porque o Casa Nova e Santa. Rita, com o qual ~rovo . 
outro cstavà suspenso pelo juiz m ;,nicipal. >) quo 0 eleitoradn liqniclo em Casa Nova c 120 

.Port<~.nto elle.;; for3.m e levaram o primeiro eleitores. : e o eleitorado liquido em-Santa Rita 
ta:Jj~lião. que tinha -_concertadó __ as a'·t:J.s. :fi- 0 -152 eleitq,re~ - _ Dig() ·' 1_52~ pQrque apresentei 

,-candoa.Villasem tab ··lião.nois a~tava? 's;;g~ndo >u-ma nota na qual provo qu~, pe~os docurue.r:ttos 
-~ ~':l~I?~D.S?-, _p !fl '•u :_go!lten~m· decl~::~_st e ~als? A e _B, os quaes se. a cham llJ.~lll_l?os em m1_nha, 

•-• o quP. dtgo ; lSto:e'.a;.·pura.: verdade, e o m:~1s e defcza' -0 eJ,~itorado . de Santa Raa, sendo' de 
·· -qüerer à.b_u;;ar ~-- 4a :·· c_~ed _üli~~de _ d~ _ _._Ç~-JE~r.:~_. _ J5() e não: tendo. quntro_, -Aos _eleit?res ~~li~~~ado., _ :_ 

-~(C :rt.t~~~au_!-~;/ ~-~-c~:~,-c:~nt.-:-i., ~~e- ~- -·L~ t~b~Í--J ~~:ca~~õ~:~~i~~ s~u~~~t.~~~e~~fp~~~~~ci~.q~~~~~--: > 
l~ão, Jos~, .. ~ntoni?de A1•.ntjo~acli:a.:.s~ pr<?ce ~sado I põde·ha,·et· conte_~tação;· · -.- _ -· -~ __ _ 
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Se_ssüo_··_.éh1 s ae~:.Júlhó âe:)8S5 . 

. . . . ........... :···.·.··. · · -· " .... " . . . 

·· .. , êóricluÓ, pois~ que; ·si'· quatrO eleitoi·es ·não 
solicJtaL"~m os títulos,' o . eleito rido li'luido de 
Santa. :Rita ficn, ... sendo- de 152, ell~itoi·es. Entn3-

- tanto t:s é;ctaa falsas de Santa Rita. ·resám qne 
'\•otiâ~ün - ~153 -,eleitorf~s e · falt:1.ram·S. Como e~

-.-1mc:1r..:se semelhante . ~iLigre? (1' ;·ocam-s!}_ 

. aisci.rrso ; este·mappa encerra a colu;nnà. das me;tçüo. . ::: 
-~ :-:votaç9es d~ e1ei!{:1overdadeira e faha /e cha-· V ·· 

Il.l<i -pnra ·esto documento a. atlençào da. Ca- ' O Sa~- B.\.RÃO DA . ILLA D.l.. BARitA:- E''t)re:. 
.ciso que aC:-:mara fique sabendo que a lotação 

rna?:ia eleição verdadeira cuobtl\'() 3i 4-.voto~, 'deste 'tabcmionato . era de 300$ e depois foi 
e 0 meu contendor szs: elt.wala a 9ú0$. Ma~ o nomeado achou · que _ 

· era muito alta a lotação e o serv~>nt_uario c1u0 ::-0 r.ue r~~z a mesa . una.nimo de San.ta. Ri.ta '? . 
"l ol'a muito baixa, e ate pediu que fosse elevada 

Falsificou a <lCta d-.sse collcgio, e <ltul.ndo cu ~. 2:400:(;. o ius1>ecto1• da Thesouradu. cortou 
obtive 33 votos em Sac.ta Ri la c .o meu conten- · t 
dor 76 .0 edital diz líJ : · a CJ_~estão ao meio_, _decidindo que fi?as~e em 

«Dr. Marcolino 148 votos, Bat·i'ío .da Villi d::~. 
Barr.a;5. » -

•. c O meu coutendor fallou muito na mesa una-
.L ' .. • '! a 

de Santa R..ta 1·· Donde partiu a ft·:1ude; . o onde, 
:p·na mais s13gurança, àté rüjeita.r~m o ~.eu· 
. "' ''l ·. ·. . 

~ O - Sn. llL\.ncouNo 1\IounA:- Esta j:l 
condcrnnada. por V. · Ex. 

· () ·sl'{ .. BÂ?..Xo DA VrLL.t n~~ B~mRA~-i;t;·ci~~·a· 
a _ entender que o m~u contendor não tinha mes::t 
una.nime em Santa Ri til, como eu . tinha c:n 

· Casa Nova. 
l\Ias tendo \1.1li em .Sant~ Rita 'm e~i uÍ'laninie 

~fez .a ful sificnção dando~mo cin<.:O -Yotos e -,148 a 
si rGnrio. ue corao-.'!m! 

o q_c.e . eu. quero .é q~e ~a. Çamar:t fique sa
bendo -Que a t':tlsifica1tão partiu d;l. mi's~de 
Stwta·-Rlta, . )Ore ua não dese.'o cU '} n.. Cr,mara 
1que pens3,n.do quo en vea o a•-tui de ender o 

meu diploma na supposição de que pt> rdi a 
eleição. Não; qt:em a pel·detl foi o indiyiduo 
que :tpezar de · envidar todos os esforços . cha.::.. 
m~dosoffici :i es: que fallou aqui ·no presUcnte 
da pr.winr:ia, o r lis~c- lJU': é muilo J.:om esse 
presidente. n~tttlra1mentc 1;0::-quo llHl.ndou ao 
Coar á uuscar,· o alferc:s Gas , a 1·. n ue nomeou dc
loga<lo miUtar de Chique-Chiúnc. 

O SR. -Z "DI.\ :-Este flcto não ú Yercl:ldciro. 
O incli vi duo n::io fui nome:1üo · por ser ~unigo 
delle . · 

O S!l.' ·R\nÃo IM. Vn.T.A JU B.uuu :-Bcw; 
mas foi porta-dor de 22 demissões e n.s respecti
vas nor.neações. · 

O Sn. Z<~.)r.A :-En. . 

, . 
e!le pngo os direitos n::~.eionnes . .M::1s, si não 
pagoLl os dit·e!tos como podia t'er ol>tido o ti-
tulo ~ · ·· - ·· ··· ····· · · --. · ·· ·_ ·· . 

O Sr.. Z.UL\.:- Não se entra ~m cxcrcicio, 
n.em se pre.-;ta jt~rn.mento sen:Io de posse do 
ti t::lo. 

O S!:t. Pnr::co l?AnArzo : ·.'-I-Ia cinco ·ari'nos 
que, estava em exerci cio. --Não --sei a q11e vem 
esse a arte.· 

O Su. :z.m.\. :-Si não 
pt·eciso · explic:;l-o; 

O Sa. Z ,~.:~u. :-Ainda que tiYe~sc entmdo 
em .0:\.'.:! l'cicio.·.case abu.so nito atlLori:-mnt V. Ex:. 
a prival-o do log:1r. · 

O Sn . Pi~H3'JO P.\nAr~:o : - Rost:t p-rovar. 

O Sn. ZA::-.TA :-Jh_.preccclenlcs de outt·os 
ministros e ll.1uito bem fundados t_•m.lei. 

O Sr.. BARÃo D.\. VrLLA D.\ RumA :- Como 
cu dizia, n ·, eleição de ~sn.nta Ritn. aconteceu o · 
s r.guinte: A mesa sendo llD:I:time, falsificou 
:~ elciçiio em primoiJ•a mão mas como aqu;~lle 
a quem Deus quer perdert.it•:t. primeiro o j1.1izo, 
o quo acon teceu é quo o lUBucompétidor até 
hoje niTo tem podido obter os livros dt3 s~nta 
Rib . .:\razão é muito simples, é <JUO nas an-

'lque-G iq ti e correu 
não corre 'alli. · 

~ l i , s- na .ã ~si0 na o~ J"tn ·a o an os 
_ eloitorr:s; mnitoi.l :.são negociantes, qne :se 

acham em provincias estranha;; e não pudnrn.m 
·· O Sr... BAnÃo DA VrLLA DA BARRA :-Eu 'não v.ir comple~ar as r_c;;pectivas assignaturas. 

eutro llGSÚI. expo_sição, que me _leYa.ria muito .. Est:l. é a 'verdade. .. . 
teropo, senão dar1a ao me11 contend9r · resposta Agora passemos para;u cidadf.l da ·Barrrt .• Ná. , 

-cabal, n :.rrando os escandalo~ · praticados neb.s . cidade da. Barra 0 meu contendor . se n.:•rcsscn:i .. 
a :lloridade~ n:o C,~ique~Cbiq ne~ _ · _.· ·_. _ .. , em .virl0r um documento firmado i> elo juiz de 

--, Na ~ida·le da·Ba.r ra. foi a·emiLtido o colle.ctor · direito, mas leu-o sall ando propõsit:ümOilte_o 
;~ _ge_ra1,t <J~:ollet:~ol•, pr?Jincialj • .... o).a.g-cnt;~:. ?o, cot;~: ,trecl~occ_l1l · ~quo .o. :Ju.iz .; de<Jir~ito:::~e~· chl).;n:lva:•~ · 
'·' .:re 10 e ,ateum labelhao ~ clue . .foLSUlJStltUldo por c:J.Udtdat.o t1il;1)0í' t'l4fl.O! : t<, ÍOl ~ste JUlZ qu~ JUl-

_OUlro, .q_tle 1ie rn siquer fez esamo de ·sufficien,- gou·-me corri impa,-cialiclatfe! . ·. · . 
. .. , ' é'• .• • - ·;- ' 
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Sessrto-.cn1 8 de Ju1hó · de-1885 ·985·· _. · 
-~ .· .. 

-Ó-méu .comp~ÚdorfaÚo~e!ll:~u~ ·pa~;mtc ~eu, cumstancias~ .. produzem differentes • efft:,itos, .. 

.... ii~~1 !·'?~ r~~<?~~~zi~º 11o_lpgar_dc _j_uiz_._·p1uni~ _ ~-~~~~~~~15~~\-~~fo~·~!inf;t~~t~~~sc:~di~:va~ 
FelizmenEe, nenhumaaccusaçãose fez:ir~;s- ou d~ SiantaHita .. .. .. ·. . .. _ ._.· .. .. _ . 

peito J.,~ ~eu p1·ócedimcmo. 11as, n. respeito do A.;_du;~s eleições estão~Jiga::las ,. de tal modo 
juizde _diréito. qne fói m:~ndado 03.ra. alliex- ue a sorte de dans uma será a . da o-utra e a u:. 
p:-essarnente, <l m c at· · 1p om:t.: ao meu. cou- ~ ra as_ ou nãoapui·adas; eu tenho aiaioria 'abso..:· 
teudu1·. r·ss'.', como pt·oriiotor p•1blico, foi dé- lnta. 
mittido :i bem do flerviço puiJlico. _ • (a) Doe. ~l.. c B p!'~vam que· 

• rt. ü.\RCOI.INO h OUIU. : -1 <.iO apo1a i). 

O Sn.. B.tn:\.o DAVILLA DA B.\Rn.-A·~: -Depois 
foi ' noroeadojniz muni_ci[)!ll de Santo Antonio 
da Barrn., ;1nde era COHJmensal do seu to Sl:p· 
pleute, irmão do Dr. Marcolino Na Bnhia, um 
d·~putado pt·ovincial deu denuncia de que elle 
poucas vezes estava no estado de ,pod-~r Jclibe
rar. Pois bem: foi es t•) o homem C'-colhido 
parn. Jar a todo transe um diploma ao meu con
tendorl 

ernuno •hzon o, que quero tnrnar b0m s:t
li0nte que o juiz ~municipal da. cidade da Barra 
n~o e~tá no caso do_juiz d'! clirejtQ, qne -r::1'a lá 

:tiappa-e1J~ colwn.'la.:; -~los _dous collegioscon
testados; 

Santa Rita 

Lo Eleitoras apurados 152. (a! . 
2 ~ o Dos i52 votaram 15:3. (b) _ ._. 

- ,3~o -H.eclamaçito iuJ."amentada dos eleitores 
ue votarn.m no Ba1·~Í:o da Villa d~c:Bat·l·a. 
_A. o 1:;cal .impost:J ao 'Barão . da .Yilla ·da 

Barra. ' 
- 5.~ . -f\..llegação de peita do escrivão pelo juiz 

. .. ) 

6. o Ada n<1o concert~1da pelo tabelliii:o a 
quem no.:;arum a c::dübição dos nomes. cbs elei
tores. (Doc. C) 

7 . o Tc!·mo mais o:s:teuso do quo o th Casa 
Nova; compat·eccrarn mais-eleitot·cs do c1ne os 

- 152 t'lsitorcs apll!'a;los. 
8. o ~Ie-;a unanime. 

L'J ·Eleitores apurarlos 120. 
z.o Dos 120 votaram 120. 
3. o R~cln.maçã•) jut'<lmentada dos cleito..es 

que votar~"m no Dr. Marl!oli tl".. . 
4. o ,:Fiscal amigo do Dr. Marcolino • .. 
5. o Allegaç::i.u dó ronbo do livro do cscri vão_. 

Do~·~ 6 
6. · Actâ concertada pelo labell i :~o sem re

cusa de apr0sentaçiío dos nomes d•)S elei~ores.. 
··..-/ ;,.~' Termo menos -extenso do quo o de Sauta. 

Rita ; c compat·eccram tolos os 120 eleitores 

• -·· 1 
nhatu ~olicitado os titulos. 

(b). Sendo152 os eleitores, . a acta. resa que ,; · 
vota!';lm 15:3 e faltaram tn~s. 

Paço da Garoara~ · · 30 de <Março de 1.885.-
BartiJ r.la Vill(~ cla. -Bo,l·m. · 

~1iam)a da etei.çtío ve1·rladeim do Uo clisu·icto 
·• ~ ·da Bflhi(!. 

Barão C1a Villa. da B:m·a.: 
Chic1ne-Chiq ue .•....... .' . •••.... 
Remanso .................•....• 
Ca:;J. Nova • . ....•..... .• ~ ..•..•... 

_i' DI.'. . Marcolino ~ Moura . : 
:3i4 

Chiêpte-Chiq ue ..... ; . . .. ~ .. ·. . . . . iZ .· 
Remanso. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . • . . . 80 
Casa Nova .... · .. . ... .• . ,....... 31 

· Cidade da ·Barra ..•.... ~- .•. . ;.. :33 
Campo _Largo ... , .... .-:.. ... .. . . . . . 30. 
l1.J:?gical.: . •• ..•. 7 ••••••• • • • • • • ·5 

· ·~· ..... ... ....... ....... . 
328 

B:t J•ão~cla Vilh da Bat·ra: 

Chi cp~-Chiqilc................. 08 
l\01nanso...................... ~12 
Casa Novu. .. : • .. .••.. ;-.. • . . . • . • i18 
Cid<~.de da Bart·a ....... : . . . . . . . 102 
C:uupo Largo........... . . . . . . . 2t3 
Angical;... . . . .. . ............. :31 
Ran tr~. Rita. .......••..•..•. , . . . 5 

D!". :i\f:l.rcolino Mou1·a : 

Chiqúe-Ch1qué . ... •. ~ •. . • .... ~- .. 
Rem;!nso ... ~ ... ; ': ;' ... · .•.•. ~ .. . 
Cnsa Novn. .. •.....••• ~- ... • ..... 

3:J4 

-:') 
l<w 

SiJ 
2 

Campo Largo .. ; ......... • ... · . :~o 

.... AS nngti,c:tRl.l.·t~a·. · • • ~ • .• • •• : •. • : . • . . 14~ _(a) 
;I_ ·<• \. • • , • • -~ •· • • • • • • • • • • • • • 

apurado~. . .. ' . - .. 3i1 
.· S. o .iviesa. ün:mime ; (:í) A mesa unariime deSant : Rita, ondê :,,o 

De~ta::: - allcg-ações; qn:tsi· as mesmas. senão . Dr. !\Iat·colino assi~tiu a ele i c o, tendo falsi
C[M ni~is f:1voraveis ã eleição da Casa Nova, o fieado a neta de Santa Hit~> - â..- mesa unaniÍne . 
Sr • . Dr-.!\1arcolino c_o_ucluc .q ue ·é· fa.l~a ·a· eleição- d;yc 0:-,_s::."·No_va: .. para:-contrabli.lu.nçat~ .=a ·fl~âud_e; c

. de ·c<~sn; Nova, e vêrdaacirr> -a de Santa Rita, foi oln·igadu. t\ falsificar tnmJJem 3.acta da Cas~ • 
__ isto é~ . que as mesmas.~atls·as, ~m iguae·s .~~t·-, Nova. - ·.· · · ·· ·· ·· • • . ..... . 

. . . 
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·.· Sessão ·en1>9 de·Julliô~ae- 1885 

. O Sn.~ B.m:to no Gu,H:I.~ (peú,· orcle'lli):..:_ 
Requeiro o encerram~nto da discus-::ã~. 

:.; Consul.tada 'a Cam3.r<1, foi ipprciv:id() : o 
· cerramento. · 

--
O Sn. Pn.Esm:r:::x·ó~:- Fica adiada a vota\.ãO 

Voiis· .. x ..... s BANCADAS coxsÉn:vAnon.o\.s:- Não 
põ le ~e r; ainda. não deu a . hora. · 

· .-. R. RESIDE;5_TE:- • ll VOU exp lC;t_r., O meu 
procedimento. . · .• ·· -

O SR. An..:tUJO GoEs Juxron.:- V. Ex. está 
demorando . 
. _ O Sn.. Pn.EsrriJ;:NTE:- Nã:o ::::ou capaz disso·. 
Estavs .. procul'ando o artigo do regimento re
lativo ú materi::t. 

Eu resolvi que ileava adiada a votaÇão do -pa..; 
recer, fundaclo na 2a. part~~ do <~rt. 9 ' do regi-
men o que e expres~o: <( - ~~.\ren o prorog-aç;io 
das hor;1S da .:':essão ficará adiada. a votaç;ro dn 
pare!!er de que se tratar para o din. seguinte.)) 

O sn..· BEz,DrATi :..:....rsto assim não é s~1;io. · 
O ; SR .. ZA)IA.: - O nob1•e presidente teru 

muita razio. 

(Ila out1·os apa1·tes e vi·vo~ 2n-otestos cl~s 
bcmcarlas conseí·_vadoras .) 

.A's 

. .. !nt:erpr~llaÇiiO do Sr.·:Laéerda: \Vcrno.ck ao · 
Sr. ministro d1t agricultura.;relàti v-a às obras do 
açude de QuixaJá . . ' ·. .. 

da 2a. di.:;cüso:;ão qq: proj :ct() 

SESSÃO E:'<I 9 DE JULHO DE 1885 

P;·esideílcia do Sr. FranhZin Doria 

do !;r. Carneiro d:t Cunlw.-Suspcndc-sc :1 ~c:~:::1o por 
1/~- de ho:n.- Co1:tiuua a sc;:;ão.-Coutiuu:u:fio ~~=:~ 
rccla.mucõ,!,; J.o ::it· .. Garn<iiro da, Curd•a.-l~mcnd:t :í. 
a.cta.:- Dii'cn.<~fío_· ua.,.:.'ullluda •. Ol•:;er:arõll; uos .:;,:~. 
.. ( I L; , , y\ ~ C .to. , , ll•.t 4 ') - . • 

crctario), prosÍUI!IllC c Bczor,·a c .• vaiC:IIIti.- A:•;lt'o
Y:t~:;hl ua· :teta: c :·cjcir.ão ua cmcntla.-lllleialu:q;:'io tlo 
SI'. So:nc~. Ob.,cn:~çlícs uo -::)r. J oa.pnuY ?\:.!.1u co. 
~ ... , • -, • • • ,.. • 11 <1 • 1:1 "L f tnJ· m •ular 

um r•~'liiCI'illlcnlo.-O::n:-: lt n:J DIA.-\"ot-t~âo do parct:ct' 
n. -15S-B-;ii .-A•Ii atm~nlü da vol.a\~Üo.- Coultllllõl!;ilv 
da 2•~ .H~enss:io dtl JH·ojoclo 11~ -i a. de lSS:i.-ErncuJa~. 

· -EuccnÚlltcll tO rla dhcu.~s;io~-.\tli:uncnto · ·,J:lr•>! a(i l> ; ·
-lutcrpe!l;t•;ilo M ::ir.-tni ilistro úa al-:t'ieullura. JJis· 
curs()~ dos Sr~. Laecr·•la Wcrucek ' c ' miur,: t"ro da ag-ri · 
cullu:·a. 

A's H horas -dá manhã, fej_ta a chamada, 
ach::u:.a~se presentes o~Srs. : Franklin Doria, · 
Affonso Celso---.T u·aíor, Costa Rodrigues; Valla
dat·es. Joti.o Dantas, Alfredo Cluwes, Bulhõe'• 
_ ~ ot·eu·a de a_rros, , ent·.tque . 
gado, . . Pri~co Puraüo, Ju•.-etlcio A1.ves, João 
Pt!tlido, Rtrão du. Leopoldin •, C:•st•·ioto, 1\la:;-

., • • ,... I , , ~ , .. 
o Sn.. Pn.E.SIDEXTE'-V. E:r. n ão pôde expri- nior, Ribeiro de Mene~e.s. Lenndt·o l\1adel, 

ruir-se as,.im porque cu r1!ío n~nho dado moti,·os Aruat·o Bezerru., Moreira Br~ndiio, :\r;•.ujo 
p:1ra se duvidar ela. m: nha seriedàde. (.-\poiarlos: Pin:1o, ~}lsta (-'1•r:>it·a, Alves d'~ Ar.auj~.,~ - Co:·r c:::~ 
COii.tint.<atit os awo·tcs e ]WO:cstos.) . . de .-\.ral.lJO. 13 1' 1~~0 R~LlilO_s. c :rlcs Pc1xuto, Duarte 

,.., · , .. . . . de Azevedo, Suva illatt a, P1·udente rlc Mu:·nes .. 
O ::i!t_. BF.7.A:>lAT :-E uma ch1c;;ma 1mproprra. 1 Vallettti'IJ, Ddtino Cin tr<:, IJantr..s Gó ,~s. Lou-

<lo prestdente da. Cantt\ra .- . · ,.e11~:o de .AllJ :qutê:•que, Paula. Pt·imo, Barão do 
O Sn.. Pn.-xsJDE~TE :-Ordem. ordt311'l! V. Ex. Gu~•hy, Be·,.amat, .i u;~quim P edt•o, Alvar·o Ca-

não póde enunciar-s3 por esta fórroa. tllinha., Antonio Ca.r_los. Vi:nma Vaz, Lei.tiio d-.t 
o sn.. An.,\.uJo GóEs Ju~ron:-V ... Es:. é qne Cunha. Ct'tll. Ciouvcia e Thowaz Pomp1u. 

não'est.á na ordem. Compat·e~~m. d.~pois da chi rôada, os Srs. 
Ahneirh~ Oliveir·a, t.~oelho de Almeida. Ber·nardo 

O Su.. Pr.EslDE:.-rr.::-Ord·~m. or ln.m! Tr~- de M··nd_:) :Jça ' Auriano Pim!~ntd ·, H.odrígo 
w.;.se d:-. p1·orogação da hora, e tenrlo h:wido 

5
.1 F- _.~ · B J · o ·::> d · 

O·ro a ·- · d 1 r t h · · . 1 \·a. • r iiuer·Jc0 · <~rge;;:, os e .. Olllfll:ll, h o n-
PL_ g tic;v.o J 10

1
.a., eu mant ·e~ 0 a,:ntnb:l de-

1 
t~"u~s - Junior, Mi.,•,.uel C:1stro. Ratisbon·;.;. llde-

cisao ":llbO 3.' l··,·,a 'l V'O 2ÇaO ' Otl d·· r a n · · · ' ~ .· · · ' , :: . • ... - ·• · funso de .Arn.ujo. Ben:·iqu~s, Coelho de R~:~ z·" nde, 
· · ;\..:- ow.- , ru:~. , .' ~lUOP o:·te :\ , o::tr0s, 

. (.:1j)(Jiar/.os nas ba;Jcarlas librJr(lCS c 'VÍ?JOS p ;·IJ- · C~wpo" Sall.~::;, !\!•:r'~" Gu.i.a, Jo····'lu im ~_abu?~.L .. 
_ .t..íl.~t.os ... e n:clamaçties.. .. -n(!S----IJa·ácadit-s-·co-;rs-ci·•- ··-úl:D~-Cat·ne;ro, Rcarrgn~i;r A I \'GS. L 'cerd<t""'W' er-

?Jaclúl"(tS.) neck, Coelho c Campos. P.1dun. Fleut·y, Frn.n-
- . . . _ c:sco Sodré , José ~ tvtariano, Bat•rc.;; . Co~ra, 

. C! Sa. Pr..Esm~~TE da para amanha a Sl3- Schutcl, .:\nwjo Gôes J. ,nior e c.~rlos Affonso. 
guwte ordow do à1a: . · ' . . · · -· _ . · . .. - · . . l Ao mew-dta al.)!·e-se a sessao. · ·· .. 
; ~o~a~ão,do1p;rr;c"r. n. 158 ~·) _1835, relativo .·. ·Cori1t;~re~1Jru, d<>.pof~ tie ,;1)-er~a ··-~-- ses;,ãO;•, os : 

... _ a .~ etç:o .uo __ 4 dtst~l~:to ~-~--Babt~ : ·... _ •. _ _ j• Si·s~ :.G: .. ~par. d·~ D1:ltlumond~ -Carneiro d:.t. . Cilnha;~ -
:_''_:· 9<>ntü1ua~ão da 2:~. . diseussiio (n.rt. i<>)·do: pro.::. . Cunlú'_Leitáo; l'\·..:ri~a~Ca"tvàlho~ ~?raliéisc_o Be-·: 

:jacto sobre o elemento servil. .. · · I lisario; Etlft~:;,.sio Cot·rêa~ Gonics ' d•J Çastró, Va.z. 
- · - • ' • - ' . . • . J •• ,· -_. " _ _ ._,_ ' " --; .·: ••· ; ' • • 
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_Sessüo em 9 de, .JÚlho de 1885 ---_ 287 

... de Mello.- Á~tonio Prado, Bezerra-dfl :Mt~n<~Zf!S, o·sn.. PRESIDENTÉ:- Eu continuo a ]JCdir a . 
êa_tyr()_ Di~:":, _Ca_ndião d~_ Oliveira, Andrade Fi~_ V· _ Ex.:. que _n5o pro siga. :no. sna .. ·censura .;.· sL .. : 
gueira, F13rnandes de Oliveir~~. Barão de Anadia, q uizer u:se do meio regimental. _ _ 

_ OJyu1piJ. C:-~.rupos, Aristides Spinola, A!vn.r~ Bo- 0 SR'~c BEzERlCo\: CAYALC~n;n :~ 0 meio 1·egi-
telhoJ Dtana, Çnstello Br~nco, Antomo PtJ?-t?, mentul é reformar 0 reÓ'imento.' 
Mart1m Frauc1sco, Carne1ro da Rocha, Fehc10.~ =-=- - . _ _ 0 

-

· os anos, .. (1ntan on, taqu1, lysses Vi:mna, R.- .tnNEIRO DA UNHA:- er oe-me ... -
:Antonio de Si.{ueira e Ferreira de Mo<~ra.. o Sn. BEzERRA r,AYALGA:s'TI:- Não é contra 

Fal tam,com cáu;;a. participa·la,os Srs.: A ceio li V. Ex. que .estou fallanJo ; é ãté _a seu favor. 

O Sr. Carneiro da Cunha :-
r. pres1 en e, a :;ct:•. e\'e ser a repro uc~iio 

fiel Jos trabalho::: cb. Camara. Nclla s~ d"VC 
e,:;pt·•lhat· a ~et·dade dos f~ctos o.:cort~do~ <lu-

' . , . 
rerda.de :lo ine idenle ~~1 ue hunt~m ~e den . 

Qu11ndo o illustrc candidato Sr. Bariio da 
Villa da Barra tenninava ;:eu u(:;;curso o n ;:;s 
holll'arlo colleg·a SI'. Barão do Guahy rrqu·~ t·cn 
immediata.mente o encerrnmeuto da. discus:-::io, 
para-que ·se' proced·•s;:o à vot:•çilo uo pa.recer; 
V. Ex., po1·ém, declarou adiada es~a vot •ção, 
contra expressa dispo,::içãõ ·do regimento. 
(Apoiados e na: o cwpicalos•) 

O SR. PRESJDE:s-TE: -V . . Ex. dtt licença. 
pat·a fazer 11ma observação·~ : 
- Nn fMma --do regiC:?enti:>', ·· todas a.:; questões-

:>erfío resolvidtts: . pelo presi..:ente. até qt:e a 
Camat'a, a req uerim··-nto de itualgti~r depu taJo , 

:- em occasião opportuno se pronunci0. definiti-
vamen e a r espeito c as~ a nnn ut e cisão, 
portanto, não esta sujeita i censura que me é 
dirig·ida. ( Oh! Oh!) . · 

O Srt. CAnNEmo DA Cux1u:- Então .•. 
O · Sa. PRESrDENn::- Pet·dôe-me V. Ex.; 

·queira ouvit·.. Seg'unolo o arL ,:171 -do regi
mento, que me permitti!'á ler, a rloutrina c 
juatamrmto :t que aca3o de ex:1;or, ( lJ): « Todss 
as l(U ~!stões de orJem. que OCí.!Ot'r<~rem durante 
~1. sessão de cada . dia, serão decid.das pelo 
presidente, a té que a Camara, a requerimento 
de qualquer deputado, em occasião opportuna, 

. as decida :.lefiniti vamente . )> · 
E' e;,;Le o recurso. · 
Quando qualquer deputado não se confo-rmar 

com a decisão . do pres:dente, poderá. 1an~a.r 

dad•~ a hCira, qu·mdo faltavam 10 minutos para 
findn.r a hot•a regimental. · 

O Sn. PrtE~HDEN1E :-Descul e-mo. Sou obri-
ga.do a l"CCtlíical· aallega.ção que v. E-:t . acaua. 
de fú.zer. 

. ·con~la. do Dia;·io Official e da. acta, que 

. . . - . . - . 
( 

.enl!err:tda, em virtude 
do re:;~m·mto ~ 

O Sn.. CARNEIRO DA C ÓNtu:- Justamence 
sobro a execução deste al.'tlgo é que tenho de 
reclamar. 

A 2::>. part<?_do art. 91), quce V. Ex. cita, diz 
o segu~nte (!eiul.o): 

<< · r-fa~endo prorogaÇão ·das- horas dn. sessão, · 
~ . .. - - . 

, , 
V. Ex. não estava dentro da lettra do regi
mento adiando a. votação ., 

· o ~s. PRESIDENTE :-Si V. E-x., repito~ não 
se conforma com- a minh~ decisão, tem o re
curso -regimental. 

O Sn. CARNEIRO DA. CJNH.-\. : ......;.. V. Ex. deve 
ser o gua.t·da. fiel do regimento, porque no ro
g;imen.to e que a opposição encontr~ a sua ga-
rantia. -· -- · 

V. Ex:. ainda ha poucos dias, tambem por 
uma interpt·etação absurda e sophistica do re-
gimento ... · _ 

O Sn.. PRESIDENTE. :- V. Ex. ·não póde ex
primir-se por esta fórma. 

\. CuNHA : - .. • tirou-me o 
. _ · ' · direito de fallar sobre uma propos ta do Poder 

__ 9_ ~~~--9-~~~N~_!RO . DA CuNn.~ _:_::-:-_ ~l,l __ q_g~r.o_ ,_Executivo pa.ca_ emissão de papebmoeda ________ _ 
mandar uma omeoda i acta. 0 Srt. PRESIDENTE !- O ruem, Sr. deputado, 

O Sn..- Pn.:n:SIDENTE : -Mas eu não posso ordem ! ·- - ·· ·· · · - · · 
per_n:~ittir que~ '\T . . E-:t. ·continue a : censurar a 0· c- -c . rn.oD.' ·CUNHA.. -V -E:.. ·e· qu-- e_ ·-d . - D . d h t • . . .::-R. A.RNE .~ ~ • • ...... - . 

eclsao ~ prol erllla on em vor ~um ·; o r egt.-: està fora da. or-lem~ . . . . 
. . mento 1acu ta· 1e-outro meto. . · - _-· c · - - - _ 

· · -_---·· ·- · · - - · · O Sa. PRESIDE:o-.-rE : - Ordem~ Sr. depu~dg 
.. _ O Sn.. CARNEIRO DA CUNI·IA : -:- Estou -no C • · d C h -
-·m.eu. direitõ.~,- apreciando ' o:., pro·có.~dimento da - a~o~u·o a .tm a: · - ,; -·_····-·-· :-- ~ -: · . . ... 
iuesa pa.r.a fundamentàr' a em~nda que t~nbo ó Sa. -ÜARl\'EIRO nl{ Cmm.\: .....; orcien:Ç Sr. 
de propor . __ , . - - · presidente-! 
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sessão em 9 de· .Tullio cte· 1885 _ --

o SR. PRES1DE~TE : -Não e possivel que o 
Sr. deputado continue de-'~te modo. 

O Sit. CAR::\ErHO n.\ Cu~HA : - Estou apt·e
ciando mn acto do V. Ex. , estou no meu di-

Ora., des~jaria que V. E~. me declarasse 
qual foi a expressão deqnc:ll~o_i que ta.ntooof
feúderi. -- -

_ Creio que, ~por ci tM a a.utorid:ide de· u:m 
·comment:idot· inglez. não podia ofrenàer a 

r • 1 : . \. . . . 
-- deputado Carri.ejr() di:!. Cunha. 

O Sa. A1u.v.ro Go:Es:-'Não pôde chatnar 

siado suscoptive!, e até ·óntende que os seus 
acto:~ não pud-.:m se1· sujei Los:.\. disc••ssCio da Ca

:í m~wa. Po!s eu dechtro <1. V. Ex. qu? a qualqu~r -
aepu n. o a's1s e o irel o e aprecw.r, em J.uce 

O Srt~ CARXErito. L)A CdNiu.:-A presi~·3nc ia do regimento da Cama:·u, qur' é.lc~ niio só par~ 
da Cam:~t·a é uma alt~t magistr<J.tttra... o:: depnti\dos "'como 1)ar;1. o pre:;idento os netos 

0 SR .. PRESIDEXT.E:-Rcpito.clu:) v. Ex. nf!o que V. Ex. pt•:. ticar . E' ma11if~sto quo V. Ex. 
não teve n0nhum· fundam.~c•nto par;.\ lc\'autat• a ptHle COUtinuarpor este modo. .,;-
SC::>::,tO. 

O Sr •. C"\.RXErno DA Ccxr-u.:- ... que eleve 0 c: C -o . . p~· ·, .,1. nte 
firmai·-se na justiç•t e na imparci.:l.lidade l•a.ra ~r,. AIU:.os -'- Erxor_o ·- - dllCl!J~ me 

d e O ec: e·to d todo-- e de de I tratan.lo-se de uma c1ucstao 1>:'sso:d. po e.r mer:4 c r r -P 1 •J "'~ , ~ . , -

que V. Ex. f~lt~ à. itnparcialidade, pcl'~le o O Sr,. ALvF.s DE l~llACJO:- Nã? I! quest::l~ . . .. . 
~;Sr.. . PRE~IDENTE:-I~ã:o é 0 ju1zo de v. E:x. 1 mesa; t~lCS questões interess:•m semp1·c á. Ca-

• • • 1 c mara que con.stlLtw o JUlZO :~a amara. · 

~ m 1co o recurso _1·eguuen a • o ue o no r e .e pu- admittil· em uma cam:1 ra. l.mud l eira, a menos 
tad.o tem p:.t.r~ corrig-ir o meu ~ctu. · · que V. Ex. n:~o queira um privilegio de 1m•io-

O Sr:.. C.u:ÍxEIRO DA CüNiu :-Senhores, um )abilidade para su;ts opiniõe~ ou procedimento. 
commentador. Jo 1.-~gi.mcnto e dos eBtylcs ao _- o SR. JoAQüi:II 1\Anuco:- No parbmcnto 
:pa~lamento lll~lez,_ Ho:·mer::'l~am Cox, 1:a obra francez. si V. Ex. di;:se.:;sc: ao presidrmt'} tlllC 
mtltulada Tlfe mst~lt~t~o~~ Oí the engltslt go- em.preg-1~.ria contr<1. elh quülqucr mGdida, seri~ 
vern mcnt, :d1z o seg-umte : posto p:<ra ti:ka. -

.« Súmcnte a s~riét: • observan?ia d_o reg-imento 0 . SR. __ C.ü't::\'ElÍw DA Cc?\H.\. :- Nilo 11;;-ste 
pode proteger dlicazmente :•s m <!lOI'l•1S eon tt·a os caso · 0 ãlli. sómente !lO r YOtar ão da Camara 
• • ·0.~ o fl • · 1 r ,.,. • • ' • - - • ~ • ' 

facitrnente: csug-;;ere as maiorias poderosas e 1 . ~ · 
obsecadas pela fortuna. » ·. · O _Sn .. An:A_u.r~ GoE;;; - .Tu?\IO!::- Em Françzt o 

Y. E:(. como que e,;;tü em h ria n-aclo )ela fut·-- pre~ld<·nte na o mz destas cousas. 
tuna que o clevon á cadeira qu~ occupa (nc1o O SR . CAn:->Emo DACUXHA : -Eu vou citar 
apuia.dos)~ considera-ndo-se u:u oitavo l'lll)mbro as palavras daqudlc Jcput<1do. 
do winisterio, onde J:i tem seu sosro. 

O Sa. PRESIDE::\Ti :-Ordem! O nohl·e de- 1 (Trocam-se _vm·ios ap~,;-tcs.) 
putado ~ão pódr~ contin_uar a serl'~r-se de semo-l 0 Sr:t. An.A;J.· GoEs :- Deixem falbr o de
lhaute hn~uagem; assltlt m•~ obr_1~·a a ~r!ll)!'e- putado fr:tncez. (Ri:~o). 
gar os rnews extremos que me da o reg-Hncnto. , . . ~ C , . , 

1 
. 

. O Sr,. CAU); E ibO DA li ::\ ,JA l cnc o. 
O Sa. CA.R::\Emo ·· DA c:u~HIA :-Eu usal'ei 

« Sr~ presiden te, peço a p:tl:tvra contt•:t vós, 
pe1;o que o presidente .·seja cha mado ú or
dem, por tr.r desconhecido ·e vi ~·lndo o regi

O Sn.. PnESlDEXTE:-Na fór·ma do art. 220 mcnto d1~stn. ca mara, o invoco <1qui rt lettr<t 
do regimento, suspendo a sessão por um qua rto df'~';e regimento. Declüro que nlio exi?te m:Üs 
de hora. (Rt~íiltir : í"CC l~t íiWÇÜC-~ ·) -~ regimnnto, q iie não c:s:istem. mais prin~ipios, si 

tambem de medidas extremas contra V. Ex. 
(Oh ! Oh;') . 

-A's 12 horas c 30 minutos contintw. a s·~ ssfio; _ vós n:1o CúnÜ v e rd':'s a ::tudacitl do, vósso'qwesi-
O SR. P n.ESiDE:1\Tc::- Contint'Lt a sessão . den~~s. Não~ ~~ primeira vez 'jl.1_9 os J~r• :sidentes! 

• ' ( """' -o • - ~ 

O Sn.. CAR:SEIRO DA Cu~nu:- Conscg-umte- condcsccndeucia ou toleranc iu. dos conse!'va•lo-
mente eu com a palavra. _________ -- -·-. .., -re~) têmous~\dotentar contt·a- o --regimento ch 

o sn.~ P RE SIDENTE: - v. Ex. teril :l. palavra Cama l"n. {~ dt~sconhr~ci . l o os .li6litos àa opposição. 
para continuar. • E' tempo de cleter cst il auclacia, e peço c1u•:l 

0 Sa: ÜAD.~EIRO DA CUNHA:-Sr. presidente, hoje_ deis ~<fi. grande_ ex~mplo. ~U pec;o que .o . 
rai iio tinha eu na. reclamação que fazia em vis ta presvlente s("J:l. cham:ldo a. ordern:óc ao _cumprl-
da leitu1·a da propria:.,cta. - . .. -tneutodosse •!Sdtwet·es. » ~ -
. ycj a ~- E~. o qu_o a ~ta diz (lO) : D:-,qui se - Fazen4o mit~h~s .est:ts pal~wras, peço t:':n~~ 
evldcllCla q• :O não se decl 'rrou a hor:i: : em que ·· bem. llue· :l _J;amar~i .cli:iriiê~Y~ Ex. a Ot;d~ - m:- e ::tO . 
fico\t ~diada a vota ção, isto e. 10 riünutos ante3 cump1·i~ento dos sens d~veres. (A.lJoiaclos_:· 

.. da_ hor~regirn.en~al. · ;n ·uito bem,.) 
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Emenda 

O Sr. presidente declara quo a votação fiM 
~diada, falta.nJo ainda 10 minutos para a .hora 
regimenb.l. 

O Sr. Carlos Peixoto (sobre a 
acta):- Começo,. St·.-- presidente,. declarando 
que não ó exacta a déclar"ção do nobre depu
tado p~lo 2° di->tricto do .Minas, de ter-se ilberto _ 
a sessão de hontem ás_.il horas e 50 minutos. 
Contra esta declaraç~o protestam a acta -e o . . - . . 

elht: N:i acta '1ue· tratamos de~ approvar, estl' 
escnpto que a ses;,ão abriu-se ás 11 horas e 
55 minutos. 

Não me admirei de ver o nobre deputado ac
cuc1u· em auxilio de V. Ex.. porque eu me 
achava hontem perto da mesa n::t. occasião · do 
incidente, e. vi qne o nobt•e deputado que occu
pava a cade1ra do Sr. 4'' secretario foi o in.spi- · · · 
radar do procedimento de V. Ex. ·· 

Sala da.à sessões, 
nci1·a da Cunha. 

9 de Julho de 1885.-Ca?·- :. Voz.ÉS NAS 11ANC:I.DAS CONSEUV.-\.DORA.s:-Ah! 
Ah ! Está explicada a defeza ! (Ha alguns 
apm·te.~.) 

quatL'O horas. 
Sendo assim, :z:!ão póde hn.vcr motivo nem 

para a grita1·ia do- ,nobt·c deriuts.do pela Para
hyba, nem para a censura que faz. 

E isto quando ainda não se quizessc pt·o
cumt· :;~, justificativa. do procedimento do Sr. 
presidente nn.s disposições do regimento, não 
só no art. 9°, mas em outros Mtigos, que au
tot·izam a diyisio da ordem : do dia em duas · O Sr.: Valladares (2° sec,·eta;·io, partes . . 

01·a, desde 0 mome·1to em q 1:e se divide a ~olmJ a acta) :-P0di a palavra pat·a res: ,ondcr 
ordem do dia em duas - partes, e si qualquer ao nob"re deputado pela Parahyba, que fez cen
daputado tem inte1·e·se 0111 nTio votar na se- suras à acta.Começo ponderando que si de •ejava 
gunda parte. pô te abdkn." desse direito, vo- o nobre deputado provocar da Camara um::t mani
ta.ndo a proroga~ão da prii:nei1·a part·~; pni·tanto festação. conu·aria i deci~ão do Sr. presid,mte, 
o pensamento do regimento, na. votação das seria pt·éferivel e mesmo mais curial que S. Ex . 

..,. - ., · : · tomasse o alvedrio de fazel-o positivamente, 
acautelado, procedendo-se como 0 fez 0 Sr. pre- pi·ovoc:m o. ect~5:o a _ am-tr~ so _:e o. proce 1:: 

-- -·-sidente ·. · ·-- - ·· · - -- , ·---- - -- -mento presHlencnal. Nao dev1a, nao tmha o dt---- ---
. Deve 'concluir recordando que 0 ,nobre depu- t•ei.to de .fazer :c:nsuras injustas :i neta, . por 
tado commetteu um erro histol'ico. o Sr. pt·e- ·CUJa fi.lehdade respoudo. 
sidente foi eleito pura o exclusivamente pelos A acta traz ' o resumo dos factos como clles
votós lib ·l~al; não teve nem um voto conser- se pas5aram. Coíifeccrõriã r a acta, não quer 
vador ; por consequencia .. não tem de obedecer dizet· qne seja o secretario obrigãdo a r efel"ir 
a?s principias .o e coalisão, e na ohserva.ncia tJd~s as peripecias das dis_cussões, -ás vez_es . . _ 

·1·rgoro-;a do.r~g1o1ento; ·não·· t-~m que dar s.:•tis:.. ·inconveniente.::·, que - se dão_ nesta casa;; - Nire> é 
fação_üe siáopposição conservadora. ( Apoia- essa a obrigação do ·'secretario, ' nem seria pos
d_os .) · si ver que o secretario redigisse diariamente a 

V. IL~37 
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estivesse adstricto a essa obri-

. -
desta côrte; c qu•:lr t~mbem .j,UC o secretario o 
faça na acta que não estia seu alennce, iiem ô 
de sua obrigação. -

O SR. CARLos PEIXOTO:- Não se fez accu
s:lção alguma a V. Ex.; não t~m razão: i!a 
ap~nas uma l~cuna. na actu. 

O SR. YALLADAr.Es (:2> ser;re!tuio): -Repito: 
A neta deve referir os factos resumidamente. O 
secretario não est!i nclstricto a referi.- todas as 
pel'lpecu:~.s _a sessao. 

A a.ct:<. consignou a. verdade dos factos, isto 
e .. que~ vota_ção foi a.àia~a em virtuJe da de-

O SR. CARNErRO DA. CuNaA: ~A acta deve 
consignar quaD;do ~ome~-a o ~ermina a sessão 

horas. 

0 SR. VALLA.D.-\.RES (2) sccí·etario):-V. Ex. 
ostã fazendo uma censura -sem conhecimento 

· de causa ; sem attender ao que diz -a acta, o 
que prova ? e;:;pirito pa.rtidario quo o anima. 

_ O SR. CAIL'nuRo DA Cu"'aA:- Admira. que 
V. Ex. esto.odo até ha pouco t0mpo commigo, 

:só agoradescubra esta qualidade. _ -- -

. -
andei de accôrdo com V. Ex. Felizmente, o 
nobre deputado por 1\linas, o Sr. Cal'ios Pei- 
xoto, meu )articular amigo c amin-o olilico-de 

• • x .• contesta a sua a egação. 
A se:::são começou ás 1l horas e 55 minutos, 

como affirmou esse illastre deputado por Minas. 
Só o nobre deputado peh Pat·abyba é que viu 

, come(:ar ao meio dia. Não app0llo~ portanto, 
para os meus corrc::ligionat·ios ; mas do nobt·e 
deputado para o nob1·e deputado por Minas, 
correligion:-trio de V. Ex. (A.partes .) 

.A acta. Jeclara que a sessão principiou ás 
H horas e 55 rn.inLttos G não o.o meio dia. E:sLi 
escripto. 

O SR • . :C.tnNEIRO D.\. Cuxu.t dá aparteS". 
O Sn.. VA.LLADAnE;; (2° sccretario):-Ni1.o te

nho mais que justificar a decisão do Sr. presi:... 
-' <lente porque ess:l. justificação foi feita pelo- no

bre. deput;tdo o ~r .. Cand!do d~: Oliveit·a com a 
o . 

A decisão da mesa l;ai;cou-~e em art. do re-
gimento, que quct· evitl'l.l~--SO!'prezas, porque um 
deputado pód~ ter especial int-eresse nas ma
terias comprchendidas em uma parto; dn. ordem 
do dia, o não ter inte1•esse n:lS r.aa·tet•ias com
pr~hendidas em O!ltr:'l.; e dahi decorr·e a neces
sidade ch sua. presença. ao acto da resiiectiva 
votação. ,. . - ' 

-As~im se explica. a disposição r_egimentaL:q ue 
.:au.tor1zou e fu.ndamentoi.~ a decJ.São do u.obre 
·· presidente da casa. (.4.poiculos). 

' .. -----. . ... . ' . 

- -

Tenho-assim demonstrado que não ha motivo 
para sefa.zer ceu.:;ura. á acta e __ menos _para 
ar~eitar:.;:;e a -em·iil(b -do nobre deputado .. pela 
Paranyba que tom contr<L si o testcm.unho do 
meu intelligente e honradoamigo e meu com
provinciano, o St·. Carlos Peixoto. 

O SR. Pm>SIDENTE:- Direi algumas pala
v-r.;s sobre o .incidente, quC\ não me parece 
consent:onoo ao resti io ue deve revestir a 
pessoa daquelle a. quem ·â C<~.mar!!."éonfiou, em
bor.~ immer0cidamente, (néZo apoiado$) a di- ·· 
recção dos seus trabalhos, nem ·tão pouco ao 
docot·o e á dignidade p:uhmentar. 

Sénhor;~s. é S;t.bidoquc ao pr0sidentc da. C:t
mat•:t incumbe a applicaç:1o e inteq)rR tação do 
regimento. Assim, a proposito da decisão contra. 
a qual so pronunciou o notwe deputa 10 que 
fa.llou em primeiro logn.r. e por mim proferida. 
ao t••rminar a sessão do h1n1teru, está visto .,que 
nao me lllSJ!llret em suggestoes , o ou rem, mas 
simplesmente na lettra . e no eipirito do regi-
m~n~. · 

) . 
1 

hu.Yido de~a. ·erto ; DU!S, felizmente~ das pro-
prias cacleir t.1S dos meus ad vers~rios poli ricos, 
a c U•'.)lU muito res eito, ainda ha oUco se h~-
vantou uma voz para fazer justiça is inten
ções que mo dominaram guando tomei a déciaão 
a que alludo. - -

o Si't-. C~\.RXElP.O DA CUNIU:-Não me referi 
á:,; intenções dé V. Ex., Ill~ts no acto ; nem posso 
refe1~ii·-rne ás irite,nções de ninguem. A ques-
tão é do regimento. • .. 

O Sn.._ Pn.ESlDEXTE :- Comqun,nto, senhores, 
segunio pondel'ei ao nobre deput"-do pela Pa.rilo-

.. - 4 -

por censuras ... 
O Sn. BEZ.-\.:'>L\T:- Ess:t irresponsabilidade 

só :t tem Sua Magestade o Imperador. 

O SR. PnEsiDENTE :-... eiY:tdas de invecti
va~, qno oito me aLtingem; aiuda quo se dê isto, 
senhoro<eu n\Lnc::~. lJOdcl·it~ suppor-me invio
bvel n :L cadeira élll que ostou collocado . 

A observnçlío que fiz no nobre deputado a 
quem me est~Ju :r.:ferindu fundou-se com segu;. 
rança no urt. 1 i 1 do: regim~ nto. 

Jà vr~m OS llObi'C!S dr ~ putados que, longe de 
fugir á \'Cspoa.sauilídade das minhas decisões, 
ett _quero que cll:1s tcnJ-u;~m a ·sa.ncção ou a. 
rcpl·ova.çi'io, não do • um d&putado indiddual
mentc, o quo o r .-'g·im·~nto não permitte,. m::t.s 
<la Camar•;1 i c·ual devem sel' :Submcttidas : · 

O SR. C,tnxEmo n.-t Cuxru. : ,...... A Camara 
não pód·J prom.nci:.tr-se sr~m que um deputado 
pro,.oque e agite a qucslã.o. Que theor1a. é 
e~sa 'i ! ·· -

o sR. PRE'iÚH:NTE : -Temos prP-c~dentes, 
no srmtidl) da interpretação que dou à disposição 
.citada.. · - · - · · 

A Camara. se recordar:i de qu~ em: .. uma s~s-, , _. 
são da legisla.turap.assifda, haveridõ-diver:gencia 
a re-speito de -uma decisão proferida pelo··. pre
sidente que e.ntão_ se ~sentava n~~t:1. cadeira, 
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o Sr. conselheiro Paulino de SoPza, então (as conserM(loras) estavam plenamente cheias. 
nosso honrado· collegn., lançou mão dó meio·' ( Recla?naçú:~s.) · 
regimental apontado, isto é,. provocou o f>ru- · 
nunl!i::1.mcmto da Caimtra n.cet·cu. dess:1. decis<}o. 

_ qu~ não lhe fJ:J.t·cceu couf.nmo ao I'" gimento. 
Eis ac ni, 1:J1·tanto um )t•cccd,_m te c um 

· prec0:dento . ele data proxima, confin11flllJo a 
ruinhn. interprütação á disposição alludid~. 

O S!~: BsZA)L\.T·: - E.st0 acto do então Yro · 
Sl ente não Jo~troe a doutrina que firü~?.mos. 

O Sn. PRESrnr::xTr::- Son11orcs, continuuei. 
Fundei-J:•e na seg''!llda parte do art~ \Y' 1!0 

regimento p:J.ra resol\'er qnc a votat;~fi:> do pa
recer sê;bt·c a elei çi1o do H 0 districlo d:t D:thh 
fi::al'sc adiada par<t r. -:cstsãn de h,>jc: · 

Creio que a minhit (L-c;são, que ali~is. 0stã 
dep~ndent0, crmfor:no O q:tc a~;\bO de e~pende;-, 
de decisão é!efinitiva. d:t c:amara, consultou, não 
só & lcttra Hw-:; o es }il'Íto do T'o~:ment . .'7ao 
(ljWiados cl.:rs bancadas conservadora.;;.) 

Os nobres d:"'pnt.a.dcs qne:i:·am onvil"-m~. 
Não é só o a;-t. 9' do re•~ii:·teoto oue ,r.wê o 

c:tso de cnce1·ro.mento de discussão no fim da 
se~são ; temo'> aiúd~; por exemplo, o art: 174, 
o qu::tl diz _qu_e. n_o fim da se~si!o, não havendo . ~ 
peito da ma.teria de q110 se tr:1.tar, se encerr-a 
. a discussão . e a voto.~fio fica_ adiada para o dia 
seguinte. . · 

Ot·a; si cmlog~1r . <lo encer:·mmnto cb..disctissão 
de hontcm ter siào requerido ror um dos meus 
nobre~ collegas, quan.-lo o illustre cnndid to, o 
Sr. Barão d:\ Vitb d:~ 1hri':1, :•.Cl~bou d,• discutir· 
o seud~t· ito, :t nbgnpm m:<~s: co1:bessc conti
nuar ; ~ di~CUi~:"ío, n::;t:L 1k~l.l'in. ÍOI'~OSatnent•; en-

• . - .s 

do reg-imento. pa.rn o Jía ~c;.;uint·"· (Apoi11rlos e 
ntro apoia,.log.; O re.:i·rt<~ nto ~ cx·,r;·es~o. De
ffi llis. temos o art. 105 do re!.!'imento :~ rcsneito 
d<l 1~rorog,,çiJo do ten1pn marca o p:tra a sessjo 
ordin:u·ia. Ot·a, ainu ·· nes·c c;l."'O, \'(lt;~do o en
ccrr:tmcnto ÍlOt' rnf'lt:lde o m:::.is urn ~los m(·mbt·os 
pt·esc~ntes, 1i\~u a. v• •tll.•;flv rh lU:ttcJ·ia l~l<~ibCm 
adbd'~ pat·~L a ~cssão se !tu i uLc. L>o:'t:tnto, cu 
posso n.tlit·mat· que :~ r-1in!n d•·cisão se h:J.t•mo
nís:"L -·com o propt·io C!'pir : t~l r:lo regim,·nt'> (mio 
(líJOia.rlns), o qual. no1· l'i:t de regt•:t, C 'n f·c• das 
disposições qur' a~abo 10. cit:tr, s·J oppõe :1. que, 
no fl111 dn. se;.s~n. em·~or:• h.aj:L f'llC(·rt•a;ncnto. 
se r ealize imnv~diabl.mcnte a vot•1~ão. E porque? 
,lust~mcnte .p(l1·n, CYit ·r ,.:o~pl'ez::s. 

Scnhorc.:;, Ll!o com toda !t ftoanqtl•~z:t; np
pelll) para o~ ~"ntimento-; d~ pe:·f,•it:a probi
dadn c mor<~.li!1adf' pnlitic.a qll "! caractr:Jris;.·n ns 
roe>us nobtcs colle::;-n.; d.Ls h:mc :: dr•.;; conser
vador~ S. 

Amda qnan o r,u niio me pu esqe :·1p01ar em 
nenhuma clisposiçüo do :·Ggirnento p:w:t ::dinr. 
como fiz, a. votnç:io do parrjcot·, os nob:-ee de
putados comprchendr' m sem duvi In. que d<we
ri:'!.m ser o.s primeit·os a anxilim·-rne par:1. qn0. 
esse 'adiam:~nto fosse levado a eíf<~ito, attcnta.s 
as circumst·,ncias em qt~~~ elle se deu. ~ 

Os meus nobres colleg-as c1cv0111 lembrM-se de 
(l.:'~o •. ·fa.ltando cir~~o minuto-; pllt'a. :L ~ou.cl~t~üo 
elo· prazo da sessao~ se.~n ndo reza n a ela, c;.: ta·~ 
bancadas (as dos: r.lepu~aAos libe;·aes ) estavam 
quasi , d1!sert~s, ao p~ss.o ·que aquellas outras 

. ..; 

tr:>.tando-sc de um parecer, que offereci~ 
nada menos de tt·es solu~ões, duas reconhe
cen·lo a c:1cla um dos canJi :Mos e uma annul
l~n'ldo a eleição, que incoiwenient•) ha,~ia em 
que fi<'asse adiada, e adiada por poucas horas, a 
voLção de tal parece~.·~ 

Em q u13 · :fi:·o:r prej"Jdicado o direito de cada 
um dos candUatos ~ ~P.nhores·, eu espero ..•... 

O Sll. CATINEmo DA Cu~ru:- Eu pergunto ::t 
. . . . a 

não 

trger _os interesses de ambos os candid:ltos 
a que se refere o pllt'CC0r, cuja votação ~e adiou • 
(,lpDiados e nao apoiado.~.) .. 

O Sr. Bezerra Ca.valcanti:
Sr. l)reS1d':llt,~; s1m nmigo da plr.na.liberdacla 
dr> tl'ibuna.: quroro-a p!l.ra mim, quero-a para 
os rnen..: ::1tlversni·io,.. · 

N.'ío adnti tto nb•;olntrtm·'nt." f.• doutrina da i'm
mnnidadr: (ap·liarJos\ qn0 Se! queira e :: tàbeV·cer 
n•.:!Sta ca.~ a. quer re :lUVI'.m<mte {1. ca :1. nm !'l 

~ ms mcwbr-.;s. qu•: r rdntivam ,~nt" no prc~i
dcntc G:l. Cam<~r:t. qurr J'el:.üivom:•nto it maioria, 

• I*· 1 

Nos tcrn( s n plena libcrdad•: de critic[t 
•l•N acto.;; politicos... (upaiados e cli(fe;·c;ltcs 
n1Jtr,rtc.5). ·. · --· 

O St~. PnESiDExTI~ : - Att:' n~ão ! Quem tem 
a pala.wa é o Sr . . Bezerra C:walcauti. 

O Sn.. Br.::-mn.n.\. CAVALCA:o;Tr : - ••• temos a 
1 :ll' n<i. lib 'rdad" d~ ct·jtic;1. de todos os a!?tos poli
ti co~! qu ·~ 1· do ca:la nm elos membro;,: da Cam~ra, 
qnl'r de toda a C;lmara, quer de todos os 
poderes~ (Apoiados.) 

Q Sn. . CAl'tSEmo DA Cu~aTA:- Esta é que é 
a. YCJ';iad.;i m dou trinn.~ liber~.l. 

O Su. BEzEmu C,n"ALCANTI:- Sem dtt'\'i,Ja. 
ncnhnma. e é 11or isso c1ue sust.~nto csb doa
trina. que tarnbem é cru?sc;·wtdora (riso): P(l!'-
q11c conserva o I'Splrl o t era e nossas s 1-
tuiçõcs. (Apoiados.) 

O Stt. l\Lv:)-DowF:T.L : - Iss:) csti testu:.\1-
mcnte no r·~g-imentc. · 

O; SR. BEzERnA CAVALCANTI:- Certamente ; 
mas criticar é moralisar, B admirç que não 
qniY.~sse Y. Ex. em outra.· se:::sfio reconhecer-, 
me o · direito de moralis:u· os actos, de membros 

·de·commissão, quc ,vot:aruoi uo ~seio dell,a uulll. ' 
sentido e aqui noutro! , , · · · 

( C}~'!.!.:mm-se cliffe,•entes €11'4! t jS~) 
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o SR. PrtESIDE~TE:--Attenção ! - _. l de àelibet·a~". costumo set· coh~rente: o que digo 
. · : . .__ ··· .. · ,.d· l hoje, tHgo amanhã! ·o quo dtss'! ~1ontc~n, can-

O Sn..: ~EZERRA Cx,-:Ar.C,\l);TI Sem ~uu .~, ! firmo e sustento hoJe; mantendo untfornnJade de 
a q1:estao e do modo ,· mas eu nunca. o_ fiz, nem 1 

1 
d . t . .. 

·· . • . • _· • - . t 1)a avra~; e e ae. os. .. -
f<:J.~o dB modo 1nco:Jv•.·m ont~. porq?~ feli~men te l .y ou a'"ora cxtern!ir a minha. opiniãv :.\ rcs~ 
sc1 manter,.1ut tnbun:-.1. 3; dr.cencta da. hngu~- eito da ~cci!do de v. Ex. hen tem. 

- :•, 
O~r.. 1\:hc-Do\YELL : - Tarub8m costumo é : onde ha a mesma razão deve haver a mesma 

emr)regar a mesma. energia : quando V. Ex. disposição. O regimento <letcrmin,~ndo que, 
se referir a mim, ha de :::er l'CÕ<üido. t1uando ~e dê prorogação de hora de sessão, 

O St;. B~:ZElUU C.•sALCAXTI:- Nfio lhe cou- não possn.- ter lagar a vor.ação, deve se enten~ 
testo o direito. e US<'tt'ei do meu co1·responden- der do mesmo modo, que niio possa. havei· \·otn.
temonte. ção q U<'l.ndo se rcquet·er prorog;• ç:ão da 1:~. parte 

da orJem do dia. (.:lpoioi:l.os ~ apartes ) O :'r... i\hc-Do\\' ELL : - Portmto, a C]ueslão d' d 
Si a razão é a mesHJa., a l"posição ~ve con-

é de modo e do tetmos. sequontr·mente ser a mesma. A ràzão em um 

O Sa. MAc-DowELL dà um apart·'. 

O Sn. BEZERRA G.\VAT.CA:s-T;:- Que duvid:-~, 
como tambcm este i ncid .•ntü vai fi cu registra
do nos mesmos arm~es. 

O Sn .. 111.\c-DowELL .lã outro aparte. 

O S::. PRESIDE~TE :- Attenção! - PGço ao 
nobre. deputado que não ent.retenha dialogo 
com o orador. 

O Sn. BEzEitRA CAYAtc.u-;Tr:- Não faz m:rl: 
V. Ex. ódu couslintir e f:J.z-mc até f.iv r d ·-

I ~ • ., ... -

n~-t ausencia dn :.lg~m~ mew.lJros da Cõ:l.ma1·a não 
vem inconveniente algum, rnas de votar-se 
in··s leradamente )Óde vir. T;·or;am.-se novos 
apartes.) 

A razão não pô.!e ser outra~ Si por·ôrn, rstou 
em erro. pP.ço CJ.U'' .ru'o demonstr~m da tribunu, 

.., , • ·:! a~ 

insiste11tc, qt:ando me julgo no dirl'ito,sou t~,m
Í)em scmpt"~> docil diant~ du_ r:•ziio, á qual me 
rendo immediatamente. 

Portanto~ Sr~ presidente, fica . justificado o 
actn d·~ V. Ex. (:lpoiados .) 

O Sn. CANDIDO DE 0LI\"EIRA: - E' p~rfeita-
mente correcto. : / 

O Sn.. BEzERRA CAvAr.c:\~TI:- Mas eu :Ôão 

-xa.ndo ~\O no~re depu tudo e a todos plena 11 Ler.:. ten ção de V. Ex., 
dade de me dar apartes. (Riso.) por ser do pre~idente da Camara, qu.•, si hoje é 

Si o •[UO te11ho dito e v- rdad(~ e h~je merece o, V. Ex., pôdo não ser amanhü; e, como ll:L sessão 
· , 1 , u. a as con- e::ü1·aor Jn:..rJa ,p1 tive con ·teto c•All um !·resi-

trari:.s, como então houve um · deputado que se dení.e desta camara, quiz tit·:rr isto a limpo:
julgass! autorizado para acoiUJar.me de não não admitto cert •S pl'etcndidas immunidades, 
catar em esta.do do delibet·ar?! to los nõ.: esràr110S f:ujeitos a quo sejt\ffi disctt-

Ma;:, Sr. presidente, o ... t empos vingam-se e tidos e Híor·alisados os tlussos actos. 
hoje V. Ex. acoimou do me~mo modo,não só a U:;~r Su. DEPUTADO:- Aprcci3.dos 
um deput~do, como a todas as bancaJ~:s conser-
vadoras, solic!a.rias com elLc. · 

VozEs:- Oh! 

O Sn.. BEzrmu.-~.. C.\YAI.CAxn:- Sem Juvida 
n enhutnn. lato é inconlcstwel. ( en~;am-sc 
CljJai'tes.) 

O Sn . Pr.Esrol~XTJ; :- Attr:!Dção ! 

O Sr. BEzEnn.\ CAYAI.CA:s-Tr:- Entrclnnlo, 
G?, quo n2c pr~zo .d" s::r j:1sto, enteuclo '-J1~é v. 'x. 11' l • • - : 

DileirO a rcconheCt:r e atflrr:nat• tjUe O llOlJt" • de
put.J.do es1avn r~rn :-;eu pleno estalO de dr-liberai' 
({lpoiado.q, p .rc1ue~ sr:mpro que se pugn-a Jn lo:-; 
direi tus, pelas iJJliiJU n . d:Ldc~ da tribuna.n não se 
prof~r·erii expre•sües insultu. sas. está-se em 
perfuito estado de deliiJer;:~.r. (Apoit.ulos .) 

_, Referindo-m J u. trrnineident') pas!'laio, e '!Oll.• 
f1·?utando--o com. este, tenho moralisado per

-. feltarnente os actvs praticados e_m ambos . . . 

- E continuarai ·. a prorir!der do mesmo .modo, 
porque J.ambem, segundo o meu cstüdo normal 

O Sn.. BEZF:R ,·:A CA \"AJ.CAXTI :- .1.li orolisados 
in!>.Í,.:,Lo llll. ~:t~ll"e~são, p<)\''-1\.\C nôl'o somos r~pre
SOiltantes da nação ; embora eleitos por uma 
p·•qnt•n:t cir·c .. ruo;;c .. ipção, CitJUo hoje o nosso 
m:.r.ndato é nacional. !"!, po1'Lanto, temos a obri
gn.r;ão de justHh::tr no-sos :1ctos dinnto da 
nação, como tambt!ru o direito de cen::;urat· os 
acLo" q uc não nos p<l r·ecerem lP.gi ti mos, afim de 
r1ue a na~ã0 tmnf) con hecimento delEs e julgue 
a quem os praticou. (.lpniarlos.) . · 

Esta ó a minha doutrina. 

O Sn. CAnLO">AFFoxso dá um aparte. 

O Su. BEzEnnA CA YALCAxn : - O nolJro 
deputado ~~te desperta cow o s·..:u aparte mais 
um~• considci'ação. 

Ü úire.i.to. CjUC f: llStento, evidentemente c é 
cornmum. g~ral e contr;t elle só ha um corre-:-_ 
ctJv~, que_ está na iguald:Jde _do direito de todos 
os uierobriJs da Ca.rn:·41'a. ·· , - -

Qt1anJó o exercerem contra mim. provarei a 
Í!Jlpt:occdcncia das razões que ·· forem produ~ 
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zidas ; não alleg:·m~i, porém, a in(~ompetencia :i conta dos tres quartos de hora'·~ de- que dis;.. 
para o fazerem. Pottanto. -m:intendo na.ra poem os d .~putalos independentes, que não es
n:lim competenda ig11al, qur:ro aigualus.de e a tão ligado;; a nenhum dos àous- gt·andcs grupog 
liberdade plena tia tribuna:. ( :lpoiad.os .) -- da Camai"a, o orador sé sujeitará, pois não df!-

0 SP.. ZA:IIA (pela o;·de,u): _ Reo u~iro 0 cn- seja. falia r som permissão e tolet·ancia do llon-
cerr.unen <\ 1 • ~ .- · ... · · r:l.do pt·esidante. 

O Sn.. PRESIDE:STE:- Não havendo quem O Sa. PRESIDE~TE observa que, na íór-
peça a palava sobre a acta,d:i-se pot• approvada, ma do z~egimeoto,os tres quartos de lwz·ii são con
salvo a emenda. t:tdo;; da hora em ue -'e :\l)l·iu a ses~ão, e que, 

s1. o ora.t or_ quizer contmuar, tem de pedir ur-
A emenda é rejeitada. · · · · genc1a. 
O Sr •. So.urms (pela o1·dcm):~Sr. presidente. . 0 SR. JoAQUDr Nt~.nuco declara que in

consta do Dia-rio Official de ho}; que -votei screvcu-:--:e unicamente para apre::;entar á mesa . 
na deição do 7° distncto do C~;>ará.. Nu.tu.ral- um requerimento. 
mente consta a mesm:L cousa da ~ct:l. Entende tine todos os nob;-es dcputadns_ estão 

Oral ab;;ti'Ç'e-mc de votar nest~1 eleição e de accordo em que seria bom estabelece1• 0 
por isto mando à mesa a minha rc·::tificação. pl"ec·~dente di) que 0 tempo ~asto na di>;cuss'ão 

O Sn.. Ar-I?o~so CEr.so JmHon .(1° sec;·ctw·io): da àcta deve ser contado no::; tre;; quartos dJ 
- Esl:l.odo e:>'"ütados o;; tre~ c 11a.rtos Jc hora , hora. 
não 8C póde proceder á. leitura do exped~entc. · De.-de,o,primeiro dia em crue o orador entrou 

O Sa. JoAQUl:\I NABUco:- Peço a 1)al~vr-:i na Camara. se lbo :figurou que a granrie diffi-
arJ. ne"'ocio urn·ente. _ culdade do de;;empenhn do mandato do.;,; depu~ 

La 1 t em o c que! I!S es ' 1spoem 
o Sn.. Pn.ESIDENTE:- Terna I alavra. ll<'l.l"L tra%er a Carnara materÍ:1. e;;tranha ~Í.·-]Uella 
O S:r .• J'o::t.quhn Nabuco insere- que foi C••ml>inada Mttrc a maiot·ia e o governo,· 

no~ tres quartos de hora :lo es:pedinnto, e como 
representa na Camara interesses mri~to impor-
tantes... " 

A diversos apaz·tel"~ o orador responde que 
refere-se á quesl:'io da abolição e á pos!çiio qu·~ 
()ccupa na Camartl., qur', de um ou de outro lad,,, 
parece-lhe estar acompanhando o gabinete c a 
S11a refot·ma. - · -

Nós o;,; aool' cionistas, diz o orador, 
I • t I 

. , . . ~ . .:- ·" . 
govr:rno e a maioria. 
_ Enterúle q1ic, quandotolos estão ele accordo 

ém firmar nm bom prr~cedente, como o rlue in
dicn, devo-se pr~~:::cindü~ de todas as delonga~ e 
forr.rialida.des do regimento. ·· 

E' pt·eciso que o Sr. pre:::idente tenha o cspi~ 
r1to ba.stunt~ Ii:Jc1·al, para adaptn.r um reg-i
gi:nE:núo, qu1.! tem tantos annos, às condiçõc~ 
actuMs do parlamento. 

que nos compete tomar a. pabvt·a. a . . RI:::<WE:N1'E o 'Scr\•n, ao ora or que n<to 
- Infclizm~nte 1una dessas occ:;~.siões são 05 pódo ~;ontinttt\r a. fdlar sem pedir nrgeucia. 

tt•es qmn·tos de hora antes da ordem dü diu .• o O Sa .. ToAQUDt NABUCO dr~clara q1te o St• . 
I•Y•Jmos prot··s ar • ontt':l. qua 1um· prece ente al'tln 10 awpos pi'OnunctOLt gr·an• cs c rscur~o::: 

em que um deputado, pedindo a. palavt·a sobre nesta cas~ e tiülou como ucnhum outro. apro
a ae.ta, occup~~ o t~'mpo que é destina.do a ma- v<!itando-scl 'dos tres qnart• ·s de hor:~ e tod:.LYia 
teria" que não figuram na Oi'clerri do dia. não soil'reu n uHmo•· irnpngn;Lção. 

O depútado que niio queira di1·igir iateqlnl· ALtenJendo {1s observaçõe.:; do Sr. pt·,~sidantc, 
ln~ão ao :;ovel"no; inLerpella.ção que ~e1·a rc- pode 0 orador 1U minutos pam aprQscntar 
scrvada p~ora as:~ 011 •1 horas da lardc, o qu•·irn. um requct·imentu sol.ll·e negocias urgcntns; 
1J·a~et•, <lia. por dia. mate1·ia irnport nte a.o co- quer int'onnaçõ .8 a respeito d ,8 c1uanLias con
nhccimento dt\ Cmna.r:t, acha-se fot·ç:•do ~~ 1·e- cedidas· pelo gov,.rnn pa!':l. auxilia.r a.:; cxpasi
COJ'I'Ot' a oH trc.; q nat·tos de hor:a. denti'O do.; ções de cat'é promovidas IIO ost ~mgeiro pelo 
qrmes polcm ta.mbcm ter lo;;ar inl'.::r·ip~~ões in te· Ceutro da Lrt\'•'ura 0 Comwcr~ü·. 
re~--oir•s, com o fim de tit'M· r. p:~lavru t\ qual· 
CJil r. r g-rupo inclr·pen-IP.ute. (Gon:w.ltwla rt cww-,.; ('j)pi·owtdv o ;·cque;·i-

Quan•Jo o honra--to. pl'csid~nte fizer n. in;:;crip- mcnto de. w·[Jtmcia.) 
~.ão dos o1·aJores que peJircm :1 1 ah.vr~\ em ou· O Sn. JoAQUDI N.muco, continunn<lo, diz que 
lros arLigos do projecto sobrn dem·~nto serv·l, lirr.itar-se-:i ouasi :l l•!it11l'll. dos ter111osdo seu 
p---dini :a. S. E~. q11c tenha em cous1dcrac,:ão ::1. rc ucriwento: JOis, ue1· do "'-•VCI'nO inforow.-
:ü ltu ~ .. mUlto i·a.l'tlcu :ar em que os metn I'OS o çõc~ quo uiio i'orum prestnuas ao par amrmto. 
gTupo abolic:ioni::;ta ~c ncbam; pelo fJUC! ?11- D ca:'acter clandestino de..:s:t sub,·onç:Io é pa
ttmdc o omdot· fJllC ello e :;cu~ comp:mhc l'IJS Lcnt", dos.lo q uc, 110s rQJ , tor'Íos . o or~~amentos, 
abolicioni~tas _devem esper:w alguma tolc1·an· n~o con~ta o au~ilio dado :10 C·;nlro chl. Lavoura 
cia da CnmarJ~ quanto- ü prefeJ•cnciri. na in- .~ Comm rcio, que, pa1·eéendo Npri!S<mtar a 
scripção. iniCiutiv.t das classes d1) que s~ _diz oi·gão, 

· · -Enl r~:-posta a um apart~ , dechtra o ot·:vlor não rc(.lrC~C::ntu. sonão essa subvcnç:io clan
que está fallando dentJ'O dos t1·· ·s quarto::;, de destina. 
hor:l-. que d_ 0vem $?r contt~dos . do mornento em- ·· ·s ... · B · - ~ , N. - .. · d · 

· · d 0 • 11. ll!ZAl\L\'l':- 3.0 t\pOlõl O. 
l)ll~ U. )\~ta. fOl ::t'})lWOV<\ a . . 

Si o honro.Jo pz-esidento tlccidirqul3 o tempo :O Sn.. JoAQUil\I NAnuco respond•J dcclàra.ndo 
gasto com a discussão da. acttL deve ser lnnçado que, quan,lQ -o nourG deputado puder dizer 
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quaes são as sornmas destin~ldas a esse au:xilio, I ções .de café f~ttas velo Esta.d. o, .e. que .. , aos. c.'l. hos 
então poderá contestar. d:J to~bs, parece sertlm feitas pelos cafezistas. 

A exposi~làO de C[tfé em S. Petersburgo cus- ·· Emende '-iue todos Lêm a lücr:1r com as de-
tou 10V: ÜiJO.-:;, te:tdo · SJ pedido 17')U: Ouü~!J:JQ. claL'a.çÕ•!S chl orador. e que. para os a.bolicionis-

N'ào compt·:hcnJe o camcter clandestino da tas
1 

túm a importanci<J. d:! pt•ova.r que, si o Cen
subYeu(~â.o; nit•J comprehen:l•! qne es~n. U•?spe:t.a. tm dc'L Lavoura e c~ln1n1Cl'CiO não ti\·esse 8Ído 
ten a !';l o •1t L. :o;eiu que :ltu o.; e o pa1·.a- subvencionado pelo .~oYei·no~ ha muito tempo 
mento h!\ja sido intot•m ;do da semallla.nte f.::.cto. teria. deix.a.-:lo de c~:i:;tit>. 
Neste ponto, est:i l.!erto dt c1ue toda a. cp- E' preciso q11e se sa.iba qu8 essa' ex.po;:ições 
posi~ão eoaservador.t eehô-. a.3 s ,us · _ · · ., , 
vras. de-:tinamente, com ,;e..!Tedo mantido até agora, 
Ta~s despezas foram f~itn;::, s::gundo cre, de-mineira. que. quando o orador fez esta cle

p~b vet•bn -lmmigruç·ao. Con:<t~'l.-lhe tatnb:.:nn claJ·ação, um nobre deputado por Min;~s o in
li ~e tem sido feita::; pela yerlJa -Obt·n..s pu-1 terrorupeu dizendo_: - O gorerno nada ga:;tou 
bhcas-. · 

1 
com o:'lsa~ .cxpos1ço·~s. . 

Certalll':lnte não estava no pen;;amr:nlo ão 1·~- Eis !?OI' í1 u·~ todos l•.1cram com esta. declari1 ção. 
gisbdor, quando votou creditos ?~-1·a. obras pa-i Q.;anlo, p:tra o f1tturo . o govemo quizer sub
blieas e iaun!graç.To, applicar a pa.t·t~ d) t.1es veuc:onar exposiçõ s de cafc!, pedirà o credito 
cre~i:_os â cons~r·ucção d-) p_:tviltões pa:·i~ ex- ne,·e:;sario ao p:.rlament.o, que discutirá o as-

' ' . 
r.Jcebcr secretawl:lnte Jinhei1·o do Thesouro Na-
cional. 

Sustenta que vivemos no -rcgimcn dr. com
munhão mai:; absoluta: as de;;oeza<; sfi.o feitas 
inlistinctamente rmtre Norte e s'ul ; n:1o h:va·SC 
<Í cont'~ de ca a proYi ncia. as despezas eom 
ellas f8it:1s. 

Acr·edita tlne o c:•fé acab:t do rcc•·ber do Es
t~do muito _ma.is do que o ~:::suca.i· km r,~ce-

Ycncionoa as ~~xpo~>içõ~" de café. ~~sta.1·in. t:1 mbem 
prompto :is cxposi.,.ões df;l algodão, de asstw<tl', 
de !.Jot'l'ncba c de outro::; g.:~uct·o:: de pr Y•.!ucção 
na.ctona. . 

Que1· mostJ'ar c1 ue o Centro d:.1. L-~vout·:~ 0 Co:n
merc:io uão te:n alraz do ~; i cs.;;a som ma de 
apoio, qu1:J pr ·tende tct·, das ~;b:-s ·s 'liiC repre
:-;enl:l: o que qn~1· .lizet· c1uo , s~:~.-.; c:!.1sscs, 
as mais ricas~ c q :r c r e p1·es · u ta:n :1 .:;·:· nr.lc l'i
queza dJ pai~. o c;âe. nfio t[:m feito dispeudio 
algttlll, n:1o hfio feito sacrificio par:t su.-t•!uLat· 
css:>s P.Xp()siçi:hs. Tae-. exp;;sic;ües h~o sirlo le- ( 
Ya.das a v:: n e com o dinhr~iro do E:>tudo, eonc ·
clido pelo l\linblBrio ia Agl·icultui':J.. 

O Prm.;;mE:\TE previne o orador estarem esgo
tados vs 10 minutos. 

Peço que, pelo 1Iinist,~rio da Agricultura,me 
'-'C.i :am daJ.a.s as seguintes informações : 

Que quantias telll o governo feito entr.~ga.r 
:to Cen;ro d:t La,·ont·:t e Cornmercio, <> titulo 
de :,~ u~ilio a e :~posiçõ'~" de café ·~ -

Em qu•·! exer,·iei:JS foram es;.;as q1t:1nlias ··n-
n·egucs e< e 'lu~ vot· :ts o1·am !1',1 :1.:::~ e s1 c e 
algnm doeum"nto publico eun:$ia ••ssc àuxilio do 
Ks};-L'1o ús w•mc::ou:L las exposições? 

sta lo •..:ontas do crn;ll'cgo dcs,;~s 'JI.H'l.ntias ou 
lbl) fot·am r:!las entt·egncs p"l.r:t serem g-a.stn.s 
como Ih e p:1rcce::>s! o sem oiJrig-;içüo de pNstat· 
COlÜaS -~ 

Sala. da!l so ~::;õea, 9 do J nllw do 1i5S5. -Jaa
rp~iut .:.Valntco. 

PRDlEHl~\ PARTE DJ .. ORDEM DO DIA 

Yll'l'.\ÇÃO DO P.\. ~; ECJ:::t N. 158-'1885, Ul~LAT! VO ,\. 
EUW}:\o no H·• nr;;T~lf~To o.\ J>itOY!NCL\. u.\ 
n.~lll.\.. 

Sab~ que. qnando se ti'::lt.:t fhJ qua1que:· in
iciaLiva cntrl! nós, pelo factn do espn·il.o de asS'J
CLtl.';<"lo não S<l :.t\!hM '.'l'e·,do. c o •:spi l'ito p ,b\i·:~r, O Sr . ..:\..th~i:..l/~'10 ~i"In.en:tcl (J1C'l~t 
não estar dcs"~nvolvid :.J, o 'JUC c;():ne:;a p~H' ·~ ih o;·,feút) r1i~ 'F'O o p :l!'eCCJ' c1uc sn v:d ,·ot: ' r 
a.cab:1. 1•eh ~tlln·enção d:J Est:.dn. . apt'l1:>eat::l. u·c: t~ondusii•;s oi\·er,as ; dm\S J'(;}.•CJ-

Agora. por ex r~ Hlplo, tr1ta-sc de org-ani1.ar nbe..:eudo c:an:l U!il dos ca.1t iidato-. c uc )lei-
uma po ww nocturna. parL1cu ar; (•stà c~·rto (c t·~ ar·a1n a fl e1çilo do 1 ~1· dist!'icto da Bahia. c 
que esta. tentativa. quo c m10ça :•eb inlciatin~ mna annullan.Jo n. eleição. To-Ls cstn.s con
p:trttcular, acab:'!·á. por entrar no nosso· orça- dusõcs~ porém, par~ ·m do prcmis;;a~ cstnbcl•J-
mcnlO , :~v rr, nns de mo-lo cl:,.n ·ir)stin·). cicias no w0Sr110 p ti' ·ccw. 

Sustenta que, si o go,c rno pód; tira:·, de •s.:;ltn é (1uc a prÍ tJJ.;ir:t conclnsão ó para qnc 
\•erbas di"JterilÜnadas, C!'lan lin.s p·· ru Appli_c_~t~ l' 'l sejam :\.nnnlladas as clei\~ões d<~ Sn.nta. Ri tn. do 
(hs não in,Jí uaclos pot• .lei, l~or!C.l'fÍ. taru'Jen.l f1~C:ll'l f<.b Prel;o c •lo .:'S • • J.o.;ó d·~. Casa. Nova.D:~ votação 
qualq:ler· tlcspezast~ru d<1.r dtsso p;trt·~ a•J lHI'ta- desta conclo:· :ao, c que dr)pendo r!ualr1''ü1' d;u.; 
tw; nto. ls::;o não i! udr.nis.;i\·el. Ü''!.:" eondusõ •s de qu'J fallou; cllas :;ão prc-

F'or::tm sowmas de,.f,tl~·das da vet·ba.-Itnn.li-. l .miSsasd:tr1nt?lla.. .. . - ::: 
gt:aç:!o. Quando o pal'l:tmento YOtOil \iUantias I Om. sc~gundo todos os ostylos da Camara, 
para este serviço, não comprehendeu exposi.. parcca·lhe qttc, na or~em da votaç.tto, ueve..;se 
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partir do Jlartic ular para o geral ; po~ isso I 43 Araujo Góes. 
requer qu~ o Sr. _president_e submetta p~: mei- 1 4~ CJ~:1.r_: Zama .. 
ramrmte a votaçao a vahdaJe ou nulu:lade 4::> Arlstldes Sptnola. 
destas duas eleições separadamente, sobre as 46 Costa. Peréira. 
q uaes req ilel' tarnbem votação nominal. 47 _Fet·naades de O li v eira. 

O Srt. PrtESIDEXTE declat· 48 'Bezerra de Menezes. 
mento do nobre deputado não lho pareceu bas- : ,astriot_o · -. 
tante cxplic.ito. ::3. Ex. dissG que convinha ~O l' · ~eh:sat·w. _ . 
que a vot~çito com~çasse fle~as conclusões r~- .:>1 Coelno de Almetda. 

O SR AnrtrA~o PniENTEL diz-P~la. primeir~ 
conchlsão, mas separadamente: Santa Rita e 
Casa Nova. E para ambas votaçito nominal. 

O Sn. PRESIDEXTZ diz que vai suhm~tter á 
votação nominu.l a primeira conclusão do pare
cer. dividindo-a, como propüe o nol.n·a de~ 
putado. 

no~linal da. primeira 

comrnissão: 
<< 1. a. Que scj 1. annullada a eleição . . . . 

Feita a chamala respond·)m: 
S•m, os Srs.: 

1 f:atyro Dias . 
2 Cruz. 
3 Leitão da Cunha. 
4 .Mac-Dovell. 
5 Silvn. Maia. 
G :Almeida Oliveirn. 
7 Gomes de Castro. 
8 Costa Rodrig-t::.es. 
n Dias Carneiro. 

10 Vianna Va.z. 
i1 Castello Branco. 
12 Coelho de Rezende. 
1B Frederico Borges. . . 

-
15 José Pompeu. 
16 Rodr·igues Junior. 
17 Mig-uel Castro. 
18 lhtisbrnw .. 
1\) Thomaz Pompeu. 
20 Al\'nro C:.Lrninha. 
21 Mont: .. ndon. 
22 Moreit•u. Br:1.ndão. 
23 C:~.r•neiro da. Cunha. 
2·1 I-lenr·iq ues. 
25 Cruz Gouv~n. 
2G Dant:1s Góes. 
27 Por·tclla. 
28 Corrê<t dG At·.mjo. 
29 Henrique l\lbrques. 
30 Gaspar ~e Drurnmond. 

J 

32 B~nto Ramos. 
3:3 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
:34 Barão de .An:1.dia. 

53 Alfredo Chave;.;. 
5cl: Ft•anç:~ Carvalho. 
53 Lac·J r da ·w e r n e c k • 
5ti And1·ad, Figueira. 
57 Cunha Leitii.o. 
58 1\lascaren.to.s. 
5Q Valiadares. 
60 Antonio Carlos. 
ti'l Vaz de Mello. 

-
70 Rodrigues Alves. 
71 Rod!'igo ·Silva. 
72 DuarLe tle Azevedo. 
73 Q;:rnpos Snlles. 
74 Pruct··nte de ~loraes. 
75 Padua Fleury. 
i\:i Delfino Cintr:l.. 
77 Eufrasio · Correia. 
78 AlV'os de Araujo. 

80 
81 Diana. 
82 Joaquim Pedro. 

Neto os s~s.: 

1 Ad!'iano Pimentr.l. 
2 Be:t.et·ra C~l v a! cante. 
3 P:.~.ulo Pl'iruo. 
-! Jose M:tri:mno. 
5 Joattuim Nabuco. 
6 Prisco Paraizo. 
7 Francisco Sodt·é. 
8 C:.~.1·ncil•o da Rocha. 
!) João Dantas Junior. 

10 J uvrmcio Alves. 
i1 Valdetaro. 
12 Candido do Oliveir:t, 
13 João Pcnido. 
1.:1 Carlos Aífonso. 
15 Mare,; Guia. 

17 Bulhões. 
1~ Silva· IVhfra. 
11J Salgado. 

295 

35 Ribeit·o de Menezes. 
:36 Lour0nço de Albuquerque. 
:-37 Leandr·o ~Iaeiel. 

Etita conclusiio é approvada po~· 82 votos con-
tra 1!). -

38 Oympio Campns. 
:39 Coelho e C~-tmpos. 
40 Bn.riio do Guahy. 
41 lldefonso de Araujo. 
42 .Araujo. Pinho. 

Procerlc-se ã votação symbolica d:t 2a. parte 
;-: da pdmeira conclusão Jo parece.r da _com

mi~são : 

« . . . . . que scj::t. nnuullada a clojção ela. pa.
rochia de S. José de Casa Nova. ' » 
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O Sr. ~l\...1iriano Phn.euteJ (pela 
o;·dem), d{3seja.ndo manter a. cohc1·enci;< do sl3u 
voto n~sta questão, com o juizo qHc ernittiu UI) 
voto que deu em separado, como membro da 
commissão de inqucrito, deve rellectir que ha 
duas eleições d:1. parochia d:>. Cas:1. Nova: uma., 
repres~n a :1 na au eu wa, que vcw ao co
nhecimento Ja Ca.mara, out:·a constante da 
acto. extL·ahida do livro ue notas do escrivão de 

O SR. PnE"IDENTE docb.ra que se vai votn.r '-a 
pri~eir·a. de5tas eleições. 

O Sn. Z.na :-No parecer não h:t conclu- -
são nenhuma sobre a cc1'tidão. 

O Sn. AnRrA:-;o PDIE~TEL :-Ha. 
E' approv~da u:conclusão. 
Ficam prejudicadas as S"guin t''S condu.;;;ões 

c1o YOto em separado a t•esentado ldo,>; S1·s _ 
Leopoldo de Bulhões (turmas quanto :i segunda 
conclusão) e Ad r·iano Pimentel: 

l'ecen a. maioria dos votos da::los ao candidato 
diplomado. (Apai'Les.) 
-- Os no!)res deputados. diz o orador, estão om 
maioria, podem f<tzer vino:;ar o seu candidato; . 
mas dêm ao oraJor o direito do salvar as for
mula~ e a cada um dos mr-,mbros da casa o de 
guar ar· a su::t co er:mcw.. 'pow os. 

O Sn.. PaEsiDENTE !-0 nobre deputado qué 
acaba de st:scitar a questão de ordem p1·opõn 
que se.1a e pre erenc1a vo :l a a cone usao o 
voto em sPparado dos nobres deputados Srs. 
Campos Salles e Schntel. 

Aceito o requP-rimento_ do nobL'e deputs.do, 
não propriamente pela razão que S. Ex. deu, 
porque compete á apreciação da Camara, mas 
pelo contexto das proprias conclusões. 

U111:1 vez que a Cllmar•~ se pronunciou sobre 
a annuJlação <h eleiç{io d:1s duas paro<.:hias! 
Santa Rita do Rio Preto e S. José de Casa 
NoV"a, deve pt•onunciar-se em seguida sob~e a 
nnnullnção das eleições de todo o distrlCto 
(apoia_:lo.-.:) : portanto vou subrnetter à consi-

tta o '1110 
parado. 

2.a. Qnc ~eja. igualmente approva.da a eleição 
da arochiu de S. José de Ca•a Nova, con~tan te O 81"' . LOll!ronco de _<\..~bu uer-
da. a<.: ta transcrtptu no livro de nobs do esc ri- que (zíel(t or dem) cnten e que o rcqtwr·tmento 
\'ão .José Per.eir:l. de M0sr1uita. do riobre deput:-t<lO t~~m pet·fcito cnbimento, de-

O Sr.. Pn.ESIDEXTE r1eebrs. que vai se votar pois de votada a scg-rmla conclusão do parecer. 
a segunda couclusão do pareec:r du. commi~são, O Sn. CANDIDO DE- ÚLIYEIIU.:-Não a.pL'iado ; : 
q Lle diz a.ssün : refere-E C a. um~• questão preliminar. 

2a Que s~j:un app1·o•·a.rlas as demais eleições· O _Sn. Loun.ENQO DE ALBUQUERQUE diz que, 
do i-!'' :distl·icto da Ba.hi:l. depots d~ ~'pprov~~dn.s toda<; a$ conclusões reb.· 

tiv!l.s a eleições, cuja validade não foi contes
O Sr. C~nd'ido de Oliveira t~"tda, é que se deve votar a emenda em separa-,.. . .. - . 

' . "t L o •"' ( -.I • o. ,.. ( V L ' • 

das pat·ochias de Santa. Ri ta do Rio P!'eto e Su~tenta que o Sr. prcsid(~nte corunrehende 
S .. 1ose de ~as~ Nova, o candida.tu .diplomado! que ,t'ssa ()tnend:'t niio fic!"tl'ia prejudicada depois 
perd1; u a mawna ahsolu t:t, du.ndo-se usta.rnea.to de YOLadas as outras ele! õr:•s. · 
o ca;;o e ser o pl''' erenct<"L v o t~ a. ,.., 

1 
,... · 

O ~R. :lRESlDE~TE:-;,mto nãoporlel' accer1et· 
O Sn.. Rt TISBO:'\A :- Conserra a n.a.ioria de ao desejo de V. Ex., e mantenho a decisão quo 

votos. _pr<.• fcri. -
O Sn. C.t::\1>10) DE ÜLIYEI<U su.;;t(:nta a o;.i

nião que Leru,exd:uua.ndo:-Que intra.n,.;igenci:.=t 
é c;;sa ? ! Já é d.;; ma.is ! (.tiJJar te$.) _ 

O Sn .. PuzsroEXTF.::- Peço :1.r,s nobre.:; depu
tao-lo;; r1ue d1~ix~m o ora,lor cxpõ1• o seu pen
F.nmenlo. 

O Sn. C.t:'\D!DO D~ OLIVEIRA obs<1rvtt que o 
lado da quo;.;t:lo é a sHgninte: annullauus as 
duas ft·e~uezia.;; c1ue , concorriam com nJaig J.l) 
:~00 voto a, o candid.t ro q 11e tinha. maiol'ia abso
luta pa~sou a .;; r! r menos votado. ficando mai ;, 
votado o Sr. Barro da Vilb da Bal'r:?.. 

-· .u 
tigode lei que manda proceder a nora eldçi!o, 
é est~ . 

Os que têm respeito su_pe1·sticio~o po1· essa 
a rt.igo não podem en!~ontr:-~r o cca~ü:Io rn~i=- pro
picia para dar expansão aos seus sontimentos. 
(itpoiarlos e apartes .) 

Conscguintemente a votação a gora. dev_e ser 
à o voto em s iJ parado n.ssi gnado pelos · Srs . 
Carni)~JS Sallcs e Scl1utr! l , ( con testaçües ) 
de\'G S'~T votada a conclu~ão propondo ·· a an
nullaçio geral do districto, d.esde que desappa-

Votação ea seguinte conclusão do voto em 
separado, apresentado pelos Srs. Campos Salles 
e Schutel: 

« Qur; seja a.nnullada a eleição em todo o dis
tricto e qúe se mande proceder a nova. » 

O Sn. AFFo-:-;so CE:J.Sü Ju:-;ron. requ~t·, caCa
marn. :tpprova, seja nominal a votação. 

Feita a chu.mnda, 1•es·pondem 
Sim os ~rs. : 

1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 

\ 

4 Costa Rodrigues. 
5 Vianna Var. . 
G Ft·edel'i,~o Borges . 
7 Antonio Pinto. 
8 1\liguel Castl'o. 
0 Thomaz Pompeu. 

'10 Bezerra Cavalcante. 
U .Moreira Brandão. 
12 Dantas Gó~s. 
13 Paula Primo. 
14 José Murianno. 
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15 .Joaquim Nabuco. 
1G Ribeiro de Menezes-. 
17 Prisco Paraizo.' -
18 Francisco So lré. 
19 Ildefonso de Araujo. 
20 Carneiro tla. Rocha. 

22 Juvencio Alves. 
2.) Aristides Spinola. 
24 Valdctaro. 
-5 ezerra de Menezes. 
2ó França Carvalho. 
27 Candiclo de Oliveira. 
28 Mascarenhas. 
29 Valludares. 
30 Antonio Carlos. 
31 Vaz de Mello. 
:::2 .João Penido. 
33 ~ilYa.ro Botelho. 
3L1 Cados Allonso. 

::l9 Moreira dr~ Barros. 
40 Campos Salles. 
4l Prudente d0. Morn.e~. 
4:., a-tua Fleury. 
4:3 Bulhões. 
44 Ahres de Araujo. 
•J5 Schu tcl. 
•lô Silva .M::tfr-a. 
47 S:tlgado. 
48 Itaqui. 
49 Maciel. 
50 Diana. 
51 .Jva~uim Pedro. 

J.Vüo os Srs: 

1 Cruz. 

3 Mac-Dowell. 
<1 Silva. Mai:t; 

' . 
5 Gomes de Castro. 
G Dias C:u·neiro. 
i Castcllo Branco. 
8 Coelho de H.- ·.zcndr.l. 
!) .José Pompeu. 

10 Rodrigut>s .Junior. 
i I Ratisbon:t . 
12 Alvaro Caminha. 
1:~ Carneiro d:~ Cunh:'l.. 
i4 He1~riqncs. 
15 Cru:r. Güu\'ê:'l.. 
10 Portelh. 
17 Corr~ia de Araujo. 
18 Henrique :Marques. 

20 Alcofora.do Junior. 
21 Bento Ramo:s . 

• 22 Bernardo de l\1en:lon~.n. SolJrinho. 
23 Barão de .Ana.dia. · 
24 Lourenço de Albuquerque. 
::?5 Leandro Maciel. 
26 Olympio Campos. 
27 Coelho c Campos. 
28 Barão do Gu;thy. 
20 Araujo Pinho. 
30 Araujo Gó3s Junior. 

v. n.- 38 

· 32 Costa Pe1·eira.. -
1

31 Zama. 

:33 F'emandes de O li veir:t. 
34 Castrioto. 
35 F. Belisario. 
36 Coelho de Almeid'"· 

'· ,, . 
38 Alfredo Chaves. 
39 Lacet·da Verneck. 

( - I"· 

<11 Cunha Leitão . ·· 
42 Barão da Leopoldina. 

I 
43 Barl'OS Cobra. 
4! Soare;;. 

! 45 C:trlos Peixoto. 
f 46 Antonio Pl'ado. 

47 Rodrigues Alves. 
48 Ro:lrig-o Silv:1.. 
4D Duarte de Azevedo; 
50 Delfino Cintr:l.. 
51 Eufr·asio Correia. 

Votam a favor Gl e contról 51. 

, . " . ' 
do regimento, deClara adiada a votaç~o Pa.~·a :1. 

se sElio seguinte. 

• 1 1 " 'iA • S ::>'.\.0 DO Pl~O.TECTO N • . 
A DE H:l85 (EXTINCÇ:\.0 GllADUAL DO ELEMENTO 
SE!lYlL). 

O Sr... PADUA FLEUR\' requer o encerramento 
da discussão. . . 

São li.da.s, apoiadas e po~tnc; em di&cussão, 
conjunct~lrucnto co~11 o pro.Jecto, as seguintes 

Emendas ao art. fJ 

Ao§ 3° accl'esccnte-se: 
Escravos de GO a. 65 anncs 100$000. 

será C'!ltauelecido po~ rneió d() arbitramento, 
nos t~~rmos da lei de 28 de Setembro de 1871.
Sala das sessões, 9 de .T ulho de 1885.-llntonio 
P,-ado. 

Substitua-se o principio pelo seguint-:J: 
Pror.eder-se-á, em to:lo o Imperio, a nova 

matricula do:; escravos, com as decla1·~ções 
exigidas pelo art. 8° d:l. lei n. 2040 de :28 de 

, Setembro de 1871. 

I Supprimam-sc os §§ 2ú a 5\ inclusive, e 
passem a 2~ e 3o os§§ 6'' e io. 

O § 8\ qu~ passa a 4°, sub~titua-se pelo 8<'\ 
guinte: 

As p~ssoas _ _.a quem Ílicumbe ~ obrig:l~ão 

. ' 

I 
ma do art. 3° do decreto n. 8435 de 1° de 
Dezembro de 1871, indemnizarão :1.0:; respocti· 
vos ~euhot·es o vulor do escravo que, por não 

-· te1· ::;ido matriculado no devido prazo1- fór decla
rado livre. 

Accreseente-se: 

Ao credor hypqthccario . ou pignoratício e a. ha 
igualmente dar á. matricula os cscravc:;; con~ti
tuido:; em garantia. 

Os§§ go c iOo passem a 5~ e 6". 
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Accrescente-se: 
§ O gove.rno, no- regulamento que expedir 

para a boa ex.ecu~~ão desta lei, marcar:i um só e 
o me!';mO prazo para a :ipuração da matricula 
em todo o Imperio. 

Paço da. 0.1mara., O de Julho do 1885.-.4.H-

ficam adiadas 

Emendas substit~tiva.-; o.o art. 1° elo pl·ojecto 
. n. 1. .:1-188.) ... 

: Art. 1. 0 Da data desta lei, cessa o estado de 
esct·a \·idão em todo o territol'io do Imperia. 

. ~ 1. 0 Os lib~rtos po.l' Yirtude de;;ta. dispo
Sll~uo ficam obngn.dos a pt·estação de serviços 
aos seus ei:-scuho:·es pelo prazo de cinco 
aunos. 

Dest~t obriga çüo e:l:ceptuam-1le: 

§ 2. 0 Os que remirem-se deU~ . . -
os serviços, peh rotalidade do prazo, ser esti
mados em quantia maior de 500:)000. 

s:. 3. 0 Os maiores de 50 annos · c os ue ·no 
decurso do prazo acima di to. ft:m~m attin ·rindo 
a ess:~. idade, que darà direito ao o-ozo i~me-
dialo da l.iberdade: · ~ · • 

A idade para este eift~ito sed. determinada 
pela matricub, só se admittindo pt·ov::t em con
trario quando esta fór a favor da. liberdade. 

§ 4. 0 Os casados, desde que um tios con
jllges desonerar·-se da obrigação de sorviços 
pot· qualquer dos meios estabelecidos nesta 
lei. Ihvondo filhos, estes, quaosquer qu11 sejam 
as con 1çoes em que se ac arem, acompa
nharão s~us pais. 

§ 5. 0 _A obrigação de presbr serviços 
. ~ . . 
direito! não sendo pcl."mittida, porém; a ~epa
ração de membros da. mesma ümilt::t. 

§ 6 . " Os libertos têm dieeito a s~d::u·io nunca 
inferior a 5$ mensaes. al· ·~m do vcstu:1rio, ali

, mentação e tt·ata.mento em suas enformida.les. 
§ 7. o Os ex-senhores ou uso-fructunrios dos 

Eet·viços dos libet•tJs~ q tte não cmu •)rirem. :l.!S 

obrigações irn postas no pa.t·agraph~ autece
dento, porderã<J o uil'~ito aos ditos ~en•iços. 

§ 8. '' :\.~ taxas e rendas destinadas ao fltndo 
de cmancipaçã' serão cmpr~gada.s em cstauelc
cimentos de ensino profissional par·a os in"'o
n uo;; e em ;~sylos para os libertos valetudi~a.
ri.os e invalidas. 

_§ a. o Os.contractos ele. loc&.ção de serviços, 
fet tos em vu·tud1! da leg1slação anterior, con-

§ 10. O governo estaÚelecerà, em diversos 
}Jonto~ do Irnpcrio ou na!> provincias fronteiras, 
c?lonras agricolas, regidas com disciplina mi
lttar, pat·a as quacs serão enviados os libertos 
sem occupa.çtio, e fará aos libel'tos morigorados 
~odos. os favores ,.iue po1• ' lci são conceuidos ·aos 
unnugran tes . · 

§ 11. Qualquer individuo .encontrado !lem 
OCCU pação serú obrigado a emprcgaN~e OU a 
~ntractar us seus sel'\~Í\OS no prazo que lhé 

c1or marcado pela policia. 

§ 12. O governo ex.pedir:i regulamento para 
a execução desta lei e os submetterà á appro
V;lçiio do parlamento. 

Sab. das se . .;sões, V de Julho de !885.-Leo
poldo de Bulhtjes. _;,J o:>e ],[ co-iwmo. -Fre
deric~ Bo1·gcs .-.:~,·istidc: Spinola.-itl'Oaro 

... ' ' 
um:L e1nenda, assignada por cinco deputados 
c l!Ortanto dispensa. dó apoiamento. Deve se; 
pGilta immediata.mcnte:.-_ em d:sc1:1ssão com o 
art. 1°. - -

O SR. PRE;:IDENTE :-Eu acabo ' de declarar 
que consi.lero a emen la, que o nobre deputado 
apresentou, um projecto substitutivo e uão uma 
emenda propl'iamen te dita, pol'q ue, so.b a epi
gt·aphe de emenJas, estão cornprehendidas ma-
tenas que pe1· encero a. c 1versos artigos c o 
projocto eru discussão. Port;mto,scndo a emenda 
ttue o nobre deput:l.do mandou á mesa um pro-. .. . " - . . . 

O . Sr. Bezerra Cavalca.ati 
(pela ordem) : -H:~ requerimento de ent:ena.-
mento ~ · 

O SR. PRESIDENTE : - Ha. um requerimento 
de encerramento feito pelo Sr. Pad•lu. Fleury. 

O SR. BEzEri.RA CAVALCANTI : - Nilo venho 
discutir a conveniencia ou niio do encerra
men.~o, apenas cla~s_ific:\l-o-ei de precipitado 

' . . ' . .. . •. , 
mesmo se apresentaram umas poucas <.le emen
da~, •ru e seus fi. li tot·es de\'iaru tet• o di1·ei to do 
· ustificar a Joiados em c uah uer uí::stão e 
principalmente, em urua. q uestito aberta. 
( ~1poictdos.) 

Tenho tanto mais razão para fazer esta obser
vação, quanto fui membt•o ele urna das com
míssües, (1 ue J.et•am parecer sobre o pt·ojecto 
a.n ter.io t•, c pt·eciso ele enunciar-me . 

!en}10-m_c insc:i pto por .duas \'ezea, quer na 
pt·:mc:t·a d1s:ussao do pt·oJecto, quer na deste 
pt'Hueu·o :li"Ligo da segunda, c nil/J rue tocou 
ainda. a palavra, nito s•!i si pt·oposi talmente ou 
por effei to das insr~l'i pçiJcs pró vias e calllara
rias (npoiaúo.~), contra as quucs aprovoito a 
occasião para protestar. O regimento manda 
que se poça a p:.lavt·a da tt·il>una, e eu nito quc
r~re.i por _fuso r aq ui~lo que me compete por 
direito. Nao podendo 1mpugna1• do um modo 
) s' Liv s ••u o o cncrrrarnen ·o · m )AS ivo 
aproveitarei a occasião para pedir da. tribuna a 
V. Ex:.que, antes uo entrar crn discussão qual
quet· outro artigo, me insct·eva. com a palavra· 
não esq ueco!ld? logo o immediato, p01·que nã.~· 
o posso :;dm1tt1r abso.lutamentc estes at·ranjos 
ca~1:1l'ar10s c01;tra a ltberdarle da tribuna~ prc
termdo propositalmente ou não este ou aquelle 
deputado. .;: 

O SR. Pr:ESIDENTI~:- Só quando u.nnunciar 
a discussão é que poderei attendr:r o pedido do 
nobre deputado . · 
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O: Sn. BEzERRA ÜAVALCANTr:_;;_Mas, quando 
V. E:t. annuncia. a discussão, jã está. conro uma 
inscripç~o prévia. enorme, e é coatra isto que 
me prevtno c estoa protestando. 

~aço osta reclamaçlio, porqu.e não qnerc 
salnr da ordem or ue não d sl'l 

- metter um abiiSO, que aLiás está sanccionado por 
todas as nossas tradições, o de pe1lir-s~ a pa
la\•ra sobre um assumpto e fallar sobre o que se 

Eu quizora fallar a proposito; quizera fallar 
relativamente á mn.teria e o que sobre ella se 
tem dil.o; mas, com as inscripções prévias e 
camararias já fui preterido, e continuando a 
sel-o, fallarei quftndo quizet·, em qualquer 
occasião. 

Por amor da ordem, po.- amor do que eu en
tendo s r o decoro desta Camara, é que faço 
esta reclamação da. tt·ibuna. Si V. Ex. a ( u izct· 
a eu er, em ; Sl nao a ntten e r, porem, de· 
claro des·1e j:i quo fallarei quando q uizer e 
sobra o que tpizet·. 

O SR. Pn.ESID.l~NTE:-Quanto ao pedilo do 
nobre deputado, na fórma do regimento, quando 
se a.nnunchr a discussão do art. 2o, seeá to
mado na devida consideração. 

O S:t. BEzJmRA. CAVALCANTr:-Bcm, estou 
satisfeito. 

dem) ; .....:.. Não pedi a palavra para discutir .o 
requerimento, porrrue sei que requerimrmto de 
encet·rameto não tem discu~sãó ; mas pn.ra fun· 
< amea ar um requerimento pe m o vot~1ção no· 
miual, c esper:~ndo que as minh;s considerações 
po~S<lnl in1luir no animo d::t Camara. _-

0 SR. PrtESIDtr.NTE : -V. Ex. -devc aguar
dar :.1 votação do en.cerra.ml'!nto. Agora não 
!)Osso accitat• o seu requerimento. 

O SR . .TosJ~ àfARIANNO :-Como estou na ti·i
buna, atWO\•eito o ens0jo, c em o :casião oppot·
lnna V. E:\:.. n.c r~itar:i o requerimento. En
tendo que, t·~nJo-se rcstring-;do o uso da pa.la
vr!'l., tend•J-se privado d.:.l. pal:.tva oradores qne 
estavam na obt·igação de m:1nifestar as suas 
opiniões nesta disc uss1o . . . 

O Sn.. PRESIDENTE :-V. Es: . não tem ra
zão; nãu se tem recusado a palavra. 

• < t:> 

nem a r·ommis.;;ão manifnst:vlo_ o seu pens9.
mento rlepoi,; da cdeb1·e objecção feita pelo 
nobre doputatlo p ·)lo 5° districto de l'urnu.m-
buco.. . ---

- O Sn.. Pm~.:n>E:O:TE: -V. Ex. não pódc discu
tÍI' u requcrjmcuto~ 

O Sn . . lo::m' MAlllANNO:-E~;tou ju ;;;tificando a 
nünha pt•esençu. na tl'ibun!L. D~úa cu; uão se 

-- tendo manif~star!o a m:~ior p~\rti~ dos thpuhvl!)::; 
par•a que não Lcnharno;; a ro~pons:tuilirla.d~ de-;;to 
euccrramento, <l!JO poderia chnmn.r prévio, rc-

querido, sem offensa . do seu :1utor, como qufl 
ob o subrepticiaml'!nte, -e collocado na. mesa 
-para que se apanhasse de sorpresa a C:tmara, 
logo_ que fosse annunciadaa discussão requeiro 
qu~., no caso de so1frcr esLa violencia, no caso 

• ~- I 

' que o representa n• commissão especial, que 
não quer que se discuta o art. 1°, que entende 
com questões muito ser-ias ... 

o Sn. PADtJ'A FLEURY:-A Camara reso~vera. 

·O SR •• JosE• MAR.IANNO: - ••• do artigo qr1e 
trata da matricula o direito dos escravos im
portados pelo trafico ... 

O SR. ·Z.nu:-Não é cxacto. 

O SR .. Jos:B MARIANNO;- ••• no caso de sof
frer-mos mais esta espoliação, como um pro
testo ao modo insidioso por que ~~stá redigido 
o a rt 1° r n i · 
salva a responsabilidade de todos que· torna
rem parte nesta votação, que seja ella nomi
nal. 

u me HOO requer1men o o r .. ose .r ·a
rianno, para que a votação de encerramento 
pedido pelo Sr. Padua Fleury seja nominal, 

:- ~ . . 
E' approvado em seguida o requerimento 

do Sr. Padua Fleury, _pedindo o encerramento 
da. discussão do a1·t. 1°. 

O Sn. . .JosE· MAIUANNO ~ede verifi.ca~.ão. 

Verifica-se que votar<lm :L favor do reque
rimento 56 Sra. deputados, e 2ô contra. 

O Sr ...... '\..ra.ujo Gôes .Junior 
(pela ordem J :~Existem sobt·e a mesa diversas 
em as re a ivas ao ar . , aas quaes a <t-
mara não póde ter conhecimento pd.1. sua 
simples leilura. ( ;1paiados. ) 

essas cm~ndas. Pol." isso suggeriria a V. Ex. e 
á C2mara a idéa de adiat· c;-: ta vota.ção pnra 

·amanhã, entt•ando logo em discuss~o o art. 2°. 
Não ha nisso prejuízo, de~de que a discussão 

c'::;tá encerrada, e assi!ll t ')l."emos tempo de exa
minar a mnteria d 1S emendas, habilitanlo-mc 
a vota.t· com consciencia. ( .:1poitu f os . ) 

N1~ste sentido deixo à delibera<,~ão de V. Ex. 
o meio j)['!\tico de chegarmos a este rosultatlo. 
Si V. Ex. entendet· que •.! p:-cciso um reque
rimento, não terei duvida em ap!'csentrtl-o. 

Voz1~s: - E' contra o regimento. 

O SR. AR.\.U.JO GóEs .Tcr.NI<JR:- Si o que l."e
qneü·o é prohibido por alguma disposiç<'Lo do 
regimento, então não tenho remedio s_enão 
vow.r s _-;t •'!maticam0nte c n'r· t Ja a r>n-
das apresentadas hoje ; são as IJUC não conhe
cemos. 

Não ha inMnvenientc ::dg-um, quo essa vo
tação fique adiad:t para nmanhã. · 

Po1·tanto, meu l'Cf[UCrlrnonto não é ditado 
_por e~pil'ito do opposi•:i'in, é a penas um meio _ 
"de regulai'ulelhot• o modo de vota1·mos. 

Si V. Ex. cnf.lmdet• tlUC tem llf> regi_m~nto 
m ·,io })1'<\l.1co do :lttenilcr o mou pt'di•io; c si 
entender_ r1~1C é preciso req11orimento nosto 
scntido,-llão t•)reiduvida em aprCscntal-o 
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E' .;nviado â mesa, ~1poiado e po3to em dis
. cussão o seguinte 

Req_l!e>·iíilen to · 

Requeiro o au!amento d:l. VJLição 110 art: i~ 
e suas emendas para a seguinte ses~ã9, publi
ca as no jorna a casa o as as emr.n as. 

Salada.s sessões, 9de Jtilhod~ 1885.-.:h·a•!
.fo Góes Ju;1io;· 

n.. 1~ sro:t::\"TE:-! a a se oppoe ao e·
querimento que V. Ex. acaba de fazer; recor-
do-me até de mais de um caso de a:iiameuto de. 
votações, até de yot::~.çKo de orçamento! uma 
vez que n. Cam<<ra assim o resolre. (Apoi(!dos.) 

Está. ence!rada. e~ta disc<ts;;ão, e não duvido 
propôr o requerimento do no\n·e deputado á 
consideração da Ca.mara, afim de que fique 
adiada a votação para a sessão de a.manllã. 

hoje. que são -poucas, jú se acham publict!.das 
no Diario O fficid. Ou>irei, po!s a Camaro. 
s9bre o I'e uerimento do nobt·e de utado. 

O Sr. Oandido de Oliveira 
(pela úí·tleJ,~):- Julgo que seria mais conve
niente mandar publicar novamente todas -as 
emendas acompanhando o projecto, o g uc fa.ci
litaria muito nuis a votação. 

Si V. Ex. enteml~ que é preciso consulLrn~ 
solJt'C isto a Carna.t·a •.. 

O Sr..~ PrtEsmExTE::- Não ó preh~iso consul
t<l.r a. C;1mara; ó simples questão de ex ediente 

O S :r. Felic io dos 
Pedi a.. pabvra para . declarar 

do requeria:ento do nobre deputado. ac!·e
ditando que o gJverno não t'3m empenho 
nenhum em lc.,·ar de SOl'j)1'eza. a votação de 
quah1uer disposição desb lei, conn amigo do 
governo, identifi·:ado inteiramente com o seu 
systemJ. de r<:sol V'et· esta questão •.. 

U)I Srt. DEPUT.\.DO: -V. Ei~ agor.t é lerrddi" '1 

O Sa. FELrcro nos SAN1' Js:- Já disse que 
fallo pot• mim exclusivamente. 

O Sn. CARx:::mo D.\. Cu:-;ru:- Aqui lla ruais 
de um lead e1·. 

O Sn. . FELtcro oos SA~Tos: -Identificado. 
como estou, c ·,m a politjca do governo, na :m~ 
portante questão do elemento s~rvil, creio in
terpt·etar o desejo do governo, não quer,~njo 
qne qna quer os t·s. epu ~ os possa a egar 
qu~, por d:'lscouhecer- a materia d.1.!sta o_u da
quclla. emenda, deixou de vot:tr por esta ou 
por ~qu~lla. disposição. 

Porta.nto. declar~>; por mim cxcluo;ivamcnV~, 
ré!-pito, qne, vot~.rei pelo requerimento do nobre 
dcpub.do. 

O Sn.. PAI>U.A FLEUnr:- Póde declarar ta.m-
be_m pela commis;;ão. -

O Sit.l<'EÜcro o6s S.ANTos: ~ Agot·a,julgo-' 
me m~is autorizatlo, tendo um mell. compa-

nheiro da commissão especiul concordad9 
commrgo em aceitar o reque1·imento do nobre 
deput:Jdo._ _ ·· ·· · 

O Sn.. Go:-.rEs n:z CAsmo: - Mas V_ E:\:., si 
não é lead(JJ", deve ser. 

dem.):- Peço a V. E::s:. qun não deixe de man
dar incluir e~1t_re _as emendas que se vão pu-

pelo Sr. deputado Leopóldo de Buth~es, c que 
é <1Ssignad~ por diversos Srs. deputados. 

· E' approvado · o requerimento elo Sr. Araujo 
Góes Junior. 

O :sn.~ PaESIDE:"\TE declara qu~ se passarã ú 
di~cussão do art. 2.o 

ALGU:\s Sns. DEPuTADOS : - Peço a pa
hwra. 

n,. ANDmo DE LICEIIt,\.:- • . do re_gl-
mcnto. (Apoiados e íÚ1o apoiados.) 

O Sn.. PRESIDE~TE (depois rle Hma emtena 
pausa):- <lrecen o-me proce r!ntc a observ:\
ção que acab:m de ú1.zcr o nobre deputa.Jo pelo 
5' districto de Pernnmbuco, c estando ji =~tdian
t:tda a hor;• lll!l.rcí.Ld$. .P:trá ~.~ i ::1' p:u·t•J d3. ordem 
do di:1., fic::.1·à :t di:Scusi;~'lo do ~~•·t. ~o do prnj<~cto 
par.:.1. a occasião opportu u;;.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

INTEUl'ELLAÇio DO 3JI. LACEt\DA WETIN,!CK .AO 
SR. :\Il"'ISTRO DA AGlUCUr.;run.\. :'.!OBRE ,\.S OflRA::C 
DO AÇUDE DE QU lXADA .• 

I ;z tc11JeUaçüo 

<< Peço dia o horz._ p:~m intet·pellar o Sr. mi
nis tro rb agt·icnlt•Jré~ sobre os .seguiu tcs pontos: 

<<1,0 Si o Governo Impc1·ial julga. conveni·~nte. 
em vist:l. do nos<so estado fin:tncciro, :;. contiuua
çlio d~1.s obr~1s par~~ o nçudc de Quix::tdá. 

<.~2 . 0 Si m~ntérn a deliber;~.çüo ljllC consb ter 
:>ido tomad:~ pelo ;:;cu a.nt•~cessor, m;m !ando en
gajar lúO ti\milias de· L0mb~u·dos p!l.r.:t. trt..ba
Hl!lrcm naquclla obr~1.. 

<.<:~. 0 Si entende que a :1pplicação dada pelo 
seu antecessor á quantia de 180:00;)::.,, vot~dJ. 
pelo Corpo Legislativo, c:=:tá d:;) accÔrdo Cl)m 

o§ 21 Ja. lei n. 3230 de 30 de Setembro de :1884; 

O S;:·. Lacerda ""\Vern.ecli: (.:lt
tença:o ):-Sr. presidente, consinta V. Ex. c 
o nobre ministro da. agricultura, a cuja ·bene
volencia já me vou habituando~ que. antes de 
dcsem•olver os_ pontos principnes da. miuha. in
terpc1lação, eu solicite mil perdões aos illnstres 
representantes ua provincia dp Ceat·ã, • pela ou
sadi~ . de. chamar a attençã~ ~ao governo sobra 
serv1ços lmportantos, qne começam a. s~r Gxe-
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cutadcs na.quella província e cujos projectos 
foram o!al>ora!los com certo apparato. 

Hesitei por muito temj_JO, Sr. presiJente, si 
devia dirigir á Camara um Eimpl·~s pedi:lo de 
informações ou dar a este pedido uma fórma 
inter Jella.toria. · 

Não adoptei o primeiro alvitre p1rque receiei 
que os meus intuitos ni!o íos~em preeacbidos, 
pedin ~? :!lgum membro da .maioria. a pab.~ra. 

' t,, .1 
mtmto ao meu requer1menlo. 

E i,; a r~1zão, f.':'-!Íbores, por que venho incom
modar ao nobre ministro~ e dar ao debate uma 
certa solemnidade que elh não tel"ia, e que nàn 
é compatível" com a systemntica obscuridade 
que. costumo m:::.nt0r neste recinto. 

O S:t. MAc-DowELL:-Faz mal nis-=o. (A.j)Oia
do.<;.) 

O Sn. LACERDA \V." ·. ·· :-
conhecidas da Cama!'a as condições especiaos 
em que se ::!eha a provincia do Cr;arà.- Habitada 
po1· uma população intelligcnte, l::tbol'iosa·, de· 

-
Julho ele 188:) pelo senador Jaguaribe, é tal a 
difficuldacle em que se tem achado a adruinis
tmgão q n•J os ordenados cl) -profe;;sorado e -tão 
c:;m um atrazo de mais de 10 meu~s . .. 

O Sn.. Tno:'IL\7. Po:'ltl'Eü : - E's:l. sit.uaçito 
ainda hoje continüa. _ 

O Sn. LACEI:.DA \YER::\ECK: - -Diz o nobre 
depu tudo que essa situação ainda conlin Lia e 
assim ü confinn~ um offic:o . ue a n·.-~:::iden ·ia 
daquel :1 provincia acaba de àirigir.croio quo ao 
nobre ministro do impr•rio,em que doebra que :1 
:::itua_ção do Ceara é tiio depbravcl que ha. ~~·ais 

L I! lY!L-
dos de seus ordenados. 

O SR. VrAxxA V.\z : -Isso succe:le na mi
llha tu:nl>em. 

O Sr.. L.\c~r.o.\ \VEnxECK :-0 :::;enador J:~
gaaribe declarolÍ maio; : que o governo pt•,,dn
eia.l tinha sido obl'igéldo :~. eruittiL· apolic0s, 
cujos juros do 6 °/o deixavam do ser pagos nos 
prazo~ scmestraes !! .. · 

Ora, ::;,·. presidente, uma provincia qne se 
acha nostf:'s apuros dev~ despertai· a :lttençiio 
do,; poder·e:: !'Ublicos e pri ncipalmente do COl'ilO 
legislativ·o. ( Apoiado.;;.: ) 

Além do~tas difliculdades a provincia do 
Ccat•;.i, infelizmente, lnta. com onLrM que ch:t
maroi physic~s, e que compl'ime.qt c sufi:oc~1ru 
todos o.,;; suas encro·ias. ' 

Ou por-que a constituição do snu solo ainda 
se a ehe, pot· assim dizer, no per·iodo tr•r .jario, 
ou em virtude de revoluções rneteorologicas, ou 
}Jorque os ventos do oceano atirem por sobre as 
serras da Ibiapaba e Araripe. todas ~~s pat•ti · 
cubs hygrometricas do ar, a verdade é que, 
em (·~pocas certas . e detet·minadas, a provincia, 
Yê seuf\ rios scccarem, a. vegetação des:~ pparc
cet· • . e dà.hi em diante começa a gr::mde ·agonia. 
daquellas infelizes pópulações. 

Estes infortunios datam de remotos tempos: 
ripresentam-sc nlli em pra:r.os certos edet.crmi-

mdos. Os anno;:; de 1625, 1ôi7 e 1691 são: pal'a 
o Cerorá épocas C2iamitosas que se reproduzi
ram no scculo seguinte, isto e, 1725, 1777 e 
1791. 

Durante. o regimen colonial,. ~ metropole 
~ ,..., 

dispnnha não pôde Yir em au~ilio daquellas 
populações ; (! a não ser o patriotismo do go
vern<ldor, então do Ma1·anhão c Perna:JJbuco, eu 
cre1o, sen ore~, que motac e a popu ação o 
Ceará teria. desappat·ccido p2hs port;J.s dos tu
"mulos em 17U1. 

Eu1 1825, reproduúu-se o :-,rimeiro ilag0llo: 
deste seculo ... - ' · ; 

dencia· ; de maneirn. que os patriotas cearo'nses 
que nrrui se achavam, n:T.o pod\l.ndo dividir os 
seus esforços, convergiam-n-os, antes em au-
:>:1 1a1· o goveruo e sa \'ar a nossa honra e os 
nossos creditas~ compromettidos no Prata. 

Kecordo·mt! apenas que o padre ri'Iigu0l do 
Sacramento Lopes Gama, irmão do finado. Vis
condG ·de 1\'Iarangu::~.pe, 6 rcdil.ctot· do cw:r.tpH
ceiro, procurav1t despertar a attenção do go
verno sobre o. nccessid ide de accudir àquclb 
infdiz pt·ovincia. sug·g-er·ilulo a idéa da con
strucçãü de !JOços artezianos, como os de Gt·e-
nclles d'E lÍlla e Pc.ss -
reputação haviam dado aos engenheiros hydract
licos Franyelle, Mulot, Jobart P. outros·. · 

Em 1Si7 o f1a,.dlo invadi ) · -
vi"ncia do Ce::n·ã. Somos con temporaneos dess2. 
desgt•aça. Eu não preciso relat:tr á Carnara os 
esforçcs empreg&.dos pelo governo e pelos par
tit~Uhlres em auxiliar os nos-;os irmãos daquelb 
provincia.. ?lho: o que é exacto, s : ~ nhores, é quo, 
st.: a se<:C<L d~ 18i7 arrebatou para as portas do 
turuulo umn. numerosa população, talvez supe
rior a 200 mil duas, ao ladodest:.~. sec.;:a lwuvc 
um grande nu.ufr:1gio, nflo direi da. dignidade 
humana e de todos os ~entiruontos elevados do 
nnsso coração. Praticaram-se, á sombra da nia.is 
b -dln d~ts virtu·les, abuzos e delapidações, que 
ainda hoje collocam o goYerno na difficullade 
de rlizer ao certo a quantia despendida com 
:-:.quelle fhgolo!~. 

Esta minh:1. n.s r;everf.l.ç~io é confirm.ad~ pelo . 
• • I .. .. - ' . ' 

pelo goveri10 par:1. organizãr a escl'ipturtl ção, 
011 tomad:• de contas, dos 13ncarr0.gados desse 
serviço naquella provincia. O Sr . .Miguel de 
Azevedo Freixo; caracter integro, funcciona
rio ex em piar (apoia(lo.~), declarou em ' lingua
gem mascula c cheia da mais patriotica indigná
~ão _ q uc os 6 -1 mil contos remettidos p_:lra o. 
provinda. do Ce:tl'Ú. . • • .. 

. U:\r' sn:: DEPUTADO :_:;Não ê éxacto. 
O . SR. FnEoEmco BoRGEs :~Pa~a todo o 

nortP.~ 
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O SR. LACEÍlDA \VERNECK :-Pois eu abranjo 1 um planá de açudes oa reset•vatorios. Dest~>.s 
todo o norte na minha censura. 1 estudos l'esult:\l'arn os segl1intes projeclos d'} 

P:1.rte d~sses G4.0:JO:OO~:$ ficara nas praias e 1 açudes 0 seus re.:;pecth·os orçamentos; 
<i. sombra .da caridade,erg-?e~~m-s·~:..grandes for- ' Hacolorny, 1.5ü0:000$ ; Qnixadú. 1.034:000.:;; 
tunas, com esca11dalo e maignaçao daqu.ell~~ c o vasto c monttmental res"H'\'atorio do boq\.tei
que como eu mand~ram para aqoella provmcw. rJo d() Lavras 5.G3:3:000'·000. t:nc~rr n -'e 

atlenção de todos os cearens.:s . (Apoiados.) 

0 Sn: ~ATI&BONA :-E fallando com grande 

o SR.;. L.~cEr:DA 'WERNECK :-0 go\;et·no re
S?l;eu a e.nr.ampar :-a ~strada de ferro ~e Batt~-

cular, e pouco depois ordenou a construcç:ão da 
de Ca.mocim a Sob1·al, projecto P.ste muito aca
riciado nesta Camarn. por influencias liber~es , 
muito distinct:1.;;, mus de tristissirnos result~

_dos~ porqu~nto esta estra la, 1n:archa na. - reta-
guarda de todas as outras,danclo-uos as~im mais 
um O:I:eí?-plo dt\ fraqueza. e censu1·a v·~l condes
cen:lencla dos nossos goYernos. (T1·ocam-sc 
aJJMtc:>.) 

.. Para ue a Camar9. 10ssa llem a r c ia 
erro economico e o verdudeü·o desastre quo o 
go\·erno imperial commetteu, autorizanlo a 
construcção d~ssa estrada, eu lerei o balaneet~ 

~ · •pt= , mez < e l arço, 
·· assign:do pelo proprio engenheiro do governo . 

Comparação da receita com a despeza de 
cu5teio no mez de Mttrço : 

Ret:Cita . ..... . ..... .. . :3:256$250 
Despeza............ .. . 12:43:3$5:3-1 

Deficit ..... . ..... -. 9: 17i.-;=ZS-l 
Creio que nos outro~ mezr:s a diffi:renç:l para 

melhot· não Sf!rá muito sensiv~l. . (l:.po,ados c 
1l•i:'j apoiados. Contes tações en!1·e os Sr$. de
pu tados do Gem·â.) 

O SR. Jos:E Po:\IPEt::-Foi o Sr. conselheiro 
Pcnna. 

O SR. LACEUD.\. \VJ-:nxECI\.: -Eu vejo uo 
relatorio in1presso (most1·ando ton folheto) o 
nome do V. Ex. 

O SR. CAl\~Emo DA Rocn.\.: -0 relatorio 
foi-me aoresentado, mas a commissão não f.;i 
ordenada· por mim. 

Desde que o governo imperial emprehendcu 
:.\ construcção dessa estrada ao nor te da provi n
cia, isto ó, da foz do Camocim ao Sobral, ficou O SR. LACERDA \VERNECK : -Si uma co usa 
pn.t r:nte ~a sua complace.r~ cia, p9rqun.nto elh só prende-s'~ â oUtr·a , a i1-rigação deman la obras 
1m11 ser conce 1 a s1 a sua rece1 a provave 'I u orara . I'ça· as, como compot· as, ca-
attinuisse o j uro d•J 4 "/o· (Tl·or;am-sc apm·tc.~'~.) naes, o tc. ( .r1po~a r.los.) 

Foi então que o Sr. Buarque d1J Ma~cdo, si 1 o Sn.. Tnor.r.-~. r. PoMPEu:-Estão orça<hs. 
me não f:l\ha a memoria, tentou um outro sys-
t : ma que pudesi;e di minui r os cfft~itos calami- O Sa. FERREIRA DE !\IoURA ( m inistro da 
Lesos da sccca. ag ;·ic1tlt1cra ) : -Os a~.ud:;s, siLil; a i r rigação, 

Para. os te. fim nomeiou aq uelle minioLro o não· 
distinctr> engenheiro Ri!vy, que w'to tenho a O Srt. LACElU)A \Vi~r~::\l!:CK: -O oi·ça.mento 
honr<l. de :..:conhccer, mas qua consta-me set· não com pl'l!uentlcu esti~ p:ir te. e di J"rl i rnais, no 
-profissionnl distincto- (apoiMl os), para. ir M J'eserva torio de L-lvi·as o Sr. Revy fãllon do 
Cear:i :.1ercorrer ü: t•rovin -h , investigar de tod«.!S cumpri1~1ento e alt11ra. da muralha, mas nada 
as srtas neceasidad~a c ~prcs()ntar ao governo t nos diz di! sua cspcssut·a. . 
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Voltou o ·Sr. Revy da. Lombardia. com o seu ·,. Os trabalhosdeirrigação _naLomhardi:1 ·não 
trab..:.tlho, que ê per-feito sobre o plano J.e irri- óxigeri1. obras tão perfeitas e completa:; como 
gal(ao. . _ 11s que silo indispcnsaveis para os trabalhoa . d~; 

Mas qual O" ·estado da provincia do Oeal'á no irrig-ação prujectados para a. provincia do 
tempo da sêcca. '~ Todos os rios secl!am. O Ja- C1~a1·ã. -

___ .:__.;g---.u.r.a,.r:.i b ... e...:'-e. o..,...J.,u ... n~q;-u,e,ir-ra..,,:.-o;-;-S,.a,l0~"'ar.:d,.,o_,.,o:;;--;B;-;-a;r:n:;:-~;;;;b::-u_i-,:h;--;u::-,'-1-:-'~.,..... ...................... ::o.r v' PonPEU :- Pelo co ritrario, na 
i ._,:mgue, o . a u, o 1oro e outros. 's- Italin. o~ tr~ba.lhos devem ser mais per

ta.belecem-se pequenas soluções de continui:- feitos, por,1ue lá ha a lular com as inun .. 
dade nas suas aguas, formando-se poços, e as da - · 
suas -prin~_ 

0 
• - -

_ · çoes. 

volmente tb volume,mas na Italia não se dá 
isso. 

A poucos kilom.etros de Milão a Loro.l.Jardia 
é bimhada por dous rios: Tecino e Adda. 

São pe1·ennes as chuvas e tu certa época,- e as 
aguas não diminuem por qu~ ... 

O Sn._ THo_::o.u.z Po)IPEU:- Mas qual é a con
. clusão a que V. E~. quer chegar 1 

O Sa . LAclmDA \VEnNEC:c- Não se im a-

O Sn. FELICIO nos SANTos:-Logo, :1. It.alia 
não é boa e:5éub. pat·a quem qúer fazer açude!'; 
no Ceará. _ 

O Sn:. LACERDA \VER~ECK.:-Ooncluidos O:'; 

tt·abalhos da corumissiio ~de que fót•a encarre
gado apt•esentou-se o St•. Révy nesta Oól'te, e 
o Sr. A vila. sem ouvit• o parl:.uucnto, sem que 
no relatorio anterior houvesse propo::;ta para 
es .:a de;;;peiu, autorizou immedia.tamen te a com

chinismos indi':pensaveia p:t t•a quo 

- q ra 
40;1. etc. :"lornmando no d-~clli'SO de 12 mczos muit<> melhor que, em vez de tres grandes 
812~6 millimett·os. Além das chuvas ordinarias açudes, si con~truissetn na pt·ovincia do Oottr:L 
a provincht d rl Miliio tir:>. para sua agricultura ayudes pequeuoa entregues á fiscalizüção das 
dos ma.iot·es rios, To ~:ino .Adda e oull·os, 170 cama~a::. municipacs. 
meLro;; _cu bicos úe agua por eogundo. j) (Tro-
cam ·.'!e íi i. Hitos apm·tes.) . O Sn. FP..EDERICO BonGES:- Um systema 

São, portanto, condições inteiramente diffe- não exclue outro. 
rentes. Aqui ti•ata-sc principalmente ele reser- O Sn . LACERn,v\VERNECl'-: -Outros enten,;.; 
vatorios, c l:i d:L ma.is conveniente dit·eC\-<tO ás diam set· mais acerlaJo prolongat• as estradas de 
ag11as t ue su erabun !am. A. ,,m·tes. i'IH·I"o tan.es l •.!V nd · o · · · :. 

,.ue:·o tzer que, quando encarrego a um- de Iuiapab::t, e r. de Sobral ao lpü, e n.té mesrno 
engenheiro da organizaçã-o de um orctamcnto construir-se outt·:~. do Aracaty ao lcó e Grato, 
para uma estrada e que elle ot•g:tniza um orça- ~ltt•a.voss:wdo o celebt·e valle do Ca.riry. Mas . 

-----4Jrnn-flefl-ntttoT-l'rpru~ , - - - o mm1s ro e en ao, o r. v1 n,som !'ance1ro · 
c h ido os me,ts d~sejo,. Si a. irrigação é um ú todas ~:'sas ponderuçõr!s foi tas por professio
}):'Ocesso :oimpl r}::, n.o alcanc~ d•) todo~ , a vi~1.gem naes muito distinctos, ordenou a compra dos 
do Sr . Revy :i lt<1lia fvi uma inu Li! idade; ~e o indi:o:t)Cil!!ll\'els ma...::hinismo . .; para a construc:. 
proces..;o exige certos :1.perfeiçoa:uento:<s a con- çiro de um dus açudes-o de Quixadá.. Succc-de :i 
clusão é que o orçaml?ntu ó dcfiicient~. S. Ex. o St·. co~selhe iro Penna, o qual expediu 

o Sn. Tt!O::\L\Z Po:\IPP.U :-0 ex~mp.lo r.in Lom· itumedio.tam(!nle contra oL·.iem, úecla.r:tndo que 
])a.1·dia mostra a. vantageJU da irrig-açiio. o acto de aen n:íltecessor 111io lhe pa.t·ecia t•e:.:-u

lnr , pot•qull.nto o ~:~nrlariicnto não ; tinbn. inter-
O Sa. LACEllD.\ ·· \VEU"XECK :-Si o nol>re de- vindo na questiro,e não havia verba \' atada pa1·:1. 

putado ' l uize t· f:tzer a.s irriga~·õe ~ da província esta. despeza. Ape:t::lr do aviso ter sido feito 
do Cea.rú. com a mesma perfeição com qu·~ suo pt!lo telegrapho. a respo~ta foi que os machi
fBitas as âa Lombad ia, eu lhe assevero C[llC nismos j:.i e!-. tavam comprauoa e de viagem para 
esse orçamento il·á a mais de 20.000 :000.~~0UO. :t 111-ovinci::t. do Ceará . 

OSn. F.:.cLrcro nos SA-xTos: - Podr~;;.se "de- Ora. Sr. president ~ , se eu me demorass0 na 
monstr;w que o ~ <:oat·anses ga.nham tnuito mais ' de:>cripçào deslas obras projactadas, levaria 
sâhindo de sua provinch c indo trabalhar em muito tempo, e niro quero cançar u. pacien-
outt·a p ort !J on lo. JJ;1o tenham necas. . cia a amara .. "- ,~0 lpow os,.. 
ac,:ude; ; nó ;; pt"i! CÍs:>.mr;s de g·t•antles ·· dcpos1tos 
de cearenses nas províncias do ~ul. O Sll. 0.\.)JI~HA E (JUTnos : -V. Ex. não nos 

. fatiga nurfca., e a qúestão é de gt·ande interes:.:o 
O Sn.. LAclmo.\. \VEtnmCJ\::-Em ambo~ os para. todos nós. 

relatorios (Lavt·~:~s e Quixa.d:i) c o St·. · Revy diz 
q uc, 08 rios seccam, r1ue a ·população emigra. . O. Sa. LAcÚ.D.-\. \VERNECK : - Pois bem; 
,1 UP. tudo fenece, q a f! 0 sol a lli ó abrazador. que d1r71 alguma co_uaa ~-sobre, eates dous reserva--
os habii:ant:!s t_i ~aq uellas ~eg-iõo ; ,procuram ~:~o r tonoe • . , _;- . _ . . 
toJo~ os :melOs vtr para ohttora~ • . -- ·. :- .·· . O açudo. do ;Qutxa~a._- vn.e ser·constru1do sobre 

(H.·._a. na L_omba.rdia, não s'_~ -d!J: 1ss3, mng11_:m 

1 

u:n pequ~110 r1o~ o S1t1á, _conftu:nte do Ba.n~.bu
emigrà, o trabalho é syst~matrco, as c_st:1.çoes hm. que c por sua vez tr1b~tar10 d? Jagua.nbe. 
regulares. · -.. .. . ·· -, • O no corre entre dous rochedos, P1cos e Cedro, . 

·-
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suas sguas avolumam-seno tempo das chuvas, 1 O .sa. LAcE~D.l. '\VERNli:CK •••• qu·mdo e.11 
mas n:testação da sec~a desap::il·ocem, ficando i des.e.;o ap~nas 1J1dtcar. ao goy~rno um mcno 

· à descoberto q uasi todo o seu 1-:i~o. · ma1s l"<l p1do·, seguro e. economico de resolver n 
Entre estes dous rochedos concsbeu o Sr. 'quost:io. 

Revéy construir uma- mt1ralha. de 18 1/Z nwtros Para. conter as a_:tuas dentro do Boqueirão, o 
de altura c 304 metros de comprido: A bacia. Sr. Rc\'Y faz construir uma muralha de 40 

~ . 
t:llqueires ~lc terra, devendo esta baci~ central alicerc~, dando :i esta muralha ~t extensão de 
c os braços que se alongam por dive1·sas de- 28li metros. 
presões por onde des;er.l os corrego~ donomi- A segur:tnça e gn.!"antia desb. níurt~.lb~ 
nl:t os ca.raco e rrdo' eer c conter · · 1m úJas 1 esta. n

1
a. sua osp,e5snt·a e . ~:1 p:o 

1
un c 

( e:metros cub icos agua. seus a 1cerces. Este p:mto c cap1t.a. • 
Para começo de.;;;b obra for;ltn applicados pelo' As a.guas ape:·t<!das dentro dessa. muralha. 

successor do nobre ministro os '180:000.~ vot·c1- crescerão e oc,·.upar<1o uma· iüuuensa suprn·-
dos pelo parlamento. · ficie de mais de 3U kilometros. com trcs e meio 

(Trocc~Jil-se a1>w·tcs .) ltdlom
1
etros de l:l.rf:plra, e 15 mett·os de al-

• u~ 

Por maior8s que fossem as scguranç:1s dadas ' T' • • _ 

por aq uelle engeuh,üro da soliJez dçsta mura- j . JC..St~ reserv:l:tOl'lO ~C\~e, cont~r 1.v00. 000.000 
lha. a~sevet·o á. V. Ex. ou·~ nã•J irh residit· na de metrc-s cubwos d agu~. (1) -

. " "' ~ ... . 
piniento dá n::-aralha e suas. -Jerriveis conse
quencia-;. 

Quaulo ao a .udc de Lavras. tudo é n01Ie 
gt·:mdio.-:o c !•Otnposamente e~cripto. _ 

Do Aracaty ao Boqueirà·J do CLmha~ que são 
115 kilometro:':, o terreno ú !"~t·tiL ~ phu:o. com~ 

_., c: ' ' ; ~ .. .t. - l ' -1• 

kiiornetro~, é elle selvagem~ ch0io de peJra.s c 
imprestnvel para a hwour:1.; r!o Jagu::ribe-ruirim 
até ao Icô e do -icó ao Ribeirão de La nus o p~.iz 
ó o mais lindo po~:ÜYcl, fertilissi·rno ~~ \11'0;·J·io 
para todo.;; os tr:~balbo::: da. 1a.YO~J·a. O H.ib ~irão 
do. Salgado, tributado do Jag·n;trÍIJe. corte entre 
duas :'>erra:;; -a;; sua~ agu:.\S precipit.:l.m-se sobre 
um gTande e apertado boqueirão cha mado 
Boqueirão d_e Lavras co~ un!a tal ímpetuo~id~•de 

" « As aguas tran;;bordantes do hg-o, descendo 
pdo~ ingremt5 flanco:-; (h montanha, em. arnn. 
se1·ie de ca.t ratas e rodomoinhos ;elas tt·0-
mendas corrente;.:a~ devi ias i sua q noda. can·,_;
gnram coru.sigo pedras graud-l.;; e !'CqucuaB p<•.ra 
os bur.lcos f01·m:tdos pelos rocho los <te "~aca los, 
e as ma.;s:1.s d'agu:t, redomoinhando co:n estas 
p•·d:·a,:, · t·eduziram-nas a pô ~ Jnoeralil estes 
IJur·aco.- em ei1·c ulo.; c td:~ vez mais fu ndus a té 
pa,,;:arcn t a través de nma. c~unad<l. do roch~do, 
w1na.ndo o d'~' tacando m:L.;s:ts d•: rochas, cn.:'l'e-
ganclo-as para o canal do r lo, etc:. etc . . 

Durant'= a;; ,cheias passam por aq uclle b o
queirão :!i . 9:S2.000 rnotl'O.;; cnbicos po1· 2-1 ho
ras, ou 1. 9~8 . 000 metros cu1Jicos por hora . 

l\lai:3 adiánte diz o Sr. Re\•v no seu r ola-
torio. · · " · 

« .:\. v i~ t~\. da p 1an La n. i o da discri pçü_o do 
boq Uelr[O e possiveí faz.e r Utll:l b 2.l' l'<tgCtn nu 
boc ue irão e ai. mais· do uma ' lo.;alidade . í> 

Ora. sonhore:;;, devo se r J"e!l.lruen te cx t::1or- , 
dinaria e a ter1·adora · a impoLuosidade destas 
aguas. e a tetuet·icbde da execUtJ'i'O de uml tal 
construc~~ito! (Trocam-se apartes c.:ntí·c os Sr·s 
dcputado.~;=cz o CP-a râ .) 

E u ch tmar:~i p~ra es to p dllto a n.ttençi!o dos 
'?obres de putados do Ceará ·qu e t 3.lvez me e;;.tc
;Jam ouvínd,J com cert:t prevenção . .• (Jíuit os 
n {l' o opo ir(d c1.~.) · 

O Stt. RATisuox A.:-Ao contrario; ouvimol-o 
· com todo interesse. . . 

, • . ' 
dra podia perf;~it~rnent(: ln.anobt·ar dentro desse 
resenr:ttorio o por-se atú em linha ue batalha ! 

PUT.\DIJS : - Sem duvida nenhuma.. 

O SP~. LACEUDA \VErt:XECK: - Ora, o Sr. 

j:i dis~•!, ~'~ e ;;pessura_ de.,;s~ mut•alh::.' tr::tL:mdo 
apenas d;1 sua. alLnl'a e do se:t prolongamento. 

O SLt. Tumuz Pci:.rf>EG : -E' porque V. Ex. 
não teve ã vista os desenhos . 

o sri . .LACEllDA \VE!'..~ECK : - Procurei-os 
mn8 não os achei, e agrade1:eria a V. Ex. si 
me pu·les:w depois i.nforma.r alguma couso. a. 
esL! ro-peito. · 

Li, com a dc\'ida attenção, o or•~amento ~~ 
como o n<;bro deputatlo diz, que ellc apresentou 
projceto e ot·çam.cnto sobl'e as irrig~H;.ões .. . 

O S:<. TtJO~L\t. Po:•!PEU : -Nilo a re:::cnta 
prOJ '~t'to, alla s<irnente. 

O Sn . L.\.<:Ell.D.\. \ VEn:-;acrc - Nad~ cncontl'o 
no or~.:a1uonto (1ue :l.t}UÍ c .: t!L; todas as v1:rbns ro
fe ro m-su unicamen t~} a wa.tnriacs para a con
st;ucc;.:1o do :rcserrator:o. Apenas Vi~jo que cheio 
o reser;';l.l.or·lo ::s a.guas set·ão desviada;;: pcl, 
vaUe <lo Icó, ond~ a popubçãv as aproveitará. 
pat·~ :mas plantHçt:es! o seu ga.d•), etc. 

Dahi para ba ixo Jo lc$5, seguindo pelo rio 
.laguaribe~ as águ a.': sorvi!·ão para regar toda 
essa r r.giii:.l até o .Iag uaribe-mirü.o. e d·::poi s de 
traspor es.->::t zona. até Cunha, um dique serü. 
construido para que as agu~s,subiudo de nivel, 

( i) . ~- . . ... . . ....• ..... . ........ . ........... 
Prinei j:J.Cs rc>cn ·;Llor ios tia. Fra11ca.: 

G::l.is · Dots, sobre c c:tnal tlc Bvurgo)·no: 
~IuLr·o5 cu bico ~ d' ;1.;; t~a ..•.. .. ••..• • . . •.•• •..• 
,\lln r :lll:L mu r:llh:L :!1 ttH:Lros . 
Esp.cssut·a lcnn iual G ,:íO. 
S.tt s·r·Ft; ~ t;nr., s(lhr•! o c:: nal Jo s ul : 
ill cl.l·os cui.Jicl)s rl'agua. .... . . ...... .. ... ... . . 
:ULUI':t ua lll tl l'a.Jh ·L :l!lu , ;;:;. 
E~nc ·~nra. te l'lnina\ 1:::! melros . 
Y1inu u, sohre o c:lllal . d ~ Nantoi; :t Brost : 
.\ll't n>s cuhi.:: os tl'ng.u:; • •. • . . , •.•.• . • • •• ..• • • • 
!ht U't':;L : . . - --··~: ··-
)l d i'OS ·· cu!Jícos tl";tgtu :; .. •• • ·;·~ .. ....... · •• 
f;I I'V ftS : 

Melros cu!Jico;. d'agtta ••• , ......... . .. . ... .. 

8. :5SG .GJ!) 

G.574.0.JO 

7.!,.;!7.000 

G.03J .O(I() 

2.0(}().ú00 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1603- PÃjgina 20 de 22 

Sessão-em 9 deJullio -de 1885 ')o·J ó) 

possam fertilizar, a zona que comprehendc 
Russ.as, Limoeit·o e -Aracaty, -tão ferteis e pro
ducttvas. 

A Camara vai ver qual o pessoal nomeado 
antes mesmo de um. metro, ·de construcção- da. 
obra. · :: -- · · · r: -

Este raser·vatorio, .não cessarei de rep~Úr, 
vai ter proporções colos~ae:;, e deve olferecer 
s~rios cuidados ao gover·no, porquanto- o rom-

a mura a p e · occas10n:~.r um 
verdadeiro desa-;tre financeiro, além dos pre
juízos consi~era.veis que podem ROifrer . todas 

Engenheiro em chefe J2:00::l$000. 
Um f o engenheiro hydr~ulico 9:600.~000. 
Um enn-enheiro de fa classe G:OOO C : 

mdito de 2a. clasi;e 4:800$000. -
Um conductor de fo. classe :3:600$000. 
Um dito de za. classe 2:400$000 . . . . 

gem do Jagual'ibe. Um thesoureiro pagador 3:600$000:. 
Eu. porém, que conheço muito o goYerno de Um desenhista 2:~00$000. Total 48:G00$000. 

meu paiz, suas fraquezas ~contemplações, tomei Po-r consequoncia aqui estão já. 48:000$000 
· o alvitre de dirigir-mo daqui ao nobre mini.;;tro dos 180 votados pela Camara, re:;tando-nos ape
da àgriêultur;;t, qLte é umhomGm de caracter nas um !';aldo de 132:000$000. 
energico, .e ha de cortar direito nesta questão. Mas estas obras, dizia eu, Sr. pre!!idl'\nte, 

O SR. R.4.TrsnONA : -Co1·ta e cortará. I ainda não estão conwç_1das; os machinismos 
o s L "{"fT • • 0 . 1 . ac!J.am-se já na província ; o engenheiro, en"':' 

R. ~CERpA. - vv ER~DCII.. ·- - e~s;~cla c carrerrado dos trabalhos mandou construir 
que elln nao se.Ja f;)rte so com as provlDc1as pe- . ~ . •. ' · .,. • 

recer.a sua estrada de ferro. (Apa1·tes .) estabelece-~e um conflicw :nt:e o Sr. R.evy:e 
Acredito que o nobre ministl·o da agricul- u:n dos mem?ros dtl. comm1ssao. ~ nobre m_:

tlll·a, homP.m enet·gico e rnúito justo, ha de ms_tro da agrteultut·a mandou daqut o Sr.Aarao 
es as ques ues proce er com m mta cn·cum- • . _ _ '::.' 'À a c. eo · o .. an e-

specção, pois trata-se de grandes interesses hontem a esta corte. le-se o segmnte (te) : 
não só de finan~.as como de vid:>.s, porqu0:estas · <<-0 cng8nheiro Aarão Reis, tendo concluido 
populações, que se acham :i margem do Jagua- todos os etames relativos á contabiliJa.de da 

·· rib~, podem soffrer realmente grandes }?re- commissão de açudes, partiu para o Qub:adá 
juizos.- afim de examinar os t~abalhos alli effectuados. 

V. E:t., Sr. pt·esidente, sabe, porque é quasi Orça em 135:000$ toda a desp~za etlectuada 
flluninense, que o nosso Peàregulho, que com- :· nesta provincia com o pessoal e ma.tel'ial da 
portaa-pena.s7Z.000.000 de Jitros d'agu:t, con- sobredita commissãO.)) 
s~ru_ido sob.~ fi.scalis:c_ção de funcci_ona.rios J·' · 

E' um negocio este mui to ~é rio (apoiados), e foram votados para o exer ·icio. 
por i ,.;so lembro ao nobre ministro que se1·i:1- O Sa. FE!utEIRA DE MouRA m(inist1·o da 
llJUito melhor cort:u· por todas estas àifficulrh- a!JI·icltlttm:r.) :-Depois do tudo liquidado neve 
des logo em começo par:.1. não ter depois de haver um deficit. 
recn:n· lendo-sejà despGndido GOO on 700:000~. 0 Sa. LACERDA \V.ERNECK : - N:io ha nada 
Esta,;; coudo:'lcr.mdencias propr·ias d:t nossa admi- feito; ha a pena,:; a CI)Dstrucç:To dJs auarraca
ni:stt•ação darão em rc!sn1tndo fazerem-se 

· m~ntos, os ·m.acbinismos e um:L pequena es-novas clt'lspe;:as, novos pbnos e projectos e tudo 
em prejuízo d:t causa public:t . (.:llgu~~s opal':.. tl':t.' lrt. 
tes .) O Sn. Co1~Lrro DE AL:IIEIDA:- Não ha nem 

Or·ganizou-se a commi~?sã•J para a construc- um palmo de muralun.. 
ção de a~udes . O SR. THO:IIAz PmrPEU:-V. Ex. não cc-

A pr_oposta do nol,)re ministro pedia apenas nhece as diffi.culdac1es do terre~o. 
200:000$ mas o parlamento deu- 180:000$000. 

U:~r .- SR. DEPUTADO:- Para e Qui::cadá. 

0 SR. LACERDA \VER~EC!i:.:~A proposta fa.lla 

(Ha ottt?·os apcwtes.) 

o .SR. LA.CF.RD.\. vV ERNECK : - Eu peç~ ~os 

em a~u es e . na e~1·e a_rta a gr1cn tura o I do Ceará nesta qu0stão, porque é b::1.stante dizer 
S~. c?nselhe1ro Jo:;e Julto sustentou a conve- I um nobre deputa.do-ttpoiarlo-para outro dizer 
m encta destes a çudes pequenos. Iocro- não apoiado- e est.1 bdecer-se o dia.;. -
.. O Sn. RATISBONA:-1!; eu sou de~ta opinião. logo. (Riso) Eu a qui não sou homem politico; 
_ o SR . LACERDA vVErtNECK:-Ha muitos pro- estou apen~s ~r~tan;do d_e uma que:::tão qu~ me 

thsionaes que assim entendem. . parece multo lmpot tan~e. . 
· ?\Ia~ o nobye ministro miindou immediata-l O Sa. Fm~oE:nco. BoR~Es_: - Est~ fazen~o 

mcnto orgamzar um-regulamento pelo qual se ; um gra.nd~serv1ço .a prov1nc1a ; porem_ eu nao 
devia dirigit· o engenheiro -chefe::<la_quella. com~ : co~c01·do ·com ~<E~: na : sua :conclusa?, qa~ 
missão, nomeando-se numeroso pesso:ü sob as) ,ma1s ou m_ enos Ja detxou t-ransparecer,- que e 
ordens de~ te. 1 a de não se construir açudes no Ceará, em-

VII •• -39 -
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·q11!l.nto que eu ·sou favoravel a essa constrric-
<:ão. _ . 
-o su.-. L.~cF.P.iü \V&i\N:Eci: ~SegunJodlsse 

o engenheiro commissionalo pelo nobre mi
nistro, já est..'io ~as tos. 135:000$ - com o pes-

, • t .... , 

consequencia -a especificação da:; quantias d:}S
pendidas no theatro das oper:1ções, isto é, em 
Quix:1.di. 

ra, t'. pres1 ente, o engeaheiro Révy ao 
passo que decla!-"n. em seu relatorio que o sys
tema de irrigação é f~cilimo, que está ao al
cance de qualquer pej';soa.; que o terreno no 
Ceará é fertilissimo, apezar de não haver alli 
um arado a producção é con-:ideravel nas épo
cas regulares, sem embargo dest~s meios·ro
tineiros .•. 

O SR. MIG-UEL DE CASTRO : - Em alguns 
ontos é ossivel ue o sólo não se reste. 
o Sn. LACERDA vVEm·\ECK :-E que b!l.sta 

lançar a semente para que est(l. s~ reprodllí~a, 
·dado o sy.stema de irrigação. na razão· de 1 O' 
para , o que ara o e ara um p~1z tao e r 1 

-- como Alaba.ma, :t Georgia c outros logares pre
conisados sob este ponto de vista na America 

O Sn. THo~uz PoMPEU :-E deu a razão 
scientifica. 

O SR. F:Ei:..rcio DOS SANTOS :-Temos logares 
que dão isto sem necessidade de açudes ;o-que 
ha é falta de-braços. .. . _ . · · 

O Sn. R.-\. TISBON.A : - As terras · de serra aci
ma. (H a outros apartes.) 

o Sn. LACERDA vVERKECI\. ;.;...!\Ias si· essé' - . . 

CompromeLto-me a -a u:dÜar o nobre ministro 
neste empenho, si assim entender: conveniente. 

-(Apa.1~te.~ .) ·· - _ -_ ·· - · -
A província -do Coará libertou todos os seus 

escravo:::, deve ter trabalho:lores aptos ·em toda 
a ar . · 

··O liberto, o índio, o nosso roceiro, o homem 
mais valente que conhe~-o. vivendo dias inteiros 
na . caça e alimentando-se com um pouco de 
·. a, c v m er ap l ' ao para esse ser-
viço. 

Qne necessidarie, pois, temos de lombardos, 
quando o se~vivo _pódc ser feito pelos nossos 
patricios ? (Apoiados.) 

-O SR. CAR::O.""E mo DA. RocH.-\.:- Peço a pa.-
l:tvra. ' 

o Sn. LACERDA vVERNECK:- E' sufficiénte 
mandar um homem pratic.:o e nós o temos aqui. . . . . . .. .. "'' 

Gla.ziou. por exemplo, c estou certo que elle 
indicará a S. Ex. um homem competente que 
possa ir ao Ce:trá ensinar a.c uelles meus com-
pa rlO.:J.B como a.o e apphc:u·-se a estes tra-
balhos. - -

O que não acho conveniente nem necessario, 
e man :··r nr para o eara a.m1 :lS estr;;~.ngel
ras, expondo-as a uma rapid~ e brusca mu
dança de clima. 

O Sr.. Tno:.L\.Z Po)lPEU:- V. Ex. es t:\ con
demnando a· immigr:l(,(àO . . 

O Su.. L ACERDA \VER::mcK :-Não censuro a 
immig~·ação, mas acho que_ é inutil para o 
Cear{~. (:lpart<.:.:--.) 

O SR-. C.ut.Nirno nARocuA:-Eu :fi:t. i~>so como 
1 rig1r a nnrmgraçao par:.1 

\VER:>;ECJ;::- V. Es:. tem 
arJ c 11"'Ul'O o seu ac o ; mas ac 10 

dos açules ou ser;~m collocadas nessa zona que, em vez de 100 làmilias lomilai·das, bastava 
on.de se tem de pra.tic~w a irrigação~ que viess"m uma' quatro ou seis dad mat·gens 

O Sn. FELICio nos S,\.."'\Tos:-Eu pensei que do Tis~•iuo... .. 
ao menos lá h .... vi3. gente· O S1t. Tno:.rAz Po:.rPRU : - V. Ex . ni'io com-

O S!t. THo:.r.\z Po?>IPEU : -H•)Í ele dar a. razão bato u. Ul ~~dida, fa1. 'fUCSLão do nuru(!ro. 
dis3o. O Sll. LACI~ !tDA \VF.n~F.CK: _;. Não: combnto n. 

O SR. L.lCERD,\. \VJm:->Ecrc-Si o cenreose é ·medidn, mns nc!to r1ue pot• or:t não ha necnssida
um homem indu;;triosu, oom trDl>nlhador. que dn de virem: tnnlog estr;mgciro..:; dahi é quo ::;e 
necessidade ha~ de mandar bu~ca1· 10~ fa.milias origin:\.l.n desgostos c queixas com as quaes so 
de lombardos, que venham ensinar aos nos:-;os -de:sacrodita :l noss:1 coloniz:<ção. ~ 
patricios a maneira de abrir um rego e de en- Eu não suppunha, coHfo~so com grande pe-
caminha.r as aguas nos campos '~ · sar. que a b \·ou ra. do Cea•·li esti ve~~e tão alra-

0 Sn.. THo:~u.z Po)IPEU: -V. E:s:: .. suppõe qne zarl:l como diz o Sr. Révy. J:i estive naquella. 
é tão facil assim~ · . provincia, e recordo-me de que havia na serra 

0 Sa. LACERDA \VER..~ECI\.:-Acho a enas de Aratanha grandes plantações de c~fé. 
que não póde ser difficil, . porq ne a provincia O SR. RoomG-uEs JuNro:t: - Mas o arado na 
tem duas estradas de (erro que foram construi- se1-ra não aprovoita. 
das com o braço do cearense. (.4poiaclos.). O SR. RA-rrsnoNA:-A questão ó c1ue onde ha 

O Sr:.. THo!lrAZ Po::o.IP.EU:-Trata-se de um inliustria pastoril não ha lavoura. (HcrotH1·os 
t rabalho novo n9 Brazil. apa;·tr:s.) 

O Sn. LACE!l.D,\. \VERNECK:..;_Si é no,·o no O SR. L,\CJÚl.DA \VENJ<:r;: : - A ,emancipação 
Ceará, onde t \1do é rotineiro,. como diz .o Sr. nn. pt·ovincia do Ceará \•ai sar '11mafonte de 
Levy, mais facll a menos dispendioso serâ. pt·osperirlade e de reg(•ner:1ção para sua lavoura; 
levarpa.ra alli dez ou doze fàmilias _ da minha e a prova dislo é que : o_ presíJcnte diz qne não. 
próvincia~ que saibam trabalhar com a.ra.do,· ha. à.in.heiro para. paga.! aos funcciona.rios pu-
fazer !egas e àii'igir aguas pa~a os campo.3. blicos .•• 
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O SR. Trro:ilrAz PoMPEU :-E'. um facto com- dente, que a.lguem, que V. Ex. conhece, talvez 
- pletamenk independelite-da etilaricipação~ pe~soalmente, nos indique, apreciando .e mora~ 

O Sn. .. __ MIGUEr. CASTRO :-A assembiéa_ lizando aconducta dos nossos governos, não o 
provincial-da B.ahia. deixou de reullir-se ·por~ caminho de Damasco, cidade celebre pelo seu 
falta-de dinheiro nos cofres da provincía. ho:::piciodc alienados,mas o caminho do Egypto · 

. .. ·" ·: .. .- . ' .• 
sidente, comba1.~ndo essa systema da construc

.. ção dos grandes rese;:-vatot·ios, ~pregoados pelo s . 
ção dos peqllenos roserva.tol'ios, porque : elles 
não pod•:;rão preencher o fim a que se desti
não, er!tendo que o nobr(~ minist;-o só poderá 
resolver perfei lamente esta questão, satisfazer 
os intuitos patt·ioti~os dJ. população da pro
víncia do Ceara, ou prolongando uma das ~mas 
estradas de ferro alé ao cot•ação da província, 
ou inaugur:mdo outra estrada de ferro, que, 
p~rlinclo do .~racaty, vá ao Icó .•• 

ou de Constantino la ..• 

(llf ttf.ê'~-: b~m, ; muito bem. 0 Ol'adOl' e éom
/Yrirnentado llOr tod'.Js os deputados cearenses 
e Jor seu:; ami os • 

O Sr. Ferreira de Mo:u.1•a (1izi
nist1·o ela ag1·icultw·a) :-Sr. presid~nte, eu 
não me ,julgo habilitado a ontrar no debate da 
questão technica sobre a escolha de pequenos 
ou de grandes açudes para o Ceará, ou mesmo 
sobre a aprecia~ão do }:lbÍlo apresentado pelo 
Sr. Rcvy. : 

Por outro lado, parece-me que semelhanto 
9. uestão já e~tà resolvida, desde 

. ' 
construcção do açude do Quixadá.. 

Sinto-me hoje · incommodado, e por isto 
hn d•} me )0rmittir o nob1·c de u!:1do )elo Rio 

e arieiro que eu Reja. breve nesta resposta,. 
cingindo-me anenas aos quesitos da sua inter-

pa;·a o Ipú; ou i_naugurar uma nova. via-fet·rea pellação. • ·· -
" _ . · · ' · ~ ": · " - ::ito . Si o governo imperial julga con-

qu:.1si que equidistt'l.ntes. porque a distancia que I vcnietite em vista do no-sso estado financeiro 
Vtti do Camocim i Fortalez~_ e da Fortalezaao a contin.'uação das obras para o açude a~ 
Aracaty é q uasi igual e, abrindo-se a estrada Quixadá. · ·· 
de ferro do t\racat.y. até ao .. lcó, vn,i · s~rvir ·- · 
uma zona magnífica, que é a do Cariry, inJi- S1·. presidente. comqu:into seja grave o nosso 
cada pelo Sl·. R,~vy como uma das mais f 0 rtei;; t~stado ·financeiro ·· (apoiados), todavia não de
do munilo, c não se expor:t a tentativns que vemos julg<tl-o irremediavel até ao ponto de 
podem trazet• gt·avissimospr~>j~dzos. O_s !\~:udes privar a indu.;;triosa pt·ovincia do Ceará dos ele
servem a uma zona u:iliilo limitada, eJ'tão ex- ·mentos de :que elh t:into carece parri o seu des-

ostos a. dcsastr·es, ao J:l.SSO c ue as estradas de euyo_lyimonto e pl·ogresso · (Apoiados; ?nuito 
ferro serão exccllontcs auxiliares sob todos os 
pontos de vi-.ta. ·· 

O no!J1·o ministro delibero como. onlcl!d ···r; 
c .. ( ·h 

o sentimento::: dcjusti~;l, Acho que a situação 
financc!i•·a ~~ súrin., mu! to gra \'C. c q uc não é 
prudente quo estejamos a faz r! r expe1·icncias 
que nos podem cust tr _ milha.res de contos. 
(ilpa1·tcs .) 

Sr. presidente, cu tinha muito que dL:er, 
ma.s VOil C:OnCluir, pOl'lfUe O nour\3 HIÍOistt•O dG\'C 
estar faLign:lo. 

O Sn. A,,,.-:mo C.\:III:'\HA:- V. E~. t·~m . dis
- cutido com gr~nde pro_ficieucia. (Apoirulos.) 

O Su .• LACERDA \VrmNECI\.:-Sr. presidente, 
ba poucos dias, o meu nobre amigo Joputado 
por S. Paulo, conclui nr1o n. sua· interpellação 
ao nobre ministro do lmpcrio, repetiu-nos aqui 
a phrase de_Chat0n.ubriand ~sobre o::; · fnuer~es 

monm·cbisb1 convicto, que us palavras do nobre 
deput:l.dO por s~ Pa.ulo comrnover<!-111-llW pro-:-: 
fundamente . Dccbro, porém, :~ V. Ex. e á 
Cn.mara que as~is_ti:-i:t corn m:!i<:: resignação aos 
ftineraes del'ltn. monarchia. dn que _se ti v esse de 
ver. coberto de crepe c percor1·endo as ruas 

- desta capital, o crc:lilo publico, a. palavt;a hon-
rad:J. da nação. _ ·- · 

E. tempo de. recu:i•·~ - 6 t!)wpo de aca~a1· co'm' 
cate sy~tema de~ dissip.açõe~ c de dcsperdicios. 
Si não retrocedermos, r·~ccio "múito, Sr. p1·osi-

Ella, Sr. presidc1>to, nece~sita. sem a menor 
duv~da, do grand:;~s r~cursos, no sentid~ de prc-

o &.: ~ • .& .. • 

flagellou-a., doi~ando-nos profundamante con
tt·istados. ( AzJOiarlos; muito úc-m. ) 

E' opinião minha que, p:u·a que sa posaa 
chegar ao result tdo que todos desejam. no in
tuilo do prevenir aquolles males, só existem 
dous alvitres : esLradas de forro c açudes. 
( Apoiados. ) 

O Sn.. 1\hGUJ~L Dll! CAsTr.o :-Despczas pt·o
dnctivas. 

O Sa. FnEDERICo Bon.aEs : ....:-si se tivesse 
feito iss:J um pouco antes d:\ ultima secca, u 
desastl'e não tet·ia __ sido tão l:uncntavel. 

O Sr\. FJmREIRA DE 'MouRA (mi11.i:>t1•o da 
ag,·icultura):- Isto não extinguira compe
tentemente as c ,w.as do mal, porém :contri-
u1ra mm to para a rno 1 caç:Io e as, pre\'C

nind., a rep,·odu,·ção de calamidades ua mesma 
proporção em que ellas ultimamente se mani
festaram. 

· O SR. Tno;\rAz Po:\lPEU :- E as consequen
cias dnsse Jlagcllo. 

O Srt. FERREIRA DE MouRA (ministrá da 
agdcttllttra) :--:- Enlrelanto. Sr. presidente, 
cU: prometto ·a.o-nobre deputado toiriaJ.<na: niâ:i()L; 
con~ideração as reflexões que ·acaba de ·ex
ternar. -, .. ···, . 
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taria. mas niio encontrei-os completos; · ta.r so r·e a ve:ba·.- co;npetentc,. no respectivo 
·o ~ c· ' - R ... - . N. r . h d - orçmncnto, deh~erara .. C?nl? molhar lhe pa-

dl.. Ah::\ErRo DA ocnA.-.1: em a e en reccr _ · 
conlrar enn-~\am:mtos. 

o Sn. FERREIRA DE rdoun.A (1ninist1'0 da 
ag,·icultum):- S0i apenas que o Sr.. Revy, 
dirigindo-soao meu illustraJo :mteces~or, àisse 
que convinha trazer alguns 1om bardos .•• 

O SR. CARNEIRO DA RocHA.:- Apoiado. 

O Sn.. FERR1W1A DE Mour.A ( mini.-: t1·o da 
ag;·icHltHra):- . • ·• visto serem homen~ pra
ticas pat·a cs tr;1balhos do açude do Quixadú, 
sem determinai·, porém~ o numero de familias. 

O SR. CAR~Ern.o DARocnA:- Apoiado. 
O SR. FERHEmA DE MounA:-Podcr::.i, depo~s 

<:: 

V:JS obras entender-me com o St·. Revy,afim de 
sab~r sl. e!1'ectivament0 tornam-se indispensa
veis os mesmos lombardos. Como simples op·~ ra-
riOS. es e .J:l cre10 que nao, opota OS) 

.. porque os cearenses são h.otuens pam os 
mais arduos trabalhos (apoiados) . . Pelo lado 
technico acredito que não precisaremos de 100 
nem de 50, neni mesmo de 20. Um menor nu
mero de lombard6-s · poderá ind ustriar os ha
bitant·:s da província. 

O SR. :MtGÜEL DE CAsTn.o:-Ao Cearense 
basta ver uma vez. -

tendo que a applicação dada. pelo meu anteces
sor à quautia de 180:000.j, votada p -3lo corpo 
legislativo, est<i tle accurdo com. o § 21 da. lei 
n. 3230 de 3 (le Setembro de 1884. 

da intcr·pelbção d0 nobre do·putado pelo Rio 
de:Janciro. (llf ttito bem! muito bem. !) 

A discussão fica. adiad~~ peht hora. 

·. O :sa .;.;Pr.ESIDENTE d:i para amanhã a s')-
guinte ordem do dia: · · ·· 

Discussão da conclusão do voto .em separado 
cuja \'otação :ficou empatada, sob1·e o parecer 
n. 158 ~e 18S5,relatil·o á eleição do 14° districto 

Votação do art. -Lo do projecto sobre o ele
mento serúl, e discussão do seg-undo. 

Continu;1ção da 2:~. discussão do pro,jecto n. 1G 
de 1885 credito ao Ministet·io d m eri 

2:~. discussão do project•J 1i. 18 de 1885 (cre
dito a.o .i\1inistel'io da J u:::tiça) . 

Si houver tempo, discussão d:.1s emendas vin
das doSenn.rJo,a.o credito do l\Hnisterio ela Agri- · 
cultura: para pag;1mento de divid:~s de exercícios 
findos (projecto n. 20 de 1885); 

Levanta-se a sessão às 4 horas. 

r,ECTU'lCA~ÃO 

Declaro que abstive-me de votat· sob1·e a actn. 
da .e:~i~~1o de S. l\Intheus, do 7° districto do 

sessõe3, 9 de Julho de 1885.-

ACTA DO DL\ 10 DE JULHO DE 1885 

Prcsidcncia elo S]·. Franhfiri' Doria 

Sr. presidente, defficilmente se achará o 
accórdo, quet· nrst0, quer no outro sentido, 
porque alei do orçamento n:1o é explicita. A 
respectiva. tabella. cxplica.Li \'3. tambcm nath\ 
ndianta. A's 11 hora.s da manhã, feita :~. cha.madll, 

acham-sr~ presente:.; os. Sra.: Fl'anklin Dorin., 
O SR. CARNEIRO DA RocHA:- Di>u a. quantin. Valladare~. Costa Rodrig11es, .João Dantas Filho, 

sem :~. designaç;io de COLllO havia do sor appli- l\hrtim Francisco, Dias Carneiro, Coelho de 
cada. !\.lmcida.. Salg-ado, João Pcnido, .Ma~caren ba~, . 

o SR. FERREIRA Dl~ MoURA c(m.inislro da I A_lves de . Ara~jo, H.a.tisbona, Ara~jo Pinho~ 
ag;·ic.ullul·a); - Diz apenas: para aç·udcs Silva ~Iaw., 1- aJu:1 Fleu_ry, Ant!Jmo Crat·los, 
200:000$000. . Pr?dellte tlo Morae,;, Barao do Guahy, ~:~.ula 

---~~r.--i:"=----....-:-:::-:-:c=~~--n-~~~- _ ""=· ~=-r::-----r-*""+*-ul~lftiOT-,-...L;;>~o,..,*'n·enço de Albuquercp:e, · Hodr1gnes 
R. AU:-.:~tnODA ocru .- pola o. Junior, José Pompeu, Gonçah•es Ferreira, i\lo-

0 SR. FERREIRA DE MoURA (,niJtistto da reira de "àrros, Castello Bra.n' o, Augu~to Fleu
ag,·ictt].t"ttra): - Creio que dentro dest:l fõrma , ry. lldofoni'!O de Araujo, Carlos Peixoto e Alfre-
indeterminada, o rnen antl}ce-soi' padia, sem· do Chaves. · 

.infringiL" lei alguma, applicar a.quelle credito Compare·com; depois da chamada, os Srs.: 
a primeira oxperiencin.. (.4.po iadós.) Rodrig-o Silva. Lacerd:t \Verneck, Alcoforado 

Eutr·elanto. sob1•e esta magna questt"lo de ·Junior, Almeida Oliveira, Leitão da Cunha., 
ac;u.Jes pusso dizer ú CaJUar;)., como desb1·ei ao Tbo::naz Pomp'!U, Ca.mpos Sa.ll~s, Araujo Góes 

.. começar, . qu" niio me considero hab;litado a Junior~ ··Vaz·de Mell.i, Ft·P-dn rico · B~·rges,· .:!\Ia
julgar si de\'e.iu s~r construi_!.\0~ 1:m grande~ ou ciel, Affon'iO . Penu:t, . Alvaro Camiuha, Ui beiro ,;, 
pequrmas prororçõe:s. - ' _ de· .Menezes, Cruz Jouvê:1.. Jonqu~m Pedro!-. 

- ~ .. 
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J.oaqtiim Na.buco, Soares, )3ezam:l.t., Carneiro 
da· Rocha~ Binto lhmos~ Andradi~ -Figueira., 
Co~lho de n.ezend~. Caslrioto, Fei'Da.ndea de 
O~i veiz·a, De Hino Ciu tra. Cunha Leitão, Eufr·a.
sio Correia, 0omes de C;lstro~ Francisco Sodré, 
Candido,de Oliveira .e :Fc~rr i 

Municipal de. S. .Íosé do Tocautins,naprc.:;. 
vinci:i-de- Goy:iz, pc~dindo a concessão_ de tres 
loterias em favor das obras da igreja m11triz da 
ti·eguezia daquclia invocação.-.:\.' ·coli.unissão · 
·de faicnda. ."- · 

. _ Do ~esmo Ministerio, de ü do mesmo mez, 
Ao .meio dia,o Sr. presidente declara não ha- J decb~ando que ness::t.f.lata communica aos re- , .. 

ver sessão. .· · specttvos pr-esidentes as decisões da Camara dos 

Faltam, com. C.1USa pal"tici pada, Os Srs. : Ac
cioliFranco, Affonso Celso Junior, Antonio Be
zerra, Carlos ·· Ailon;;o, Chagas, Demetrio 
Bezerra, Leopoldo Cunha, Montandon, Zama, 
Beze~ra Cavalcanti, Barão da Leopoldina, 
Costa Pereira, Silva· Mafra, Vianna-"'Vaz e Mac
Dowell. 

Faltam, sem cau:sa participada, os Srs.: 
Adriano Pimentel, Alvaro Botelho, Antonio 

· · , · · , · e iqueir:\, 
'Aristides Spinola, Bar:Io de Anadia, Barros Co
bra, Berná.rdo de Mendonça ~obrinho, Bezerra 

lho e Campos, Corrêa de Araujo, Ct·uz, Dan
tas Góes~ Diana, Diogo de Vasconcellos. DuaJ"te 
de Azevedo,~ F. Belisario, F1·ança Carvalho, F e-
1c1o aos an os, aspar e Urummon , · enrt

ques, Henrique Marr11Jes, Itaqui, Joaquim Ta
v:J.res, .José Marianno, .Ju,·áncio Alve;;;-Lcandro 
Maciel, M:1rei.' Guia.· Miguél Castro, . J\loreii·a 
Brandão, l\'IanoP.l Portella, Olympio Campos: 
Prisco Paraizo, Ribeiro da Luz, Rodrigues · Al
ves, S:1tyro Difls, Schutel, Sigismundo, Sinim-
bü Junior, Ulysses ~ianna e Val~l~taro. .. _ 

servindo de 1°, d:i. 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do t <> secretario do Senado, de 7, 8 c 0 do 

corrente,-communicando que o. Senado ad~ptou 
o vai dirigir à sancção imper1al as segumtes 
resoluções: auLorizando o govct·no a c_onced1~r 
li· ·ença por um anno, com os re~pcct1vos or
denado~. para tratarem de sua sauJe, ao::~ df~S
embarn-adores, João Coelho Ba~tos, dn. Relação 
de B1:lém, Bel:~rmino Peregrino da Gama e 
:t>.'Iello da de Ouro Preto e João de Carvalho 
Fema'nde;; Vieira, da da Fortaleza; e aosjnb:cs 
de direito bacharel Fernando Alves de C:rr
valho, da ~omarca do Brejo, na pro,•incia do 
Ma1·anhão . e bacharel F'r-~ncisco da Cunha 
C'astello Branco. da comarca de Pa1·intins, na. 
pro v incia do Am~zonas? conceàe~do ás me_no-

~ . 
.. ,. • J J , 

mente, o monte -pio de seu fullecido. a v?· . o 
chefe de ~ Gsf1 uadra reforll!ado Antomo .. F el:l: 
Corrêfl de Mello, desd:~ a data doseu fallccl
mcn.to ·; e que o Senado delibero~ se consultasse 
n. Cama1·:1 dos Srs. l)cputados, st consente que 
se accrcs-::ent'3 á proposta do govP.rno sobro a 
eulissão de 2,=j,OOU:OOO.) em moeda ·com1nte ·· as 
palavra~-:-Revogam~se ns disposi~õe~ em con-
-Lrario. -lntcirada. ·· ·· · -

Do Minil' terio do . ImpGrio, de 4 do cor;•onto, 
ramottando cópia da r~pt•esontação da Camara. 

:; s as e erçoes u 1mamente 
feitas no 5° districto das provincias de Per
nambuco ·e da Para.hyba, e ' no 3o · da. de Minas 
Ge!"aes. -Inteirada.· 
~·· ~ . 

_Dos Srs. deput:\dos Affonso Celso Juniói" 
(1° secretario) e Carlos Alfon;::o, communicando 
acharem-se de nojo pelo fallecimcn'to de duas 
pessoas. de sua f:tmilia.- Mandou-se des-
anojat·. -

provmc1a a Ba 1a, re
mettendo 5~ relatorios daquella };IJ'esi·lencia, e 
H. collecções de leis provinciaes.- A ar-

o • u : or o • egre, a y, w.
mão, S. João do Hor-tencio, Nossa Senhora de 
Belém, Rio dos Sinos, Mauro de Deus, -Pedras -· 
Brancas, Nossa Senhora do Rosario, Nossa 
Senhora da Piedade, Bonjardim, Santa Chris
tina do Pinhal e a apuração geral. 

O Sr:. Pnt!:S;DE:-~TE dá pnra o dia H a seguinte 
ordem do dia.: . . _ 

Discussão da= conclusão do voto em se ara 
o r. ampos Salles e outro sobre a eleição do 

14'' districto da Bahia, cuja votação ficou cmpa:: 
tada, e votação das demais conclusões. 

Apresent:• ção de projcctos, inJicações e re
querimentos. 

Discussão dos requerimentos n.cliados. 

.. \ CTA. DO;' DIA i1 DE JULHO DE 1885 

· Preside11cia do S1·. Fnmhlin Doria 

A's H horas d:t manh;i, feita a chamádn• 
acham-se presentes os Srs.: Frankli n Doria, 
Cosla Rot:lt·igues; Valladares, .Toão Dantas Filho, 
Mascar enh3S, João Penido, Ahraro Caminha, 
.José Pom )eu, Lou!"en. o -de Albuc uer ue Tho-
maz Pompeu. Silra I\I~ia, Bento lbmo~. Rodri-

-gue,: Junior, Augusto Fleu ry, S:.lgado, La- :
·• cerda \Verneck, U!andro Madel, Bezamat, Pa.
du; ~ - Fl•:!Ut:Y, Gonç:.lves Ferreira, Henrique Mar
ques, Mont'Ani.lon, Antor~.io Carlos, Bart·os Co
bra e Bulhões. 

·comp:u·é~ew,- <lcpois Ja cham:~da, ~cs S~s. : 
Rllisb11n:a, . Va1. ile l\I••llo, Cru~ Gouveã, S1lva. 
·M1ifrn, -Moreirli .. Bra.wlão, · C:l.t·l()s ·. P<!_i~(·to; Al~ · 
fL·cdo Chaves. i'1•ude ute :de Morac~; B:!.riio dn. 

·L.copoldin:t, Ca.~noirodn Rocha, .i\.lcofor~do Ju-
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nior, LeiWo da Cunha, Fernandes- de 
_Uibei1·o de Menezes, Affonso Penna, .· Ii.iefonso 
de_ Araujo, .MigueL Castro, Soares, .Maciel; 
Casirioto, ·Cunha. Leitão. Dantas Góes~ Zama, 
.Juvencio UV'es e P~~ula. Primo. 

ti, Antonio Bezerra, Carlos Atronso. Chagas, 
Costa Pereira, De1netrio Be:r.erra. Jose },brian
no, Leopoldo Cunha, G.;mes de . C:~.stt·o, Mac
Dowo11, .Martim Francisco, AlmeiJa Olívoit•a, 
Barão do Guahy, Moreira de Barros, Coelho 
de Almc~ida, lJ'rancisco Sodré, .. Ferreira de 
Moura e M~noel Portella. -- · 

Falttlm , sem causa p:.u·ticipada. os Srs : 
Adriano Pimentel, Ah-at·o Botelho, Alves de 

• • • • J' 

. ' ... o ' 
Ant··mio Prado, Antonio de Siqu~ira, .Ar:IU,jo 
Góes .Tn ni.or, Ar:,.ujo Pinho, .:\t•i;:.tides Spinob, 
Barão de Anaclia, Bern-' :.rdo de :i:\Ie:,clcm •:t So-
llrinho. BezQrt"rL de Menez~s. Canrlidf; dr, Oli
V·~ira, Campos Salles, 'Carneiro da. Cunha, 
Caste!lu Branco, Coelho e Campos, Corrêa de 

SESS~Ó E~I i3 DE JULii() DE 1885 

SU"'L\lARlO.~Lcilur:t c approvação dõ!S actas de iO o H. 
t!,o_ e~1·rcnt•: -7Exp11m~:.T E.:-P~~~ccorcs. Ror! o cri mcntos. 

:\ri~lirlc~ Spir:ola occ;Ipa-sc C(•m a estrada d.c f•:rrÕ 
D. Pedro 1.-0nnr.~r no DL\.-Di:;cussão do ''olo c1n sopa
rat!o ao projccto n. i5~-J&'l5 (cleir:ão tlo go districto 
da Dallia). Discurso do ~r. Do1.arnat. O Sr. Ar:w·o 

111 10 l'l'qncr o cn(:crra.meuto. 1::' approv:l.tlo. O Sr. 
_.\.!riaJ~oJ f';mcnt.el rcquc·r Yot:,ção no111inal. J~' appro
Ya!lo. P.ccouhccuuonto do Sr. IJarãfl da. Viila da Darra 
-Vot;,ção do al'L. 1° (lo projccto n. :1. A-iSS~: Qucstv'cs 
Je onl~m.-\'olat:i:ics. Chamada~. · · 

~ t , "' • ' . , • ' .. ~ ·- ' 

Cintra., Diana. Dias Carnei_ro, Dio::;o de Vas- Zama, Bulnões, Scuutel, Lacerda \Verneck 
concellos, nuurte t.le Azeve·lo, EÚfrr.sio Cor- Ribeiro de Men~zes, Cast.-ioto, Soares, Ma.re~ 
r~ia, Franclsco _Bel1ssrio, --França Car\"alho, Guia, Barão do Guahy,Antonio ·Prado, RodriO:o· 
Felicio dos Santo~. Ft·ederico Bm·g~s. Gaspar Silva. Correa. de Araujo, .José Pompeu, Moreifá 
de Dt·ummond, Hen1·iq_ues, Ilaqui, Joaquim B1·:.mdii:o, .Ca.mpos Sallcs, Antonio Carlos, Arau
Pedro, Joaquim .Ts.vares, Joaquim Xa.!Juco. jo Pinho, -Coelhode Almeida, Leitão da Curiha. · 
l\f::~.t·0s Guia. Olympio Campos. Prisco Para1zo. Adriano Pimentel, Eufr·asio Correia e Maciel: 
R1beiro _.~a T~uz,. Ro ir~?'o Silva •. R;>cl;·ig-ues • Compar·ecem :lepcisdci. cb:~mp.d!l.os Srs.: Pru
.Alves, Satyro Dta". ~Ch!ttel. SigTsmtmdo~ dent•· dr., l\Ior•ar·s; Learidr·o Maciel Costa Pe~ 
. • • • - • - ,. ; • 1 ~~ ' 

servicdo dr~ 1o, de· 

O Sn. Pn.v.sro1!:ne: dá para. o di:~ 13 de Julho 
a seguinte ot·dr:>m do dia: 

Discussão àn. conclusão :lo ,·oto em s0pnrado 
do Sr. Campos s .llli>S e outros sobt·e_a (\leição rlo 
14' districto da· Bahio.. cuja. vot:l~.ão ficou ém
po.tada~ c votação dris d<!tll:J..i~ conclusõe:;. 

Votação do art. 1° do proj0cto ~obre . o ele
mento SCI'\'il, c di!:IN!Ssão do art. 2° c se-
guintes. 

·~ • , ~ · ' I f , .. ..J' 

de A~evcdo, Ba.yfio de Anadi ... , Coelho e Campos, 
Rodngues Juillor, Almeidu Oliveira Vaz de 
.Mello Dantas Góes. Castello Br • · 
Ta.vare.;;. Araujo Góes Junior, Rodt·in-ues Alves 
Panla Primo, Frtcnça Carvalho. Ca;los Peixo: 
to, B(lrn~rdo de Mendonça Sobrinho~ . .Alvaro 
Caminh~t, Bet.:J.mat, Frederico Borges, Manoel 
Portella, Gomes de C::.stt·o, Fern<l.O.des de Oli
YP.ira, Sih•a. 1\bfra, Bezerra de :Menezes, An
tonio de Siqueira, Andr:1de Figueira, · Bezerra 
Cavalcanti; Olympio Campos e José Marianno. 

Ao meio din. o Sr·~ presidente declara aberta 
a sessão. ·· 

2~ discussão (continuação) do pr0jecto' n. 
<1e 1885, credito ao !vlinisterio do Imp"!rio. 

Comparecem. depo!s de abertn. a sessão os 
Srs.: Srttyro Dias, Cunha Leitão, Carneiro' da 
C:unh:1, Francisco BeEsario, M~c-Dowc11, Car
nei;·o da Rocha, Diuna, .Joaquim Ped1·o, .Toão 

16 Dantas F ilho. Francisco Sodré, Miguel Castro 
· Tbo_muz Pompeu. Joaqu:m Nabuco, Itaqui, An~ 

2:1. discuf':são do projecto n •. 21 d0 i885 sobre 
o orçamento tla. de;;peza do Ministerio do Imoe-
rio para 1885-1886. • 

2~ discussão ao proj~cto i!. 18 ch :!SS5, cre-
dito. ao Ministerio da Justiça. ·' · 

Discussão unicado projecto n. 20 . de :1885 
(emendas doSenado) sobre o credito ao Minis~ 
te rio da Agricultura: pará e~ercicíos AnJp.< 

omo In o, e no Jn ra., ruz. arros o ra 
Ulyssl!s Vianna, . Felido .dos Santos, Alvar~ 
Botelho, . .Alfredo Chaves, Sinimhü Junior 
Sigi.smundo, Monbndon, Affonso Penna e Fer~ 
r~ira de Monra. . 

Faltam com ca.us!q)articipada, os S~s. Accióli 
Franco, Antonio Bezerra, Carlos Affonso, De
metrio Bezerra; Leopoldo ·cunha e Gaspar ·. 
Drummond. · 
. São lidas e a1:-iprov~das ~-s actas -d;-9, io-~ 11 

-- J do corrente. = - -
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. 0 SR. fo SECRETARIO dá CO}ltll: do seguinte 

EXPEDIENTE . 

Ofrlcios: 

. . ' 
communicaudo não poder comparecer ás sessões 
pm· ter fallecido um seu irmão.-Manda-se 
desano.jn.r. · 

Do Min1sterio do Imperio, datadoAe _8· _deste 
mez, remettendo o r0querimento·em-que ô por
teil"o, contínuos e beueis da Faculdade de Direito 
do Recife pedem sejao:i os seus . vencimento.::; 
equiparados aos dos empregad!ls de igunl 

- categoria nas Faculdades de ·Medicina do 
Imperio.-A' commissão de pensões e orde-
nados. . : . .. 

Do Ministerio da F~1zenda, de Q do cm·rente, 

sado. remettnndo inf~rmaçõcs e ta.bella demons
trativa das remessas de fundos para Londre~, dG 
1 de Julho de 1884 até :30 de Abril-ultimo.-A 
quem reza requ1sição- (o Sr. Soares). 

Do 1\.finisterio daJustiç-:.~, de 7 do· corrente, 
remettendo a tabella su J lamentar de novos 
ermos e comarcas inéluidos no projecto de 

orçamento daquelle ministerio, para. o exercício, 
.dei885-1887 .-A' commic:;são de orçamento. 

Do mesmo Ministerio. datado de 8 deste mez, 
em respost:l. ao de n. 252 de 2 do corrente. pr~
stando informações relativas:ao juiz: de direito 
da comarca de Pedro 11, na provincia do Piáuhy, 

--, b!lcharel Aristides Augusto- Milton.--'-Aquem 
fez a requisição (commissão de pensões e or-
denados . _ _ - . _ . . . .. 

Do Ministerio da ·Marinha, de 8 deste- mez, 
em resposta ao otlicio n. : 2 i:) de 11 do mez pro
rimo assado remettendo cO ia da consulta d 
Conselho Naval, relativa. á pretenção da vjuva 
do 1° tenente da arm:;~.da Joaquim Villela. de 
Barros. ;_A quem fez a rcquisi~.ão (commissão 
ele fazenda). : -

Do Sr. Ministro do . Imperio, de hoje, pe
dindo designação de dia ·e . hora . para apre
sentar uin:i propost!l. para concessão de credito~ 
sU:pplementares a diversas r11bricas do orça
mento das despezas do iniriisterio a seu cargo, 
no exercício de :1884-1885.-Ma.rca-se o dia 
i4, ás 2 horas. 

Requerimentos : 

·,Do bacharel José Ignacio Gomes Guimarães~ 
juiz de direito da comarca de Ouro Preto, em 

~ Minas Geraes, pedindo um anno de licença. com 
· · ._o s e ()r e-

O Sr. 1° Sécretario lê o officio 

neste senddo.;; 

São lidbs é YãO a imprimir OS seguintes 

N. 27-1885. 

Licenra ao tJn!Jenhei1·o auxiliar da I nszJectm·ia 
Gej·al das Ten·as e Coloni.;açao, Fcliciano 

A. 

Allega. o supplicante, e o prova com attes
· tlido · medico,~·· estar s?ffl·endo- de molestia ·qué 
o priva. de_ ex:~rce1· o logar que occupa na 
reRartição a quo pertence, e cujo tr:atamento 
ex1ge algum tempo de repouso. 

A commissão; tendo _ouvido o governo, teve 
conhecimento de que o supplicante .acha-se ~ 
licenciado desâeS de Novembro -do anno· prO'- 
ximo passado ; e considerando que em circum· 
st:mcias identicas se tem concedido a ou 
favor que o supplicante requer, é de parecer 
que seja deferidn. a preten~~ão, para o que 
oifercce o seguinte projeclo: 

Art .. .. 1.0 E' autorizado o governo a concede1• 
ao engenheiro auxiliar da lnspectoria Geral 
da'l Terrl:l.s e Colouizn.ção, Feliciano Francisco 
Martins, uui a.nno de licença com duas terças 
partes dos vencimentos que percebe, para 
tl·atar de aua sa.ude onde lhe convier. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposi~ões em 
contraria . : · 

Sala das commissões em de Julho de 1885. 
-1 lc(cfon.~o de .:h·atrjo .- Ay.g~rsto Fleu·;-y. 
- Jotto Peni(lo. 

N., 28 . ..:_ 1885. 
• 

· T1·ansporte gratuito pela Estrada de Fe;·1·o 
D. Ped1·o Ilpm·a o malm·ial de quaesqww 
ott ras s 1·a as que ne a se en l"onqttem • . 

A commissão de commercio, industria e ar
De An~onio Medeiros_da_ Silv:t~ pedind9 va- tcs; a quem foi presente ·o -requerimento ,de 

lidação de exames ft>.itos no Collogio Naval para Guilherme de Almeida Maga1bães, concessio- _ 
sua matricula nas Faculdades de ·Medicina do · nario das E::tradas de Ferro do Mendes a V as- . 
~l .. i~·=·~io. -A ... ' co~-m.~_issão de iustrricção .pu~ soura.s e de Vassouras a _. Massambará. _ pedindo , · . 

. transpot·te gratuito ps.ra o material necessario 
.... Sª-orem_ettida.s,à 33. ,,.commissão.de inquorito_ .ás mesmns _ estrndas,ram~es da de Pedro n,,e .. 
-as ~eguin fes a ct~s eleitoraes do 1 o distric_to dâ alJundando nas ra.zões com que furiuame-ritou o : 
provincia do Rio Grande do Sul :S. Salvador projecto que em Julho do anno de 1883 teve 
Gra.vatahy e ~fonte Negro~ ' , :- a honra de ·ofi'ereccr n .esta. Augusta. Ca.mn.- - ~ 
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ra, relativo ao tramporte gratuito • . p;las cs
. trad:1sde fem) pertenc.;ntes _ao_ Est:.~:· lo, Je toJo. 
o materi:•L fb:o e rodinte nécessa.rio :is ewpre
z:t~ das estradas de 'ferro que nell:ls se entJ·on

- quém; é d':.l par.;cc~r a mesmi commissão-qile 
entrr. em discussão para. seradoptado-o _ ro'ecto 
n. - e · . . . _ 

Sal:i das commi!lsões en1 13 de Julho ele 
1885.~ Felicio dos Saatos.- .Miguel Cctst1·o. 

Foram presentes á commis5ão de commercio, 
industri:L e artes os requerimento~ ·das com
p:1.nhia;. de estradas de fet·ro Commercio e .Rio 
das_ Flores e Ramal . B:inanalense . . pcdmdo 
que se lhes faça eltectiva. a cor1cessão de trans
porte <>-ratuito peh estrada de forro D . Pe-

. dro u; dos mn.teriae~ que-: se destinarem a 
construcção ~ cust0io do trafego cl~ ::;u:1s vias 

·- . permanentes. conforme lhes foi promcttido nos 
e r .os as conces,::oes. 
Sobre esta mat·1ria, a commissão ouviu o go

verno, que, -comquanto reconheça. que taes 
f,vore;;; prejndica.m. a renda immediata d _ · 
r ida e5trada. de D. Pedro U,entende con vemente 
por lei ser autorizado a fazel-os com as devi las 
c&Htelas em todas as estr·adas de ·ferro do 

st·1 o, para os ramaes e prolong-amentos de 
utilidadt3 l)ublicn., e cuja construcção afinal pro
duzil·á augmento de trJfego e c1·escirnento de 
renda. ·para . os troncos. ·· -

A commissão já teve occasião de manifestar 
o seu modo de pensar sobre est'3 assumpto~ 
nos projel!tos de lei ns. 144 e 1ti3 A, por . ella 
formulado;:;. n·a sessão passada, attenJendo SI. 

um requerimento ::malogo · da -companhia de · 
estrada de ferro do Alto Muriahé ; sua 

. ., . _ e accor o com o que 
e~ponde o governo : é portanto de parecer que 
se adopte o seguinte 

A Assembléa Get•al rosolve : 

Art. i.•• Fica o govet·no autorizado a con
ceder trà.nspO!*tH grat11i to, pela~ estt•ada.; d·! 
fert•o pertent!Cnte.; ao E-;tatlo, de tod0 o mate
rial fixo e roda.ute de quaesquer outr:1s que 

·n:•3lla;,; se entt'.Jllquem, dnrilnte a. cou,..trncç:1o; 
n:to vigoraud\ p :~róm. eSS) f:t\'0!' para m!idCil'a;:; 
de pro\·eni~ncia e..tr.mgeiL·a, salY<~ si no paiz 
não ;:e cnennl!·at·,~Lu ns -qu•) forem neces-
sarins. . 

Art. 2.o O mcsn1n favor :;;er;t concedi<lo para 
o~ ob.;ectos pl'céiso..; pn.ra o tra.fef?'O dur~nte 10 
annos, cx~epção feita -do combu,;;t1vel. 

gador Joaquim Tiburcio Ferreira Gomes, pre
sidente da Relação do Cear:i., pedindo um anno 
de licença para tratat· de sua saude onde lhe 

.c onvier, _ ó de parecer que se ouça o governo ~ 
sobt·e a _ pretenção do supplicanLe, . remetteudo
se-lhe )n.t':l. isso a dita leti ã , documentada. 
·como-se ach::t- -

Sala. das commissões em 7 de Jullio de 1885. 
- Ildefonso de A1·aüjo.- Joao Pen_ida.-

lido, n.pot_ado c a.pprovado o seguinte .· 

Rerrueí·imcnto 
--

Constando que se acha quasi. inutilisada a 
barra. do CabeJello na: Pn.rahyba"do Not·te. pela 
difficuldadc de attingir-s} ao aucor.udouro po1· 
f)lta de l;oia, roqueiro que se solicitem. do Mi- . 
:ni~terio da Agricultura informações a. esse res-

que dê a.s providencias a seu alcance~ afim de 
que se facilit ::J a navegação Jo porto daquella 
cidade. :-:~-----

Paço d~ Camara~ f3'de :Julho .de i885.-Hen.;. 
í·iqHes. -C. da Cunha. . 

creveu-se hn. dias pa.ra ch:l.rriar a attonção da 
C<:J.mara sobre uma mataria. que . julga i~npor
t::uit~, e 3 re~pútodella sujeitar á consideração 
da m~smu. · Camara. um projecto nos · termos os 
mais resumidos possivel. ... · .. 

As suas opiniões ··a respeito da reforma elei
toral têm sido onuncia.Jas tantas vezes na tri
buna desta C;t~ara, _qu~ feira quasi de~neces
sa.rio-faze!" t.ima rese11lla. dellas, Ri não pudesse 

· ' . - as 
presentemente a d·~bate. Mas a Camara compre
hende que para retormas de· alto ::"alcance, u. oc
casião fôra. muito )OUCO o ortuna. Occu la
mo-nos com u. gra.nle questão do ele manto 
servil, e ue~s:1. masma o orador se t·;m conser
vado silencioso, porc1ue entende que a iuéa. em 

-si deve - set· soh·ida C!)lUO entender a sabedor1a 
da Ca.mara, mas que cumpre que o problema 
seja resolvido o mais rapidamente que puder
mos. para tirar· d0 caminho esse obstaculo á 
vida J'ngulal' do par·tido pet·turbada pelo facto 
da. apresentação de uma. rcfol'ma social que 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições 
contrario. 

. impede ah:;Jlutum~nte :\ l'Onovação dos mr~smos 
par lidos. Neste pon ~o div0rge -absolut.a.mente . 
daqllC)Ies que . entendl)m que esta. reforma tem 
pt·incipalrnente um c.,racLer politico, porque 
nós vemos, · diz o orador, que liberaes e con
servadores se agremiam, segundo as suas opi

em niõr1s n. rosp~ito do assumpto.' sem se i.mj)or
tarem com os pequenos ·detaihes da ~ olitica. 

-188:3.-G~tálty. -Felicio r.lr;s Sa;~tos. 
E' lido e apprvvalo o seguinte 

PARECER 

t ss1m pensan o, o ot•a ornem vai tratar Je 
reunir a vontade Jos diversos grupos desta. Ca
ma~,"\ porcp1e se conceda a ampliação do ~uf
ft'-'gio aos cidadãos, como lhe parece ·indispcn

.,_ savel em um paiz em que 145 mil eleitores re- . 
presentani cerca de -12 milhões· de 'habitantes_; 

· N. 1G3~1885.. Mm vai agitar n. qoe;;tão que prim~iro debateu 
LicenÇa:ao i1csembii1~gádrwj0ciq~ti?1~ Tib~wcio -no =:parlamento, ~cl31-tiv~m<•Dte ·:·~ -éon_c.jssfio d~ 

. · . Fc1·rei,·ct Gomes .. . . _._ · v o Lo_ ao sexo femmmo , n~m Y<l_l tr_a~,tr ~ ~ne . 
. -·' - · .. - - _.. . ~- -.. - . c'. . .. :. cesstdade de -voltar-se á antlga-organlzaçao dos . 

- A comm1ssão de pensõ~s e ordenàdos, a quem' partidos, as g~anàe~ circumscr~pções, pois _q~e 
fo1 presente o requer1m.ento .do desemba.r- I as cousas. aqu1 tendem a:redu.zu-se ao:e~p1r1to 
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mente aos consct'Vãdot·es, nem exclusivamente deve alargar . • 
,ao partido ro:~pul>licano que ha pouco se orga- Quer a eleição por províncias. E' a eleição 
nizou .uestc Impcrio. ·· ·. · · leg-iü?l~· ~ u._ 9-ue rep~eseuta -os pa:rtidos, é 

Ella interessa a todos os partidos, traz a ' . ' a 1; 8 ava conslgna a 
na constituição, e na minha- opini:io o legis-e~pera:nça serri chégil' ào desiderc!twn dacon- 1 u. . . 1 

stituinte,franceza reunit; ·e!::l:1favor do .projecto, S/ or comtltucipna pensava melhor do que 
ao menos neste recinto, uma grande maioria, pensamos. 

- Já que o nobre deput:Hlo q ucr preconisar o 
formulando nos termosmais razog.veis possive:s systerua bastardo da;; trdas, em que uns tra-
·par;lque neJb se possnm abdgar a gosto r~~- balham e o outro c carregatlo nos .h0mbros, re
public:-~nos, comcrvadot·es e liberaes. corre o orador a um.a. reminiscencia brilhante 

O segundo escrutínio us~do em muibs p::l.!ze!' de nossa histeria. politica, apjlella. pam o bello 
e que póJe s~r que tenha reunido em certo dis~nrso feit~ pelo finaõ.o estadista. e politi;o Eu-

.. .!~. • f .. ; • 

facil o accesso do elr~itor às urnas e o seu rc
g-re;:so ao lar domestico, poderiam supportar o 
systema., evidentemente facil na· prati<.:n ; mas 

n re nos, on e as 1s anc1us sao lmmen::;:-:.s, 
o ::de , unLindividuo, ,muitas vezes,; ch exLrerua·
da sua freguezia, à séde do collegio eleitoi·al, 
tem de percorrét· virite leg-uas ele pessimos .ca
minhos, esse system:~. é difficil. 

.., GW 1 "' 

por clle do que por oatt·em. 

Estas são as difficttldades p1·aticas; e qual o 
resultado p"tlitico ·~ E' que. em vez de serem 
repres mtadas :1s idéas políticas, quasi sem pro 
são rept·esentada.;; e pt·evalecem as simples as
pirações parLicula1·es, c o indh•iduo, que, com 
melhor dir~ito dove ser collocarlo nostl3 recinto, 
é justamenLe o que cort•e mais perigo. 

Em g-ei·al. nós, liberaes e conset·vadores, fi
camos muito content•~S quando derrot:::.mos um 
ministro em 2' escrutínio ; mas ü. fé, que não 
ha nada mais sim pies. ·· . 

Por isso mesmo, que o minist1·o é o candi
dato mais importante e represont:1. evidente
mente um. pensamento · politico, a opposição, 

. v'enientes que c:-ta~o~ actualmente a encontrar 
n:1s eleições à e c:unp::1.nario. (.:lpoiar.ius.) 

A Ca.mat·avê perfeitamente ue não ha no 
or::~.dor o 1ntmto de. com a representação deste 
projecto, favore~er Jstc ou aquello p::rticlo po
li~ico . E' ~ma qucs_tão de formula de processo. 

c. ~.. o c: 

segun,9,q_escru_tinio, porque este ÔQ c_scrutinio 
do rancor·, da lucta entre. os proprios paltida-
rios.... · 

O SR. C.\.RXEnto DA Cu~ru.: -Lucta pessoal. 
O Sr... 1L~-RTDI FnANCrsco: -E'justamente 

o que diz. E' aquelle esct·utinio em que depois 
de nos.batermos com' o correligionario político; 
gttadamos quasi gue fatalmente o rancor dessa 
lucta ara as, im dizer domestica e rocm·a· 
mos exterminal-n. eleitoralmente, satisfazendo 
o adversario politico, qve sem duvida póde ser, 
e a maior parte da~ ve:~.es é, hom~m muito cs~i-

" ,. "· l &: .__ o 
ti co a que nos achamos filiados. 

Não q nerendo insistir mais nAs tas considera
ções, para demonstrar , :1 justiça do seu pro
jecto, limita-se a lei-o á Ca.mara o cnvial-o á 
mesa.. (Lê) 

O orador não podia SC'r mais breve, e esta 
brevidade é a demonstração de que lig:t a ma
xima importancia ao projecto <l ue apresent:t . 
'(Jluito bcin.) ' -

E. lido o projecto e o Sr. president:~ consulta 
aca~:~. sobre si julga objecto de deliberaÇão o 
mesmo projecto. 

O SR. ANDRADE FrGUEIR.-t (pela oí·de;n) 
observa que, segundo dispõe o regimento, c~ 1ja. 
antiga. disposição foi nr?sta parte alterada pela 

:'"l- • . 

~ o ~ " , 
votos contra eHe ; c si conseguem dispertar uma sentados, são enviados ás rcspr)ctiva.s commis-

. ambição de campanario, cerra· a votação no sões, depois do parecer dos quaes é que põd..:m 
advor.sario menos perigoso e dah.i a deL'rota âo ser pela Cama1·a julgados objectos de delibera-

. ministro que se sujeita 'a 2° esct·utinio. Esta ção. . · 
consideraç::io é applicavel a qualquer homem · o Srt. PRESIDE~-rE declara niÍo poder acei tar 
·importante· · a. rectifica\.ão proposta ·•- pelo riobi·é dep-utado á 

Le!~ibrará à Cnmn.ra, que este; inconvenien- vist'l do art • . n. 12~. do regimento e envia o 
. :tes .-Joraril' '. recorih~ciao~ na:·Jtalia, .o àmio-piS..; .projeéto á cómillisàão_' dc.-,constitui\.ão ·e ,J:ioâeres 

sado, e este anno na Ft•ança. reprovando-se o. p:l.l'a dar parecei.", depois de, ter sido julgado 
·· .systema d~ssas pequenas circumsc~ipções. · objecto de delib~ração. •- · 

v~ n.-"40 - · 
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E' liJo e r•em~ttido á: commissão de consti
tuiçio e poderes o seguinte 

: Pl\OJECTO ·· 

N. 2ô-1885 

Extingue o segw•do esautinio na, eleiçCi/rde 
·· (lejntta·l os ge;·aes 

A Assembléa Geràl h· : 

Art. unico.-A eleição de deputados a Aê
sembléa Geral serâ f~>ita a pluralidade relativa 
de Yoto"', em um só· e;;crutinio; revoga.da;; as 
disposições em contJ·ario. · 

_ Sala das sessões, 13 de .Julho dt: 1883.
-.!.1[ m·t iiii. F;·ancisco 

O Sr. ~~ristides Spinola: -
_ Sr. presidente, rogo t1. V. Ex. . que se digne de 

. .. "' • ,.., 1• 

minar o pr~zo regimcot •i, de~tinado a requeri
!uento~ e reclamações. 

para findar-se o prazo da primeira. parte da. 
se~são. -

guutn. porque, presta.ndo-:;e a largo desenvol
viillento o assumpto de que vou me occupar, 
não de_sejorequ~rer urgencia por c:1.usa clas.vo~ 
tações annuuciad:H; na primeira. parte da ordein 
do dia. 

Sr. presidente, ha. dias o illustte-deputado 
por S. Paulo, o Sr. Rod1·igo Silva, fez um re
querimellto pedindo informações sobre os tra....; 
balho;;; Ja comrnissão nomeada pelo governo 
)ara fh:calit.ar os-estudos )reli11li r s a. 

ject:Jda fe1·ro-via entre as p1·ovíncias de Santa 
Cath.:trina o Rio Grande do Sul. 

Parece-n:ie, · pelos ter:,;o;; do requerimento, 
.. , . t;ã U ep11 a O OI lOS l :1. 

· COlftmissão, dirigida pelo distincto engenheiro 
FirJJ,o Jo~e de .Mello, que, h:1. longos annof:, 
pre;;L:t sc1·viços ao E,:;t:1do. _ 

Pretendo responder às perguntas do honrado 
rep1·esentante de S. Paulo, :1.provcitando :1. es
treit,'za do tempo ... 

O Sr... AruuJo GóEs .Ju);'roa : - Não é mais 0 
mini:Stro flu~ re;;;ponde 1 

O Sa. AniSTIDES SPI);'OI.A:-~ão venho r·es
pon•icr em nome do go ... ·erno. 

O Sr... AnAUJO GóEs Ju:sron:-Como dts~>e que 
ia re:;:ponder ao nobre deputado por S. Paulo ... 

O Sn.. ARISTIDES SPI:\OLA :-Posso fazel-o 
usando do meu direito de'deput::do, sem licenç:~. 
ou auro1·iza ão do "'OV rn . 

O St{. ARAUJo.GóEs Ju:-:roa:-Então não póde 
~atisfa.zGr. 

O Sn.. AtHSTIDES SPINOLA :-Po.;;so não satis-
fazer ; · o que :-;entirei. :::... . ·· : 

Senhor e.;;. não tratarei do . historico- deJs:t es
. trada . Limitarei as: minhas observações aos tra

.. balbos da ~ommissão fiscal, os. quaes examinei, 
b '3m como os d3. companhia. Peço perdão á Ca
m:l.ra. POI:" tratar de>;se. as~umpto, abrindo um 
parenr heses à questão incandescente da· aetuali
dade, que domina todos os espíritos. 

Nâ. í<frma do dec~eto de concessão, datado de 
Janeiro de 1883, c:f governo mandou ao sul 
uma commissão, compo.'lta de habeis profis
sionaes, afim d~ acompanhar os estudos preli
min:l.res, a que tinha de proceder a compaM 
nhia i - "'1 · "' · · 
ostr~1da d·~ ferN a· partir de um dos portos <le 
Santa Catharina até á' cidaoo de Porto Alegre, 
com o pe1·curso ent1·e a Ser1·a Ge1·al e o 

= an. . - -
Da correspondencia havida entre a com

mis-ão e a cómpaohi:1., da qual no~ da no
ticia. o ~·elato1·io, deste anno, do 1\lini.sterio da. 
.Agricultura, se collige que a companhia enten
deu que a commi,;são exh01·i.iitwa . de suas 
attribuições entrando em ~onsideraçõe;;; ác~rca 
das n.ntag·en.; estrategicas, commerciaes; admi
nistrativa" e políticas da linha. 

No entendet· da companhia, a commissão de-
via imi at·-se a. e:, u, ar as con tcçoes tec llltca
do traçado, abst!;nd.o-s~ de considerações de 
outt·a ordem, que constituíam ma.teriot. estudada 

I • . - .. ~ 

Senhores, são tão pã.tentGs as desvantagens 
do t1·açado, tão manife~to o et·ro da concessão ... 

O S11. JoÃo PENIDo:- Apoiado. 

O SR. ARISTIDES SPI);'OL.\. :-••• que ~ou1e
vado a cr•~r que, si houvesse exacto conhcci
meuto da zona designrtda para o percurso da 
linha, não Iamentn:amos hoje e~s~ m·ro. 

O Sr.. . JoÃo PENroo : - Graças a Deus votoi 
contra. · 

O Sn. . ARisTIDES SPtNOLA : - Pensou-sé 
tahrez que a linho, pat·tindo de um -. porto de 
Santa Ca.tharina, i ederia afastar-se do litor:l.l 
e approx.imar-se <la. Serra. Os estudos da coi:n-. . - . . 

e:Mada. só podia- ser conslruida nas pt·oximi
dades da. costa, com - ~ qu:1l corre paralleb, á 
distancia de poucos kilometros, em grande 
extensão. 

O Sn.. J6io PENIDO : -Apoiado ; foi ,utr.Ldes-
acerto a concessão. · 

O Sn.. AmsTJDE~ SPINOÚ :-- -Acomplinhia 
obrigo:i-se aapresentar estudos s obre os prin
ci paes pprtos de Santa Catharina para ser 
escolhido o mais conveniente que devess_c ser'lir 
de ponto inicial d_a est~~tda •• Seus estudos, aliás -
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' incompletos, versaram sómente sobre o de 
· S. Francisco~ ---

. -Qu'â.ntó âos: mais, ell:i se 'üffiüou a .. ' ob~e~-
vações genericas extrahidas dos mappas e 
traba}hos hydrographicos existentes, um pouco 
amphadas co_: rel~ção ao do Des'ter~o. 

- r o e lJucas, 
por exemplo, que ·um pt·ofission·.ll muito dis
tincto, o ~r. Barão de Teffó. considex ou pro-
fundo e dL"'OO d · 

O SR., SILVA :MAI"IU.:- O Sr. Teffé não 
podia di?.er isso. -

9 Sa. Aars-rmEs SPrNOLA: ~Disse ; apro· 
veltanclo-se a enseada dos Zimbros . e dos 
Ganchos·. · · · 

O SR. SCHUTELL dá um aparte. 

O Sa. Ar..rsTIDES SPINOLA. ; - Ganchos e 
Zimbros. 

• -s r a con-venwn e, par.1· 

Depois de muitas -objecções resolveram _ 03 
engenheiros inglezes estudar a variante, aban• 

·d:mando, porém, os estudos por terem cncon- 
trado immensas diftic,lldades, sen,·lo nec-:ssarias 
muitas: obras d'arte, fortes declividad-::s e curvas 
Je pe lteno raio. Estu:!ada a v · 
comm1ssão, raconbeceu-se que era prefcrivel, 
mesmo sob o ponto de vista technico, ao tra
ç~do inglez, _ po~~~ue o terreno se presta\'a me-

_., .. · 

Senhot·es, eis a•1ui o mapp~ · mostrando o 
traçado. -Desd~ o Tijueg_s, ao norte do Des
terro, até à Conceição do Arroio, na l'rovincia 
do Rio Grande do Sul, a linha c.:orre _janto ao 
mar, à excepçã.o deum pequ()no t;oac'to entre o 
Cuba tão c o Ca pi v::u·y, ex posta em varias pon
tos, sem nenhuma conveniencia · estrategica., 
disputando com o transporte maritirno, . e atra
vessan:lo todos esses rio:; que ofl:er•·cem nave-
~ - , - -
o Araranguá, o Mampitubs.. 

_ Quando ell.'l. se : dh·ige para o occident~ em 
procnra. .· d9 ::S. - Leopollo vai ninda concorrer 

-com a navegaçao o r lO o-:; 1nos. 
Já me referi a uma das yariantes apre:;:;cn

tadas pela commis•ão; ' Para rPspoader a uma 
ponto inicial do traçado, entendendo, enwe
tanto, a companhia que a estrada devia partir 
da- (\ ~ .- .. · · ·""' . ~ , 
Catharina (Desterro), 'por motivos que ;diant·.) direique a commi•são estudou outra. que foi 
e::s::aminarei. _ 0 .. porto ' de S~ J.?r.:tncisco ·é _o j~lgaga impraticavnl, nos campos du .Boa Vista, 

· melhor ·da .,pri>vincia. (..-ipcwtes .) As diffiéul- e tres entre a Conceição do Arroio o Porto 
- dades existentes na barra, por causa de um ex- Alegre. 

tenso banco de arêa,podem ser removidas com a De S. _ Francisco a S. L')opoldo, onde a linha 
balizn.gcm dos canaes, não havendo necessidade projectada encontra a ferro-via provincial que 
de obras custosas, .. o que não acontece ao de prend-3 Porto Alegre a Nova H:lmbur·go, vão 
Santa Catharina, onde ha_ necessidad~ de. pro- pe~o traçado,714 kilomctros, aos qua0s temos 
fundas - dragageils- é . outros t-rabalhos dispen- de addicionar 3 ~. de S. L~opoldo a Porto Ale-
dio3os. r • n :-

p ants.. - a a 1arma pe a na errestre. .r: JlOia os.) 
Os productos que descerem da s':lrra, procura

Depois de cortar a ilha de S. Francisco e o rã o os rios navegaveis c não pud ·~rão concorr e 
-canal do Araguary, onde a linha fica exposta para dar incremento á rend:~ da· estt·adn.. A 
por ser o canal na.vegavel, segue o traçado commissio fiscal apresentou as ta.belbs do cus
para ci oeste pelos valles do Itapouci.t e Pitanga, to de transporte maritirno entro o Rio Grande 
afastando-se· da costa, quando deixa o valle e Santa Catharina. A difl:'erença é irnmensa, · 
deste rio para descer ao do Itoupava, 40.000 comparadas essas tabell:Ls com as tarifas mais 
metros. baixas das estradas de fert·o . . Os rio-granden-

A c •mpanhia, encontrando difficuldndes in- ses prt>firi1•ão lutar com as difficuldades da bs:r
.venciveis em continuar- o traçado na direcção t·a, e, no ultimo c·1so, p:-ocurarão o porto de 
_meridiunal. qúe levava pela margem do.Itou- Montevidéo, porque o commercio é cosmopo
pava, teve de voltal,.o para o oriente dBscendo lita. (Apoiaáos.) 
pelo lrajahy, e, depois de passar para o valle Quatito às vantagens estrategicas ... 
do Tij ucas, approximl·Se 9 kilometros' do: mar. . ~a.rece-me que, na de~reta~.ão de<sa e:;:trada, 
Nove kilometros! - dominou o receio de que a província do Rio 

O traçado fc~z~ portanto, umn. grande curva Grllnde do Sul quize•se romper os laço~ da in
~·~~,~~~~nft~~~~~~~~~n-~hrr.rrb~-~~Trn~·n· flnn-~-~~·~~~~~llle~e~~~~a~n~~s~---------

Br,asque, sendo, além disso, de difficil con~truc- se a bandeir·a d t separação, em que serviria 
ção todo esse trecho. e;.:sa linha., toda exposta, separada da viação 

A com missão fiscal, julgando desneces s;~rio geral do Imperio, para sustentar a integridade~ 
·semelhante desenvolvimento .à linha, . e não Si alguma vantagem ella poderia ter,í"eria.. para. 
h_a.vendo vantagem' em levai-a -a Blumenau, que· o Rio Grande do Sul levasse comsigo a pro
que :fica. -sobre um ;i_o:.:n:~.vegavel, suggeriu á vinciade Santa Cath:trina.' (Apoiados.) A linha · 

- companhia uin.a ·· variant~, que se vê no ·mappa.- seria, então, anti..:estrategica. . 
. que apresento aos : nobre;; deputados. Não-S'3!~ ' A propria c_ompanhia ' propon.-do que a . linha 
:< quMs'os motivos que:_~actuarampara a compa- partisse-_do·porto doDesterro,por aer facil eba-: · 

·· nhia. considêrar'· Blumenau ponto forçado da rato o transpo'rte· maritimo :entre os portos do 
linha .•... - . . . - n()r:~e. de. Santa: c~ttharina,dà. razão para _se co:n~ . 
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ciemn-ar, por motivos identicos,o traçado entre 
- o Desterro e Porto Alegre. Repito que os pro

duetos· rio-g:randl3nses _ não-pod~m supllortar_ a _ 
taxa da farro.;.via até. Santa. ·catharini\. . · 

. chefe.:da coiumissão, com~ }seusa ·nos mn.ppà.s · 
gcograpbicos.A companhia s:ttisfez a primeit·a. 
_e::igencia __ q~anto -á liuha -polygonàJ,"m:Js--não 
poude aprcsent!'lr os trabalhos topograpbicos 
exigidos, porque os seus es~udos não o permit-
tiam. E" o . 11C con~ i .d - · - · 
engenheü·o f:iscal. . _ . 

O S:l. Ams-rmxs SPil'OLA:- Estou prompto O no~rádeputado por S. Pa.ulô pediu . cop1a 
a discutil-~l com. o nobre de-puta<lo. dos t~le_gra·mums d~rigidos por esse engenheiro-

. _ a0 r u ura. en o o 1 o copw. 
pulado que lhe obserre que estirO des:1ieS tclegrammas, f::tl-os-ci _ l)Ublicar COtn 
tre::; quartos de hor!l.. . _ essa;; o!Js~rvações. 

O SR. A~,ISTIDES SPI~OLA:- Vo"u -restin~ir - Est~~-.-m!orm:tdo :-que -~od~: as d~s?eza~ d~• 
. s minb.:-ts observMões. N3s an"'Ltstias finau- commr,::-ao Illi_PO~t.lrao. em.cer.cade 1-15.q00$000, 
a · .. < 8· nos~aclla·~·os q"u do 

5
· ,... · nog quaes estao I_nclulClls as despezas com ob-cetra:s em 1u .... , an ,__ nos - t li t . . -

arne!l.ç::~o com a p:l:·alização das estro.da;; de ferro . JeC os que oram en regues ao governo, 
crue se dirigem para o oeste, que vão rasgar O Sn.. PnESIDENTE:- Eu peço n. V. Ex. para 
ê fecund::t.t' ' o interior, abrindo novas fon~cs conclui!", do contr,1rio terá que pedit• urgencia .. 
<:e riqueza; não sei que qualificativo deveria 

ar" ao ac o qua permt 1sse ente-rrar os nossos 
capitae;; nas areia.;; do litoral de Santa Cath.a
rina (.il poi.a.do:;). 

.- sso e ou ra questao. 

o s:. ~ Ar.rsT!DES SPI::-:OLA :- Demais, Sr. 
presid·.mte, ·s i votamos fundos para. o melho-

-
As de8pezas, no pra;:o indicado no requeri-
mento, fox·am de 28:500$000. A despeza é pe
quena, si n.ttendermos aos re:i;ultados da. com-
m1ssão. . . • stou certo que essas info1·mações, 
que obtl\'e particularmente, ·serão confirmadas. 
pelas _o_ffici~G~ q:Ue o nobre deputa.:lo : po.- S. 

l',l ;-, l · 'a... o :\.lO ran e, s1 OJra.s · 
custosas vão ser alli feitas, como proceder Eu respeito muito os direito~ da companhia 
conjuncta raente a _tra.balhos par:l. a construcção que se organizou para a construcção de uma 
da. Yia f.·:rrea D~ Pedro r destinada a dar e~trada autorizada pelo gov:erno; _runs desde 
porto irJa ritimo ~o Rio Grande -~ (:fpoiado::.-) Se qlie élla nã·J crimpr·iu as clausu.l:1s do contracto, 
a b:m·n. ó i::npra ticavel, par~ que consumir- relativas aos estudos prelimin~•res ,- nece~:s:ta de- · 
ülOS :üti os nossos reclu·sos? novo prazo .. · , 

Si é pr;>..tic::n~~-1, para q-ue construir essa o SR. ANDRADE FIGül!l!ItX:- E' só pai·a pre-
e~trada. ·~ Um trab~lho e.:s:clue o outro (Apoia- parar uma rescisão . -
rlos' . - o SR~- A lUSTIDES SPINOI;A:·~ ·~ ~- . roce-

Aindà w csmo que fosse impraticavel a barra~ det· a novos es tudos, c Apresent!l.r um traçado 
seria conve,1iente, .::mte5 de procurar 0 Des- cujas condições possam ser apreciadas. De~ 

terro ou S. Francisco, estudar 0 projecto de ~~nde do govcruo concc?er ou. n ão novo prazo. 
um l1Gr o nr t cxa em orres, a respelto o " - . 
qual temo'; a opinião autorisada de Hawksaw. enorme des;;a estrada, insustcn ta.vel ·sob toclos 

Ainda hs. um outro projecto, d igno de con.- os ~spectos. (Zilttu o bem,!/ Seguem-se o~ tele-
s :der!l.ção . De Lag una a Conceição do Arroio ha grammas. . 
uma f:Orie de lagoas em g-rand·J parte navega- Cópia dos têlegran:imas dirigidos no :Minis
yeis. Uu1 canal , que as ligas~e , seria muito terio da Agricultura pelo engenheiro chefe da 
mais b;::.rato do c1ne a estrada de ferro, c en- collunissão fiscal dos estudos da. Estrada d·3- fet·ro 
~entrada pGrto de 200 kilom.etros de navegação D. Pedro. I desde Novembro de 188~ até Janeiro. 
ne:':sas la.gúas. · de i885, quando o mesmo engenheiro retil'Oil-se 
: Seria pref•.!rivel o canal aUtua linha de f~rro para a. côrte: 
ã mar~ em desses l:lgos. Ao Exm. Sr. Minist1·o ' da .tfgricultura._

. Sinto, S!". presi 1ente,--=que o prazo regimenta l Côrtc.-Parti.cipaudo-me ultimamente repre
estcja c'g ot:1.do, e não desajo contra riar a V.Ex. sentante, aqui. da companbiã que dera licença, 
Espero en contrat• opportunidade para voltar :io sem vencimentos, a alguns . cnganheiro;;, e 
a.ssumpto, e fallarai sobre essa <'!Stt·:1da consi- fendo cu recebido de V. Ex. aviso 121 de 5 co
derarla em face da viação ferrea do im- corrente, ente.,gdi conveniente, á vi::::ta do mes-
perio. _ mo aviso. dirürir à uelle re resentante como 

n s e cone mr. 1re1 a gumas pa avras 1rig1, o c1o d1zcndo que muito bem: .havia· 
sobre os t rabalhos apresentados pela ·companhia fei to e que "muito bem faria si procedesse do 
:l comroissfir). mesmo modo com todos os engenheiros que

.. Depois de apresent:1d<lS r. s plantas, a commis.:- . tivessem terminado seus contractos e de cujos 
são julgou-as tão imperfeita.': que exigiu outt·as, serviços não necessitasse mais para o·-, traba-

. N'as planta .-: d a companhia não - havia :~.· linha lhos preliminare;,- yisto como achava-me au
-polygonal corrida ~obre o terreno ; _e à vista t01·izado por V. _Ex.. para o fim i ndicado no re
déllcs,não se podia conhecel' u relevo do solo, e · -fer ido aviso.- Desterro, i 4 de Novembro de 
em ,conseq uencia., as. condições tech nicas · do · i884,_;FinntfJ o sede J[ cllÕ,eng<Úiheiro chefe~ . · 
traçado, visto corno em. Ioga r do traçai· curvas Ao Exm . ~linistro da · Agricu~t-~ra.~_C{>rte· •. : 
de nível, . indica.r . cota.s- de a ltu1'a, -a ·comp~nhja ·· _:_;;B.epres~ntante ·· aa- ~o-iripanhia --e~tr.egou-me~ · 

·desenhou hacht!res di-phanta~ia~ na phrase do ha dous dtas. var te dos cstudo :; pr.:llmmares.-.:. . 
·-~ ~ - , ·• • ·~ • n ' ' _', · , ,.: , , , · • ' ~ •o,;: 
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Pla.nt:i. apresentada em_virtude § 1° clausula 3a. 
:. ~ontral:to, __ ll.~O. -conlé!ll n. lin11a polygonal cor-:-_ 
- riaa. no terreno pela companhia e verificada 

pela. c~mmiss:Io :fiscal, mas sim um traçado com 
:.--alinhamentos _reclos concot"Jados .por curvas, 
-o ual cni al,.,.uns lo,.,.arcs se afash niui 
linhil. corrida. Tal tt•açado só podia ser feito 
om auxilio de perfis transv~rsaes indicando os 

- _ accident;s do terreno de um _e outro bdo da 
. o ' ot 

'~ - companhia. j ustiflcasse tra\.ado remettendo-me 
linh:~. polygonal, perfil ~ongitudinal segundo 
esta e perfis ti;~ilsv~rsa.e::;. Contracto não exige, 
é certo~ perfis para- estudos preliminares ; 
mas são iudispensa.-veis des le qua a companhia 
não entendeu convenienlo apre.sentar linhn. 
corrida, e sim um tr~çado afastando-se dessa 
linha em mu~ tos Jogares, sem mdicn.r uma só 
cu-rva de nivelou quaesquer cotas do:. altura na 

..,; •• '- a 

,.sem os dúcumentos, por miu1 exigidos, conside..;. 
r:trei coro·o iznaginnrio e sem valor algum o 
tr.1cado ue submetteu á a >rova ão do "'0-

. verno. Cotnpanhia. fez nivclament0s. mas 
não b!l.stantes p:m1. .chegar ao que cheg-ou. Por-

- que não patenteia..,me clla esses_ nivelamentos 
para serem confrontados com. as nobs da com
missão fiscal 'J .Aguardo resposta representan to 
da _ companhia. _ 

Desterro. 22 <h: Nov~mbro de iSS4.-Firmo 
.Jose de JI éllo, engenheiro chefe. · 

··Ao Exn;t· "Ministro da-Agi-icúltüra.~Côrte ~ 
:,. - ... \:) 

je, declaro que acabo de recebcr-re;;posta do 
representante dr. conipanhia; em que não pro-
mettc fi rn cer-m s do n nt :; ·u!"; i · 
que exig-i . Por ser posta em duvida a lealdade 
da commi,;.;são fiscal, fiz devolver essa resp'o;;
ta ao seu autor, ·ae cujo procedimento já 
teni V. E;;::. uma amostra no:; papeis que 
acompanbara!-,l meu rfficio dl3 8 do corrente 
-Destert·o. 22 de Novembro de i884.-Firmo 
Jo$d de :Ji cl! o, engenheiro chefe. 

Ao Chefe d1 Directorin das Ob1·as Publicas. 
-Secretaria. (la .Agricultur:i..- Côrtc:~ Pre
,·ino V. S. planta apresentada :pela com
panhia não contém linba polygon:~-1 corrida no 
t•3rreno e d•} que . commiss:io fiscal tomou no
tas ; mas sim um traçado feito no escriptorio c 
sem trabalhos graphicos que o justifiquem, por 
isso que os accidcntos do terreno sã? apenas 
indicados por hachtwes de put·a. fantasia. Peço . . . . 
Ministro 

0
n. quem tan;bem e·nviarei officio. Des

terro, 25 ~le Novembro de 1884~-Fil·m.o Josd ele 
J.lf ello, eng-enheiro chefe . 

Ao Exm. Ministra da Agrictütura. -Côl·te: -'
Respei tosamen te declaro :i V . . Ex. que amaior 
parte do l)essoal dest;t commissão . acha-se em 
posição vexa to ria não sendo })aga, --· ha _cerca de 

.. dvus mczes, ape~a.r ::_das providencias dadas por 
--'-V-:--.-Ex..·:desde .7 de ~ Outubro -. ultimo~ ' Desterro, 
·: 25' de · Novcrob1·o<::Ce - :i884;~Fir11iõ Jo-s<r de 
· ·· ill,etlo, ,engen~eiro c~_~fe. 

E:tm. ~1iilist~o da. Agdcultura.-Côrte.
Chegando aqui :hontem Suas Altezas __ Impe-riaes_ 
assisti desembarque e fuiá noite comprimentar: 

.~ecebeu-mo Sua Alteza o Sr ~ Conde _d'E:u per
-guntando-me incontinenti si er!l. verdade Bel" eu 

6-- . : ~t· . ·-
sidcr:wa. és~a estrada um: desastre para 6 nosso 
paiz sob qualquer ponto de vista"-= e dei em 
t·esum~ as ~-a~i)es elo meu dito. Perguntando-
me ma.ts _ 1 .Ja 1av1a. apre.s_en a o re a ono a. · 
res1Jeito, declarei qtie, não, por aguarda.r o da 
companhia e outros trabalhos. _Ao retirar-me 
disse Sua Alteza : . Temos necessidade de uma 
vb.-fcrrea para o Rio Grande. -Concordei com 
Sua Alteza, ponderando, porem, que ntinc l cn- -.
tre a Serra Geral e o mat·. Destet•ro, 18 de Dezem
bro de 1~84~-Fil~mo Jose de Mello, enge-
'nllciro che:fe. · 

·· Exm. Ministro da. 

genheiro chP-fe Alcxander não SÓ a · mandar~ 
pedir--:-me offi<.:ialmente a plant::l para tt·açar a 
iinha polygonal, mas tambcm a reiterar-me. 

- . 
como re1 erou, seus protestos c cst~ma. e con
sideração apezar de ter·lhe eu devolvido uni 
officio seu por. oíf~nsivo _á dig_nic1ade d:~. commis- _ 
são. V~ja. V. Ex., por isso, si Alexander, que 
tem o titulo de representante da companhia, 
é ou nii;o agente submiss? _do_ empreiteiro. No 
dia i8, ás :3 hotns da tarde~ depois de ter expe
dic!o m~u telegramm::t à V. -Ex., recebi relatorio 
sobt·e os estudos _prelim_inare:; _e o restante dos 
respe:tivos. trabalhos graphic~s .. Por. ter vindo 
. " ~ c~o" • 

-'.:_A. L~ Alexandcr, engenheiro chefe, exig-i · 
do mesmo engenheiro que me~apresentasse com 

1~ s i l br ·i d - · 
rept·escntantc da companhia no lmpe:-io.-Des
terro, 20 de Dezembro d<:~ 1884.-Fi?·mo Jose ele 
1lf ello, engenheiro chefe. 

.1\.' S. Ex. 6 Sr. :Minisúo da Agricultura.
Cõrte.-Em virtude de copiosa.:; chnva.s. n:'Io 
t~ndo ainda alguns eng-cnheit·os d·t commis-
8ão fisc.il concluido no campo a revisão do'> 
estudos da comp:mhia, c não podendo eu espe
r:~-1-os aqui, p!lr,iuc deixaria de tratar em tempo 
d:l. questão: cda rescisão da garantia de juros, 
péc;o á V. , E~. me permitta pn.rtir par.1. a cõrt~. 
leYando commigo sómcnte ~~m esct·ipturario. 
Deixarei aqui o engenheiro chefe do escripto
l"io incumbido de fazer o confronto dos estudos 
cl<t companhia com as notas da comruissão c 

· rem etter-me pat·a : a côrte toJos o:; traba:lho_s 
·~os com seu parece1·, para €ll a.hi eoÍl · 

cluir meu relato rio ; tratai ido entre tanto da. 
preci:adn. questão. Depois t1ue V. Ex. me ot.i
Yir sobre todos esses negocios, resolver:i como 
elitenrler acerca · da, conservação ou - Iicencea
mento d:l mP.SOl~ commissão.-..;.p,,sterro, .12 de 
Janeiro de i8S~---:-Fi1·mo Jose de i1I cllo, en- ~.; 
genh e ir o chefe. ·. · · . . · _ -_ 

áSrt.-PRÊsiDE-Nn: communic:t à Camara: "Oar:i
.que substituil-o, · como-,niemb~O .da_:-conmiis,ão: -
especial para--dat> parecer- . sóbre . o- pí-ojecto: ·'dO. 

·elementoservil; nomeia oSr. CezarZama .. _.-.,, 
. . . . .. . - -. ' . •. ... -~ 
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ORDEM DO DIA 

Discus~ão d:1. seguinte conélusão, émpatada.~ 
do voto em separado apresentado ·· pelos Srs~ 
Campos Salles e Schutel ao parecer n. 158-

·1.8857 relativo á_ eleição do 14'' districto da 

Qu.~ seja wmullada a eleição em todo o 
dist;·icto e f)Ue se mande proceder á nova. 

O Sr. Bezam.a. t diz que as consi
der~çõcs do h~nraào Je_?utarlo por Mina;; pro
duzidas na ultrma sessao, su;;;t•3nt~Lndo a con
clusão em separado dos Srs. Campos Salle~ e 
êchut~l. obrigam-o a _declarar _á. C:tmara que 
,::,. Ex. labora. em equtvoco. ortentando assim 
o e:;pil"ito dos nobres d·'pntados no modo da 
votar a. 'iu~stão. 

O illu.-tt·e deiHllado declarou qur·, si bavb 
- ' • ::> . 

eleitoral, d·weo;~e ter appliL:ação, era o de que 
se tr:naxa, porquanto a;; nullidades votadas não 
tinham im•1ort:ldo a annulb.çào do di lom.a do 
can.J;dato que o han l re<.:ebido. 

O equivoco parte do diplomd. que o honrado 
Sr. ~Iar~olino .?~loura obteve por occasião dg. 

torias; mas não é ess'e ~ diploma de qu~' f;U~ 
a lei. . 

O diploma que ::t commis~ão dos cinco r2co
nheceu. ao S:; :M~rcoliao ?~loura ó ám diploma 
c?ncedtdo s~ ct tn qum::t.ttiil., 30 pg.~so que o 
d1plo:na do al"t. 20. da le1 e aqu~:-lle que deve ser 
defendo ao candtdu.to que obtem maioria de 
votos perante a ,junta aput·adora. 

O r,~, d!z o orador,. par~ a junt..1. apuradora do 
. o - . . • ' -

1\foura aquelle que deYia re_:eber o dii)Ioma.. 
Para ser concedidi) dip!oma a este scnbot· a. 

base foi a falta de a ura ão uc collen-io;; ~e 
davam marot•ta ao Sr. Bar<"io da Villa. da Bar1·a. 
~nseguintemente, o diploma que o Sr. Marco
hno ?.loura trou~e não era o resultado da 
a~uração g-eral de todos os collegios do 14o dis
trlcto . 

. E;;ta questão parece ao ora.dor que fica per
ferta.mente clara : e. para que a Camara se 
convença de uma vez de ~1ue :assim d·we ser, 
appe!lará Eara. ~s p:davras do proprio candi
d lto, quo nao asp1rava. S•"' r r0conh~cido deputado 
eleito pelo. 1-i'' districto da Ba'tia, como decla
rou da trtbuna. cJntentava-se com s ·J rem 
annulbd~s as ebições pa.ra que o pleito se 
fi.zess-3 novamente. -

Depois de prvdur.ü· ainda muitas considera
çõ~:;; sob1·c a matcria, o 01·ador conclue o seu 
discur;;o~ dizendo ue a nestão está. erfei.ta-
~e~te ~entt a a._ A não querer se f:tr:cr uma 
d1stmcçao que nao Ih'- parece t '3r cabtm en to 
não ve ,.!m que se possa -considerar o Sr. Barã~ 
da. Vilb. da Barra sem a maioria de que fa.lla 
3. l·~i. 

O SR. AuAu.ro P1xrro r 1quel" e a. Camara 
approva por 52 voto> contra 50 o encerramento 
da discussão. 

O Sa. Aon.rANO PmENTEL requer e a Camara 
a~prova por 52 votos contra 50 que seja no-
ml nal a votação. _ · · 

Feita a chamada,- respondem : 

Sim os Srs.: 
i Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Almeida Oliveira. 

os ta r1gues. 
5 Vianna Vaz. 
6 Freder.ico Borges. 

• ~ ! ore11·a c a.rros. 
39 ·Campos Salles. 
40 Prud(mte de Moraes. 
4'1 Pa.dua Fleury. 
42 A11gusto Fleury. 
43 Alves d~ Ara.ujo. 
44 Schutel. 
45 Sih•a !viafra. 
4G Sal a-a do . 
47 Ita·i·ui. 
48 M 1ciel. 
49 Diana. 
50 .Jüaquim Pedro. 

Não os Srs.: 
1 Crur.. 
2 L·~it:To da Cunha. 

ac- \V 

4 Silva. Maia. 
5 Gom.-~s de Castro. 
6 Dias Carneiro. 

· 7 Castello Branco. 
8 Coelho r1e Hezende. 
9 Josó Pompeu. 

10 Rodrig·ues .Junior. 
11 Ratisbona.; 
12 Alvaro Cu.m.inb.a. 
13 Carne i r o da Cunhâ ~ · 
i4 Henriques. 
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15 Cruz Gouvea. 
· 16 Portella. -
17 Corrêa de Araujo. · 
18 Henrique l\Iarques. 
:19 Alcoforado Junior. 
20 Bento Rl.mos. 

·1· O Sr~ Arau.j o Góes .Junior 
(pela o;·de~n) deseja_ saber qual· a ordem que 
o Sr. prestdente va1 adoptar na votação das 

~emendas. Sendo todas de mesmo caracter. não 
i havendo emendas supprcssivas, salva. a do Sr. 

Andrade Fi n-u eira, as uaes na fó:-ma do ren·i-. . 
22 Bel'nardo de Mendonça Sobrinho. 
23 Barão de Anadia. 
24 Lourenço de· Albhqnerque. 
25 Le!l.ndro Maciel. 
26 Olympio Campos. 
27 Coelho e Campos. 
28 Bariio do Guahy. " .. 
29 Araujo Pinho. 
30 Araujo Gó:•s Junior. 
31 Cesar Zama. 
32 Costa Pereira. 
:33 Fernandes de Oliveira. 
34 Castrioto. · 

. 
39 Lacerda \Verneck. 
40 Andrade Figueit·a. 
41 Cunha Leitão. 
42 Diog-o de Vasconcellos. 
43 Chagas. 
44 Barão <la L~opoldina. 
45 Barros Cobra. 
46 Soares. 
47 Carlos Peixoto. 
48 Antonio Prado. 
49 Rodrigues Alves. 
50 Rodrigo Silva. 
51 ·nu~Lrte de Azevedo. 

:.., e mo mtra. 
53 Eufrasio Correia. 

A conclt1são do voto em separado é rejeitada. 
p r o vo os con ra . 

Em seguida são approvadn.s as s~guintes 
conclusões do parecer da commissão : 

· ~< 2. a Qne s r.jam approvadas as demais elei
ções do 14 • distt·icto da Bahia. 

3. :• Que :-ieja reconheci lo e procla.mádo de
putado por Oi>se Jistricto o B~ruo da Villa Ja 
Barra. » 

\.OT.\ÇÃO DO ART. 1° E PAR.'l.GRAPHOS DO PRO

JECTO N. 1, DE 1885, RELATIVO .~ EXTI~CÇÃO 
. GRADU.-\L DO EL'EME~TO SERVIL. 

O Sn.. C.ummo DE OuvEm A (pela o1·dem) 
requer q 1:e s:•ja votada. em separado a ia parte 
do seu artig-o substitutivo e que haja sobre clla 
votação nominal. · 

' " 
titutiva do nobr~ deputn.do,guc n.caba de fallar, 
deve a.-ornpanhar a votação não só do artigo 
do projecto e respectivos pa.ra~raphos, · mas 
ta.mbem das outra.s ·emendas. A VIsta do reque
rimento qur~ o nobre deputado acaba de fazer, 
tomal-o-à na devida consideração quando ti
ver de se votar o paragrapho do projecto, pon
do á vor.açào a :sua emenda substitutiva menos 
esta 1a parte do a.rt.1°. · 

Consult:1Ja a Camara sobre o requerimento 
de votação nominal, foi approvado. 

mento, tem preferencia, pf;!rgunta si o Sr. pre
sidente adapta como criterio ·a antiguidade das 
emendas, porque as emendas da commi,;:são 

·.- foi·ara aprP.seataw em ultimo logar; e a com-
;_missão das diver~as emendas apresentadas 
·, adoptou algumas. Ent~nde, po1s, q a e se deve 

f 

adoptar um c1·itel'io : ou em primeiro lngar as 
emendas da commi.ssão. ou pela antiguidad0 das 

1 .ewen,!a,;:, confor·me a sua apr senta.ção, p01·que 
itfi •·menda.s da commissão iguaes a emendas 
apreseata.dadas por outt·os deputados. 

P.)rtanto, pergunta ao Sr. vresi l0.nte qual é 
o meio que adopta para a votação _das emendas. 

R.. RESIDE~TE:- • u responderei depois 
a V. Ex. 

o ;:-n.. ARAUJO GóES 
~ respon 0sse JU • 

O Sa. Pn..~<-:SroE~TE : ~ Eu suppunha que 
V. Ex. vinha propo1· um mr·io de se proceler 

;_ as, 0 0 0 q:.te •. x. me pergunta 
o que toncwno fazer, eu re::;ponderei opportn
n:amente, na occasião em que as emendas tive
rem de ser votadas. 

O Sn. Aa.AUJO GóEs Ju~ron, continuando, 9iz 
q~e entende que o Sr. =pre$idcnte deve adoptar, 
e ó o queo orador propõe,ou n. antiguidade ou a 
preferenciadas emendas da commissão, po1·que 
do contrario póde haver balburdia; póde dar-se o. 
caso de approvar-se ao mesmo tem o o ró e o 
contra. 1 commtssao apre~entou emend::s que 
jà tinham sido apr~sentaJas por outros dt!pu 
tados, quando facilmente podia dizer que ado-.. 

O SR. FELICIO nos SA~TOS : - Não prejudica. 

O Sr.. ARAU.TO GóES Juxron sabe que não 
prejudica; mas o que é cet·to. é ''iue :.~.ssim a 
Cê\ID:tra approva as omen:las Ja commissão e 
não a' emenüas de qualquer deputado, o que 
não é a mesma cousa . Quando se votam as 
emendas e additivos ao orçamento, a commis
são de orc,~amento niio faz isto; JecLtt·a que 
adopta essa ou a.quelia emend:1, mas não apre
senta em1mJas,fazendo suas as jà apresentadas 
pol' outros deputados . 

O Sa. Fúrcw nos SANTos : - Mas póde 
faz d -o. 

O Sn.. ARAUJO GóE:s JuNron diz tl uc em conclu
são, pede ao St· . presidente que adonte como 
cnter1o a ant1gut :1 e as emen as. 

O Sr. FeHcio dos Santos · 
obs(lrv:~ que :~ pe-rgunta, que o nobre depu lado 
ac:1ba de clirigir a" honrado presidente. sobre a 
maneira de Vüt:1r as em".nJ.as, parece-lhe que 
está res()lvida, não só pelos precedentes da 
casa, como tambem pela b:)a razão, porquanto 
n.: commissão fez um estudo geral de todas as 
emendas~ adopt.ou:.:.urrias e rejeitou outras, OU: 

não tratou dellas. Portanto, as emendas da 
commissão constituem um trJ balho systema-
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tico, ao pass0 que as e:ue1~das d~s~'lcadas Je j não impo_rta r<"jeição~ porque e1Ias podem ser 
cada •.uu dos deputados constmem deas sepa- rept·oduztdas em 3a dtscu~~;""io. 
rada~, destacadas. Pede, portanto, ao Sr. presi lente que mante-

G · r N-· h · 11ha os proc.eden.tes da ca.s·1 ares. peito. da vota-O Sit. Atu.u.ro os. uxroF.:- r ão sen or; e 
tamhem um trabalho svst0matico. ção, CJuanto ao trabalho apresentado pela com-

~ ~ naissão. 
1 

corres;;e de outt·a maneirr~, adoptando-se as 
emondas destacadas, poJia acontecer que, 
sendo incenção da. Camara aceitar uma emenda 
a commrssao, Ja nao a ace1 ·asse tao 

cõrdo com o systr~ma propo.slo. 
Como a commissão ~estudou todas as emen

das e principalmente nas circumstancias a.c
tuaes, em que a commissão é composta de de
putados de ambos os pa1·tidos, e ate julga 
poder dizer, dos diversos matizes do partido 
liberal, é claro que o seu trabalho deye mere
cer muito mais con;;ideração do que" urna 
sim les idéa destacada a rcsenta.Ja )Ol' este 
ou po1· n.r1ue e deputado. Não quer dizer qun 
as idéas da commissüo não possam ser rejei
tadas. 

~R· 1 IUUJO 

O Sr:.. F E trcro n ::>s SANTOS observa que a com
missão, ac0it·tn•lo estas cmcnd~s, não rejeitou 
implicitamente outras. 

O aparte do nubre fleputado torna conveniente 
esta declaração que faz : que a commissão, niio 
te ndo 'adoptado como sua.q algumas das idéas 
:rpresenta.das, nem por is:":o rcjQitou-as. Algu
mas das emenda '> parecerarn desnecessarias à 
commissão, m as nem por ÍE!so iuconvcnientes. 

. O Srt. Ar..AUJO Góz~ Juxroa: -Não ou,·imos ~ 
commiso.,:ão :• respeito de c1uasi todas a -; emendas. 

O Sn.. FJ~trcro nos SA::->TOs diz que nas emendas 
apresentadas pela commis;;ão es tá o .seu pensa
mento. 

senbdas o:1traa. 

O Sn.. FELICIO nos SANTOs faz ver que a com: 
missão entendeu que niio devia. to1uar em con
sid~ração ~s~as outras. eme~d~s, não sé porque 
algumas dtzram resperto a. l·:loas que a commis
são aceita., com porque ficava livre ao deputaJo 
que as apresentasse, reproduzil-as em 3a. di!3-
cussão. · 

. A commis:::ão não se· podia reunir cada vez 
q:ue fosse apresentada uma emenda nova. Isto 

O Sr. Leopoldo de Bulhões: 
-Sr. pt·esiden to,' eu tive a. hoara de apresentar 
um subs~itutivo a este projccto, na sessão elo 
ia ·~s e mez. ' . • ~- recebeu c vejo, com 

sorj•t"CZ<l., qu:; n5:o foi contemplado p:u·~ entrar 
em votação com as different~s emend:ts que se 
r e ferem ao :1rt. i o. 

r-: a sessão do di::t 9, sob a :::.me~1ça de onc~rra~ 
:::J.(!nto da dis(;ussão do art. 1", cm•iamos ~i 
mesa o substitutivo ali udido, e na mesma occa
si;"ío ,-a: ;~s emen:las suppressiva~ c ou
tras am pluti ya~ foram igualmente l'C!!lN ti.dns 
á mesa por al.:;un > dQpu ta do!> consct'\'::l.-

V. E~. recebeu as emenJas dos const)rvado
res (apoiados), submetteu-[ls immediatamont~ . . :- . . •) ~ 

to, e no entanto teve procedimento inteira
mente differe:w::- para com os ~.,bolicionista.s, 
mandando publicar apenas as emendas apre-
seu :t as po1· e. cs e a 1anc.o a 1scussão ae_ as 
p_tra a 3s. di.scussão do projecto. 

O Sn.. ··ULYSSES VaxxA : - Couforrnc a cUs
posição do regime1lto. 

O Sn.. LxoPOLDO DE BULHÕES:- Não h!l. no 
regimento, SL· . prc;;id1:nt~, um~l. ~ó disposição 
quo po:<;sa justificar o procelimento de V. Ex:. 
(Apoiados . ) . . . 

O art. f-13 é expresso a r espeito da que;;:tqo: . .. .- . , . ·-
opportuna para apr·e;;;entação Je emendas. 

No mesmo regimento V. Ex. não encontra 
uma só ve~ · sic ue:.- as ~lavr·as- n·o ·~Jcto :; tb-
stitttti~:o.- As emendas podem ser supprcssi
vas, amplia.tivas, restrictiva,; ou substittHi
'Vas. 

O Sa. Alt!STIDES ~PI~WLA: - Foi acl}ita a 
· ementa_ do Sr. Candido de Oliveira, rd :~ti\·a 
aos ;:exa.gen:lrio:>:, que é sub.~ titutiva.. (.-1L) () Í(~-
dos.) . 

O Srt. LEOPOLDO DE Bar.nüES :-0 nobt·e de
putado pela Bahia ainda btnura um facto que 
vem corroborar . a minha argument::H.:ão: a 
emend~• aprcscntad:t pelo Sr: Cantlido de Oli
veir:\ esta nas me.;m:~.s condiç:ões que as emen
das offert'ci,las pelos deputados abolicionist~s, 
e foi aceita. (Apoiw los.) 

Confio muito na justiça do nobr·e pre~idont'.} 
da Ca:uara~ c~tou certo 9ue S-. Ex . não sus-

"' , a a vo açao as 
emendas que foram ~1ssignnda-: pelos deputados 
abolicion}sta~ . Não ha um regimrnto par:1. 
os c onservadores e outro para. o:-; abolicioni:::ta:'5. 

Esta Camara, senhores, t em poderes espe_
cia es para resolver. a questão do elemento ser
vil. (.:ll):Jiaci:.os.) Po1· isso entendi que devia, 
na disclls:õ;ão do art. 1° do projecto do governo, 
levantar a. idóa da abolição immedinlae geral 

· dos escravos, e; de accôrdo com illustres mem
bros desta Camara, formulei as emenJas substi
tutivas e~ questão. V. Ex., porém, adia a 
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discus."ão dessas emendas pn.;·:t :1 :3n. di;;:::uss:'i:o 1 com e!Teito p1·ererida~. pot· occ:1si'lo d:. yotação, 
do pro.;eclo....... ·· :i3 apl'es!mlati?.s pelo> Srs. dr:!pctta.dos c1uc n.ão 

o. Sn. .. Jo.\.QUDI N.t1mco :- Pa.t·a qn:1udo se fa:.r~~~~ P?-rte d;~ss:~.s comm~ssüe': 
tiver· votado a em<tncipa,:ão "Tadu:::.L 1.a.-. c a rog~a. quo adoptaro1 para a prece-

. · • 0 _ ·- . j denc:a da vot'lçao da.s emendas d3 q1 :e se trata, 
o. S1t. L;:;:ol'OLD? DE ETJL!IOES: -~.;ao ve.!o no . n.ttendcndo, cnt:· ctaato~ ao eontc t.ido delbs, isto · 

~eg1mento wna ~·q phra:e r!no possa S'·l'Vl'' de!,~, p!·cféindo :.t:. Hlais rl.:stri..:tivas. Nesta con.-
fun}an;ento ao·acto de \' .. E~. · I fvt'roi Jade, pt·occé!et·ei á yota.(:ã·J, ficanllo, em 

\·.:Ex. do ccr.to J·::xou-... ;o l~rar peb n~ta todo o cnso, !ialvo.a qu::tlqu~r d·Js nobre:;; depa-
n. :3;:) do ~.~rt. 1-19 a<> r.\i:flment.o. 1-..ss::~. nota. dtz: ados .. , ·v.: • , . . . - · . 
« 01te:·ec~nc o-se em .):1. c 1s~:uss:;.() um -pro,;~·cto que Üto parc:cc:- rnais c~otwc:liont·3 ern • pt·ovcito 
substrll.ltt·;o ou .~mc:u.la con\m~1s rh um. at·t1go, 1 d:t bon. marc:ha. cb votação. . . . 
vot::~-se ca.da. ar~tgo de per st. ,) . . . I Quànto ::.o nc•b:·c deputa .lo pela p:·ovmcta d'3 
. M_as, pelo. fac.to de :s~rcn: adm:;•stV~l-" pro~ Goyaí':, qu·! rern·;ou a sua rc.:l~.m:•yào ou pro
JJCtos substttuttvos c:n .3' dtscussao, sc;;ue-sc testo f<üto na ultima ses~ão rchti \':1.monte á 
q~0 não_ sejam ig-ua~me:iV! e;n :-:egu_n:h .'~ Ell~; emenda su bstitu ti va '1 ne ap:·osentuu com· ou
tem caiJlmcnto,_t·<'rntc, na ~:L nu lW. ,):L chsc:us~ao tros Srs. deliUL=l.:lo~. sinto deeb!'ar a S. E~. 
de qua~quer [lL'Ojr;cto._ (.lpotados .) _ que não posso dei~:at• de manter a dccisiro r1ue 

Por tsso, ntt occu:não em 'Jue v. E~ . eon- a rcsi?cito já. prvferi .. . . 
demnon as emendas, npresemn.da·; · poi" mim o · · 

tino dat·á :i' 'clitas emenda.': quo suln:ettemo:.,: :i. 
consideração da. Camm·a c en,•iúmos á mi.!sa 
n:.1. sessão de 9 do corrente. 

O Sn. Pn:t:srDEXTF. :-0 nobre deputado se r:i 
satisfeito. 

Sr. pt•esidente, cu :':ubt:H~Lto-mo d·~ muito boa 
yontadc t;s decisões de V. Ex., e até ·rn·evu.leço..; 
me desta occasião p:i.t'~ revelar o profundo reco
nhecimento que cons:tg"l'O a V. I~x., pela~;; t
b~nçõ;s que. me tem di:;p<:n::;ad~. !\Ias. n~.;;l:1 
quo~ tão n~1Y mvoco a bencvole~cta. de } . Ex.; 
não apt)ello para a sa_a ;::ene:·o,lda.cle,_ nao. 

Reclamo o~· um d u·etto meu, Jtrc i lO fundado 
em disposiç:'lo expres~a do rcg-H:lento, c qtlC ·~u 
como membro desta C•\mara n<~O posso c nem 
devo consenlit• que seja. violado. · 

Concluo cnvian o ú me ·:a um requt'rllllcn.to 
que, na fórm_a do n~·t . 170_. ni!o podcni. dci~ar 
de ser recebtdo c 1mmcdwtamcntc posto em 
discussão (lJ) : 

Vai i mesa o seguinte requerimento que o 
Sr. preside c. te decl&J'<l. n~o podGr aceitar: 

« Requeiro quo S')ja adoptado para. base da 
discu~siio da. reforma do elemento :o::et·vtl o pro
jecto substitutivo, o.pt··~sento.do ~~omo emr~ nda ao 
art. fo U.o projecto Jo '1~ de Maio e assignado 
por .Alv::tro Cantinha, José l\!arianno, Frcder·ico 
Borges, Aristides Spinola o Loopoldo de Bu
lhões. 

Sala d:-1s sessões, i3 de Julho de iSS5.-Leo
poldo d~J Bulhões.» 

O Stl. LF.oPor.no tm Bur.uõ;::s :-~~:'lo apoiado; 
:>et·ia alé um pre(;edonto perigm:: '1, 

O Sn.; Pltl!:SIDEXTE:- A emenda de S. Ex. 
trouxe. ú \·enb~lc, o · titulo ·de emenda, mas 
cotuprchende materia complex~~ ... 

O Sn. JosE f.hnrAx~o : ..:....co:no V. -E:;:. acei
tou emcnd:1. jgu::~l ·~ 

OS:~. PrtE·HDF.!~'l'E : •• - . materia ct~t-; ahnmge 
os üiversos artigof;; e§§ do projeclo eujo art. 

' . . ' . 
a C:•mn.ril que, cmborD.csta emen'h tenha seme
lhante denomiuaçio, c nn. e;;sencia um pro
'ccto substitutivo; eu não !O lia lor conse-
,.;.uinle acc~i tal-o como 0mc nda ao at·t. 1 o do 
o , 1 1 • • . pro jecto. O :n·t. 0 , sa )em o;:, c rostr1cto a um 
3.SS~1111pto especial, ~·l matricula O (~s cond:ções 
para m:ttri~nla ; mas a emeud ~do nobre d:'p~
tado comprehende um plano get·al de em:lllCl
pação, comcçanJo peLt emancipação imm~
di~,ta dos CSCI':l\'OS. hlo :;;uppo~to, por m:ns 
que eu deseja.s.sc set· ag1":1d:wel. ao nobt·e uepu
t:do, não podia attender a. S. E~. 

Entrdauto; ~i o nobre deputado pretendia 
que os diversos assumptos, comprehcndiJos !la 
sua supposta emenda., fo~s ·~m votados na :?.r• dls
cuss:'io, de\'Í:l ter começado p~1r separat· do sou 
projr•cto a,:; disposiçõe~ congeneres da. mataria. 
do <lrt. io e seas paragraphos. 

Vo;ms:-Foram separadas. 

servações que, peia. ordem_, foram prchende hem q~e eu. não podia. por mim fazer 
tres Srs. deputados que ulttma.mente _fallaram. este trabalho de separação. .. 

:ren.ho a dizer _ao que occupou a trtbuna ~m Portanto, a. minb::t decisão é conforme ao re~· 
pnrue1~0 logar, ? nobr~ deputado . pela: .~ahia, o-imento, . 0 qual diz que n~ 2a. discussão o d~ 
que nac> J?Oderel ac_etta.r como condiç.ao d~ bate recahir:i sobre ca 1a. um artigo, c da mesma. · 
Precedenelo. na vot11çao das emendas, ao art. 1 f,'.t t _ . . . · 

· 1 · t · urma a v o açao. ·- _ do parecer s1mp esmente a c1rcums a neta ac- . .. . . . . ·a . . .. _ 
cidental d~ ordem cht·onologica. Conforme os Eu .não polia! tratand~-s~ agora_ . a ''otaçao 
estylos lembr::tdos, ha pouco, pelo nobre depu.:. do:-rt.1° do p!'O,Jecto admltttr votaçao so~~~1na~ 
tado por Mi11as,: que succede': 1:_a tr~bun!l a \ter-~as : que -~ompreh.e_ndemtodos os art1oo.., dO. 
S. Ex.; as emendas das commtssoes tem _s1do , me,:)~o ,prOJCCto. (: . .. .. . , " , 

V. IL- 41 · ... · 
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O Sa.. LEoPOLDO DE BuLHÕEs :-Em que ar- 1 Camam vot~<::se o projecto suh;;titutivÕ do nobre 
tigo do regimento fundou-SB v. Ex. ·~ deputado por Goy:n, as za. e 3:1. disc.;ssões teriam 

O Sn. JoAQut:-.r N.wuco:-Eu desejo que V. E-s:. dir~~ção mui. diversa._. . . . . . 
dio-a 0 artin-o que ser\•e de base a sua decisão. Nao se po~e adm1tt1r a mesa o d1relto de 

0 0 
. . • • • . afastar, depois de ler- os termos Jn s emendas 

O Sn.Pr..ESIDEXTE: -Dtret: e o artlgo que <lpreaentadas, as q?e I' lia enlende não entrarem 

na 2:1. discussão. 

O Sn. Jos:E MARIAx:so:-E" um poder discri-

O Sn. ·PRESIDE:\TE: -0 nobre deputado não 
tem razão. 

O Sn. Jos:E l\Lu'l.uxxo :- . . . muito fatal, 
muito pernicioso, porc1ue cercêa as- prerog-a
t va;; dos deputa·los. 

~ O Sn. PRE::;roEXTE:-Peço attonção. 
A dispcsi~·ão a que acato de alludir é o 

art. 1-1:3, que di7. (lê) : 

Ora, si o nobre deputndo não oíiereceu 
uma emenda.,. mas um:~. serie de emendas ... 

VozEs :- Não ha. tal. 

aceito como emc·nda. para ser votado; não se 
póde admittir á presidencia da Carua.ra o direito 
de estabelecer o systema de d:1r garrote vil 
em idéas como a da. emancipttção imn-iediata, 
adiando par;.\ :3:1. discussão este projecto su.bsti
titutivo, quando j:i esteja compromcttidn. a 
vota~ão da Camara. 

Appella, pois, da decisão do Sr. presidente 
para S. Ex. mesmo, afim de que, tendo em vista 
a mao-nitude d<\ uestão de ue s :; trata não 
queira prohibir ao:s dcpubdos abolicionistas de 
dar.}m ao menos um voto platonico as suas 
idéas. 

o Sr.. PB.ESIDE:s-TE 
leitLJra ..• 

n.. RESIDE:XTE:- epo1s as o serva.çoes 
e isto se vê peln. que acaba de fazer o nobre deputado, devo di-

zer ainJa duas _palavras. . 

favor de ler. 

O Sr... PB.ESIDEXTE é claro que sendo 
a discus~ã_o e Yotação na 2:1. discrissão res
trict:ls a cada :1rtigo, eu não podia. admittir dis
cus~ão nem votação comprehendendo tantos 
artigos. (Cn~.:;am.-se apattes) 

Peço attenção. 

O nobre d·:putado fundou o seu requerimento 
~· - ll".. • • .-: .. 

O nobre deputado sabe, tão bem como eu, 
que esta dispo~ição do regimento não se 

• • • (I . 
não posso aceitar o requerimento do nobré 
deputado. (Apartes.) 

Vai proceJ.cr-sc :i votação. 

O Sr:.. JoAQüDI i.'ünuco:-Peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDEXTE: -Tem a palavra., p~Ia 
ordem, r) nobre deputado. 

O SI·. -J"oaqnilu. Nabuco entende 
que este debat~ não ó simple,mente uma ques
tão de ordem ou de regimento. 

Os deputados abolicionistas não podem dar o 
seu voto a um systema de emancipação gradual 
1ito complicado corno este, sem primeiro terem, 
ainda que ern p0qurma minoria na C:1.mara, 

... 
proj t:cto. 

Não acredita que o St·. presidente possa citar 
um só nrtigo do regimento ern que se basea 
com poder tão lato, como o que S. Ex. usou, 
disting-uindo emendas e qualificando-as como 
entende. 

O mod0 pelo qual se organisam os projectos 
de lei actualmente é uma verdadeira escamo
teação da discussão. 

O systcma de emancipação ,do projecto não ó 
0 que propoern cs: abolicionistas ; mas, 8i a. 

o 
Sr. Leopoldo Bulhões o ouLros Srs. deputados, 
era em sub:3tancia um projecto e não uma 
emenda. 

A Camara n:'lo precisará que lhe dê conhe
cimento do teor desta emenda, que já foi lida 
em outra occasião; basta fique estabelecido 
que o que se chama emend~. corresponde a. toda 
a materia q_ue esta pz·ovista no p.-ojecto em 
discussão. Eu ·repito_. o regimentO quer que na: . - - . fY> r ,...,, '· c;;: 

um dos a.rtigos do projccto. Ora, qual seria o 
.meio pratico de se votar esta emenda ~ 

O SR. BEzERrt.-\. CAVALCANTr:-Como ar· ! 0 • 

O SR. PRESIDEXTE :-A Camara comprehende 
perfeiromente que, si os signatarios da emen
da tivessem tratado d~ materia r·oncernente 
ao art. 1°, podr:r-se-ia proceder :i vota~~ão. 

Mas, pergunto como é que a Camara ha de 
votar uma emenda que envolve todo o pro.lecto? 
E' impossível. 0::; nobres deputados não usarazn 
dos meio~ z·egimentae~ para que n. Camara pu
desse desde já apreciar as suns idéas. 

Por· outro lado, o::; nobres dr~putados pocle· 
ria.m, logo q oe :'e encetou a 2:\. discussão, apt·c
sentar a questão de prefcrenci:t do seu pro
jccto. 

O Sa .. Jos:E ltiARIANNO :-A questão de pre
ferenci:;~. póclc ser nprcsentada em qnalquet· 
discussão. 

O Stt. Pm::SrnEN'rE :- Os nobres deputados 
fizeram-me uma injustiç:t. Está muito longe 
de mim querer abafar qualquer opinião que 
haja de manifestar-se ácerca desta magna.: 
questão. 

O SR. JosÉ MAllf.ANNO :- Euou, mas não 
foi por querel'. . 

O Sa. PnESIDENTI :-.A minha decisão não 
importa., corno se disse, o garrote do projecto 
su~stitutivo, tanto assim que este projecto fi
cou reservado para a 3a diEcussão. 
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O SR. BEZERRA CAYALCA~TI :-Na :3a. dis
eussão são precisos dous tei"ços, por conse
quencia fica pr·:>judicada a. emenda. 

O Sr. Leopoldo <le Bulhões 
(jJela ordem) :- Po.;;to que não s~ja novo nesta 

- • 0 • :t a ares, 
co~tumo sempre aconselhar-me com os homens 
conhecedores destas praticas. Antes de apre-, - . . ~-

Figueira, Amaro Bezerra c Zama, illustres 
deputado:,; versados em mataria regim~mtal. 
Todos elles diss(}ra.m-m-; que podia apresentar 
um projecto substitutivo na 2n di,;;cussão c que 
a mesa não podet·ia deixar de recebcl:o. 

Quanto á prefer.::·ncia -a nota 55, que cor
resp:mdc ao art. 1i1 do regimento é claris
sirna : Os projectos p1·e{eJ·idos entra;·ào na 
rlisc~tssa:o em qtuJ os ot~tl·o.~ estcn,,tm. 

L9""0, Sr. 1residente, el1 1rocedi com muito 
acerto apresenln.ndo o projccto substitutivo 
como emend,t ao art. 1°, fundando-me no re
~imento, na interpret·Jção que lhe dão 

discussão, por entender que a mat~ria só po
-d8ria. ser produ-ziaa como emenda em terceira 
discus~ão. 

Com essa resolução conformaram-se os aut<J-
res da emenia. (.Nü;; apoiados.) · 

Pede licen ~a. E!ra dizer ue 
puta1os, autore~ d'l emenda, conformaram-se, 
á excepção do nobre deputado por Goyaz, que 
limitou· se a fazer um p-:-otesto, quando era oc-

·- · · · a que o su -
stitutivo entt·as<:;o em discussão, evit.ando a 
difficuldade om que nos achamos, pois não é 
po~sivel votar um pr.;jecto que não· entrou em 
discussão. f Jpa1·tes.) 

Si SS. EEx. tivessem feito questão e r-aler 
o seu dirúto; podiam contar com o voto do 
orador, que, coherente com o parecer que deu 
ao illmtre St. 1° vice-presidente da Camara, 
di,:;corda da opinião do Sr. p::-esidronte, pois CO'n-

• I • • • • 

emenda no art. 1 o do projccto. (.·lpoiados, na o 
apoiados e op(lrte~ .) 

Poucas )alavras bastarão ue o o:·o.dor 
:') :..t:>< :'"i 

menlo no<:; estylos da. casa~ 
Agora pergnntrJ a V. Ex. 

- JUS 1 que o seu asserto. 
O que diz o art. 1° do proj';lcto, p3rgunta o 

qne destino dará orador? !\!anda proceder em todo o . imperio ii. 
ao r u ri 
consideração do. Camara. 

O Sa. Pn.E5IDE~T.E:- Já nspondi. 

O SR. LEOPOLDO DE Bur.HÕEs:- Mas o nobre 
deputado pelo 5' distl"icto de P~rnambuco ap
pellou da deliberação de V. Ex. para a Ca-
m:~ra. 

O Sa. JoAQUIM NAnuco:-Eu appellei mesmo 
p:tra o honrado presi:lentc. 

. " 
tra.t!t de uma p:.-cro:;~tiva que eu jU:~go que o 
regimento confere aos deputados e r1 ue V. Ex-~ 

rocura desconhecer a ello da resolu .-
V. Ex. para. :.t caga. 

E' de toda con\'eniencia que precedente tão 
pernicioso não se firme. O direito que :aós te
mos de ap:-escntar emendas é amplo (apoiados) 
e a mesa não póde p:-ÍV!l.l"-nos delle. 

O Sr. Andrade Figaeira cha
mado nominalmente uo debate pelo nobre de
pulado que aC<tba de fa.llar pela ordem, cabe
lhe confi1·mnr que corn eífeito, occupando a 
p1·esidenci:l da c.1sa, o 1° vicc-pre;;:idente, o 
nobre deputado Sr. Padua Fleury, serviu-se 
S. Ex. de ouvir as opiniões do orador, si podia 
admiLtir, como emenda, em 2~ discu;;são, o pro
jecto que o nobre deputado por Goyaz apresen
tou com ouL1·os seu~ colleg.1 s. 

O orador respondeu a S. Ex. que lhe pare-
cia nao 1aver no reg1men o tspostçao q:1e o -
stassa i apresentação duquelle projecto como 
emr.lnda, e caso fosse apresentado, di~se o ora-
dor, deveria. ser lido, sujeito a apoiamento e de
clarado em discussão conjuntamente com o 
artigo do projecto, apresentado pela commis· 
são eapecia.l. _ . 

Recorda aind:1. o orador que no dia seguinte, 
occupandQ .O Sr •. presidente effectivo a sua cil.:.. 
deira~ e r.:!ferindo-se a.o sub~titutivo apresen
tado no dia nntecedcnte, S. Ex:. declaro11 q_ue 
não o sujeit1va a apoiamento Rem tão pouco á 

ela rações. 
O q uc diz o art. :fo do projec:t0 offerecido 

como emenda? 
« Fica extincta a escravidão no Brazil. }) 
E" um verdadeiro substitutivo do art. i•) do 

projecto. (.Apoiados.) --
0 SR. PRESIDE:'\TE :-E as de~uais disposi

ções~ 

O SR. AND::1ADE FrGUEIRA pele perdão para 
izer que as ema1.s tspos1çocs po 1am ser con

sitlcrados e:s:clusi v as rio projecto. 
• Uma de du_as : ou p:1ssari~ a. ~menda otfcre-

artigos do proj~cto que se ni votar, seguindo-se 
n discussão das cl.cmais disposições do projecto 
preferido (apoiados), on ca.hiria a emenda 
sub~Lituti va, proseguindo o deb:1te sobre os 
outros artigos_do projecto da com missão. (Apoia
dos.) 

Ficariam harmonisados todo3 o-; interesses. 

O SR. PRESIDENTE :-V. Ex. es1uece a 
mat~ria dos paragra.phos d& emenda substitu-
tiva. · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA, que ji respondeu 
sy~thcticamcnte a esta objecyã~~ torna :~i~da 
m:LtS uma vez a sustentar a op1n1u0 que emltttu. 

Entende, porém, que já nüo ó occasião de 
discutir o assumpto. Os nobrtls deputados, au
ctores do substitutivo erderam a. o ortunida-
de de insistir par.L qUe SUa emenda fosse dis
cutida conjunctamente com o p1·oj9cto. (Apa1·
ees .) 

Hoje já _não o poiem fazer, pois que não se 
ha do vota.r 'o que não foi di.;cutido. E' este o 
s3u modo de pensar. 

O Sr. Padua Fleury sustenta que 
o sr-~ preside~te, interpretan_do p rcgime~to, 
decidiu perfettamente a questao que se vent1.la. 

Todos os r·rojectos, pelo regimento, têm tres 
diSCUSAÕes. 
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Na. 1n·imeira. tt·ata-se d~1. ui.ilidaue da. idéc:>. Pela opinião que S. E:s.. manifesto~, ve que 
c:Ípit:d. n:1o melhorariamos si cU•) prcsiçlüse esta Ca-

.:\. Uéa. c:tpit:ll cl0ste pro.;ecto ,; a ox.Lincç~:io mar<l ; pre~id inilo o Sr. con,ellieiro Daria ou 
do elemento scn·il; era OI.!C:!sifto de: a p:-esentat· i prcsi,Jindo o no!JL·c deputado, a decisão seria 
o stthilihtLh·o (;o To (lj_.lohdos), ou rese1Tal-o : n. mesma :os abolicioaist::s_ :o:.eriam supprimi-
pJra torce ira d iscu,s:1o. do.:. 

O Sn.. Jo"\Qr;Dr N.\.Buco:-0 r•~gimcnto p:-o
hil)-' ex:-'r~s;::nucnt 1 na primcir:1. di~cns::;ão; 
V. Ex. está t·o],.,ndamenh' cng-:tll:Hlo. 

O Slt. Jos.E :\I:.r.u:s:-;o :-O :trt. 110 prohibe. 
(lia out.;·o.; upe;·tes.) 

O S::. P.\.DtJ~\. FtEC'RY r)Iltl)nlo que oc; nobres 
<lepu!::.,!os n:"'io pc·dcm queix.at·-sc dr~ r1ue houve 
sof:·og-uidii·J d:1 pat•iech mc~a. O :trt. ·j·• osto·;e 
,... . 1' ,. . - . • . J ) ;c,·:_< ta:-; em ut~ca,-sao. {.:·t•!O<O•·(o.~. 

O nobre dc,.mta:]u uo1· Gnv:1:r. tinha a p:t b .vt•a, 
que c<:d•~n :\~ no'):-é (h;;ut·.lth p"lo 5' ·.:istt·icto 
de ?c,·n:::ubnco. 

' 

unas yczcs [l t1·i1.mn~ c nito lt•atou <h i-:1~~1. ~a
pitai do p1·ojc:!to snbstitut:\"0. (.-i_.:J ;iodos e ntio 
(1./.lri ia ·I os . ~' 

Não cr:l. pos,ivd ('Ons !.l ·~rat' como sü!.:stituti
YO do art. 1" do projccto. um;t di~posiçi!:) 'i ue 
it':1La. ll:< libe;·taç:io it:nnedi:"lt::t se:11 incbmniz<r . 

• I 

O projecto snlr>titutivo nã·1 tem conncxão 
com o :ut.. 1" do p:·ojocto gnc se Y;!i vo(::t.J•. 
:(.:lpa;·t ,'s .) . 

A poi:1-se ~indo. na op~niflo do nobre c1epntac1o 
pelo Rio cl ;~ Janeil'O, p:tra dize1· que ::1 verda
deir:l. rado por que o snb,..titutivo não podo s0r 
vota,lo nã.J ó ~ q1t· · S. E:c. deu, mns a im[tO:;si-
1il1.dade c1e anres•~ntat·-se em fac' do art. lu 
um Pl'OJ· ··cto ,:o•ndeto, mw n::to nôdc ·., . ' ... ':" 

O Sr, .. Jú.\.QUt:lr ~;A nu co : - Esla:~ posições 
de relator de commissiro e do yice-presidento 
siro um tantu 1ucom1 .ativei.:. 

O Su. BEZX\UT : -Não :1poia:lo ; o reg-i
JfH)nto as pr rmitt0. 

O Sn. . .TosB :\Lu~u;;:-;o concorda, que tenha 
fi(·ad :) prcscripto o direito dos si.~-n~"l.tario .::: do 

1 snl)stituti·.-o,. mas o . culpa.lo foi o Sr. prGsi-

1 

dcnt·~; e Sv pai'<\ 1St • pede a palavr<.\ r1ucm 
CO:l•.'Ort'.-:n p:i_ra ist'1 q_uc:n não attendeu :ws 
prov~stos r1n' ,, llOhr'' deputado pot· Goyn, 
qtwndo csL·.-~:tnt':' :n1scnt\~S '1 .:\ culp~ cL:vo 

1 • • """"! • - • ~ • 

'1 n~: fot•nm dt)!l.l:\,i::t:b mente tímidos, nüo protes
t~mc.h contr:1. a c.l•.:cisão do SI'. pcêsidr: n te. de 
modo t:<l que a reclam:Jçito dcHes :;o impuzes;;,l 
á :l.lteu~::io d1) S. E:-:.. 

.H vê ttu') a hr<~.ndnra com oue pt·c.cedem os 
dcp t :t:ldo~ ;cb:dicionistns só. f.~v0 t:.na conse
:.•ucncia: sc~· ·· ~}l expoli:tdos do sen direito ,. tc1· _ 
~Sr. prcsid''Iltc oecasi:Io de firma 1· tuÚ:t pra
tic3, et1jo fim é abson·cr. : nnHificflL' preroga-
. · l .. > ~ r ·. r'·1 ·:1. • 

ti.! o. O Sr:.. Pr..J.:smE:->-:-z :-Não: senhor; j:t me 
O Sr.. . . Io.\Q"CI:\I :t ... nuco:-V. E~. qne:r nvs J ;xpllt~nei. . 

Ctl5!'fiO '1 
(llu out,·os ({pm·t.es .) 

O Srt. PADUA Fr.EURí observa que :'1. Ca
mar:l. f'abe que cstrJ projecto tf\m :!iclo bt·g~
m .:nte clisetllido; jô. o tinha sido pré\'iamcnte, 
pOL'<1ue, como :::e diz, el!e c identico ao do anuo 
p;lS:!él.d l. 

. Como, po!~'~, di:r.~r-se quo a ,.liscu;;;são cur1·eu 
de :1 f.>gadilho c foi encenada ~nles <lc tempo ~ 
..:i.té 'JU;tndo os nobr.··:"J deputados qtwriam dis
cu i ir '? SS. E E ::r::. são aboli c ioni3tas, e '1 ue
riam que fosse ~·vliada. a discussão dB um pro
j Jc to do cm~ncipat; ã:o, o qui} ::1. CamaJ'::t. se en
ceL'f'On sem ter votado uma lei sobre o elemento 
S"'ll'Yil ~ Er::J. isto possivc1? Não é insttJnt•) esta 

,- t .• •' • _. : . . . 
dias, e a continuar com0 quet·iam 
dcput·adcs, ir-se-ia até S8tcmbro 
outt·a co usa senão disculit•. 

E' o que tinh:t a dizct·. 

' os nobres 
sem fazer 

O Sn .. JoAQUDr N.\11Uco:-Nenhum membro 
d' c•Jmtllis,;ão tomou parL<J no debato. 

O Sr • .. To,;.;é :::\.I:u·ianno scntn não 
pod~r r•~signat·-sc ú. t!t.:ci:são cl1J Sr. prcsidQnte, 
nem ap1Jla.uclll-a, como applauliu o aou I)Ub
stituto immeclbto . 

çns do que s :'j-l. submetti lo ~i. discnssã:} o p:·o
jecto ~uiJ~tituli\'O; ti)~~ pede licen·.·a. ao Sr. pi'C
sid~nto par<'. dizer que, em face do regimento. 
esse pr(!ie ,~to c as <.•men !ns n1io podiam ucixa.r 
de ~cr acuitos, como e~hul.>ci·antern0nte provou 
o nolJI'C deputado pelo Rio ele J.'l.ncir·o. 

:\a. 1a discu:.;silo, pct·m.itta-lhc o nohre lNtde ;· 
da conuui:;:-:ão e ~pccial r1ue lhe diga, não po
din.-.'50 r~pr6~ent:~r emciHla ll '.mhum:t, por.lue o 
~\I' L. 140 do r.:· gimcnlo é ox pi·c'sso ; 11:1. 2:J. dis
cu~süo. por<:m, podia-:;e apt'('scntnr, e, desde 
clue o ,Jcput~do, incttlllb!·Lo pelo.;; :1.uolicioniatas 
ele a;tre:;eular· um proj ~cto substituLiYO. não 
p,:,dc full:u·, pot·que, como disse, ~em o!l'enclcr 
ao seu illustrc collcg-a, foi s nbrcptici~\mt::)ntc 
apresentado ~;qucll~ rcqnel'imen to c~e ence1·m-

1nara; nn. 2:t. dis~ns •ão. di:r., a apresenta ção 
do projccto estaya perfeitamente explicada. 
( Ap oiacl:.>" .) · 

Si o Sr. presidente da Camtlra ti\·es•e inter
pretado convenientemente o regimento, o pro
jecto sel'ia dado hoje para discussão. 

MAs diz o Sr. presidente que não podia 
aceitu.l-o, porq u~ contêm ma teria inteh·amentc 
oppoc;tn.. En t~o. o projecto resume-se eni um 
só artigo ? O n.rt. !" é a chave de todo o pro
jeeto ; nesac artigo se diz-fica abolida a esc~a-
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vidão r..o Dra;.;U. Ora, desth quo. est~~ rli-:pcsi-~ nambnco, do c1ne, por occasião do continua1· 
ção é inteiramente opposta ú d!spo:si(:iio no u 2a. discusQão d·)Ste projecto, igual debato S(} 

art. fo do pr.•jr:cto, compt·(·hendz:J-;:;e (JUC nos abririn., C(•mo p;·~~hminar, não usar1r~ da p<
outro;; artigos do pt'ojodo as (lispo•:içõe~ dos hvra; desde, 1•orém. rinc S. E~. declarou ·!no 
sul;;;tituti.vo.;.; não podiam set· cabUas. se ted. de reni)Yfl.r o deb:tte prr-liminar. lcvan-

0 Sr. p1·e.;idente devb vr:r que era um nro- , toll-SO :)ara demonstr:1r: 1'' qne o proj cto sub-
jecto intci1·am0nte 1livct·so o, parJ. niio ,:al-o ;;tit11tivo do nobre dnput~do por Goyaz não po
par,t a àiscus,:~'io, não pr.-:valeci:;. o argumento dc:ri~\ •set· apr·'~$Ontado em 2.:>. d1scm:;;fio. (-':ii:o 
d·~ que as ontra;; clispDsiçücs q:lf) elle c~·ntinha, apciaclos). (C,·u.:;o.m-sc di({;;;·e11te.s· apm·tcs .) - . . -.-

1 _. Sn. Pimsrm~sn::- Attenção! Pe~o nos 
artp . . 

0

• a· - . d 'l . t• I nobrr:s dcpui~\dOi! que ouçam o orador. o;:t:.t em Jscus~a'J a em0n _a su )Slltq 1 V1\, • 

o que ~:e rhrin. era qu<', como cli:,'SC o nobre ele~ . ~ SD. . ÜL_"rss:;;s VL.\.NXA:.-. • • 2o q•re es:? pro
pu t:ulo 11eio Hio (h .Janeiro, ::ceito o to ar· ligo, i.JCCco s~tbstltutt;_o ~o e m:1ca~uent~ podena. ser 
ficava pte.!wlic:vlo tqdo o projoet·•; m:L,::, si a.j apre..;o.' nta-lo Cril .J'-' ~r~~ussao; .Jo fin~Jmcnt~ que. 
Cam:1r·a ~ssim de-~idisso, ningnem poderia se ~ preval·~ce_r . ~• opmtao <lu U'Jhr·~ derata.:o i!OL' 
contrap:-:1· a t~l ã:ci.c:::"io; 0 c1uc cm:q•r·:a aos u.~y:: z. :lUXlh~Jo pol<>S ~\obr·es deputa(~o~_qt~c a 
~~bolicionist'i:~ 0r·a : obedecer e encamillhat· o el.C s~ :>egmratil ~1a tn~una. essa opuuao Im-
resto da votnç:i:o do ::veor·;lo c·.ml o Yencido. port<_tl'l:; em uma vwlencu, em urna. restdcção 

· , . .,. : do Ju·0.1to da )abv;-a. 

lhanta üicidcntc, pode ao Sr. pt·rsidentc q•w -Voms:- tJelo contt';lrio-
atl-enrh uara os at·t:::. 1G9 0 170 do r ·zimento. 0 C!n T" \' E' b.l • ._ ...,n. L.·LYS:::ij·:s · L\XXf_:- -. sn. t• o (_[u_e em 

De t:v~s arti~'-;s ~c conclue ainda é •·ue, !"i o 
r. presi er:.t0,cm lo.:.;nr <.lc rC.Q'C'ÜlH' in fi,;lia~ o 

proje~.:to npr·cscntado. p:•o,:edcsse rc:.:dmcnb':.l
mcnt·". <'Ot·rcctnm-:nt''• dc'>·i:t fu~cr COITct· a dis
eus:::. -. . i : . l v-

jecto-., qu:indo muito. 

O Sn. SoAJ:Es : - O seu projecto não existe 
m~tis; é filho cngeitado. . I 

i 0
1 

S.R. JosÉ l\h\.!'~":~:\0 ._, S~Stent:1 q:IC ha 
a_n,.a ,1 nota cxpl.l , rn a, q u·, !0. 

O Sn.. Pr.;:smEXTE: - A1ü t.-.: l::-..-:sc tb ·dis
cr;.ssão. 

· . O Sr... JosJ~ 'MAnux~o coni'Ot'·.h em que hoje 
possa s~r te L CO!•JO C::i: ernpo:·anea. :1. rec a
mn.ç:1o •lU<3 faz ; mas quer qu•; fique o.ssr:nt::~do 
qu~ ial ro:!bn.1ação proveiu de. uma violcnci:t 

• .. Y" • • - .1 

Entende ijue si S.E::::. n::ío honYets0 recnso.do 
3. emenda, hoj•} não rrcl:un:wi:tm o Ol':tdor· e 
se~;s amigoa; o o Sr. presidente não lhf\s n ·•g-a
ria o fund:tnF'nto com q<Hl reclamam. 

O Sn. Pnl,s:n:::XTF. :- Ntio comm.;tti ne
nhuma vioienci:t; L 'nho s0gut·a1H;a di:<:!LO. 

O Sn . .Tost~ .:\Lmr.\x::-;o pódo dar LO '·Lcmnnho 
de qtHJ o Sr. pro:5idcn t•' errou 0 :.1. ma.iol'in. da 
Cam:u-a confirmaria os la. as'ierç·ão, si pnr:1. clh 
se livess·~ de app0llar. Não attt·ibno aS. Ex . 
o propos.i.to de (\rrar·; cnoou pOl.'flUC não Linha 
pt·I'SC:tte a disposição r l'g'imcutal; erron poi"
quc não tem mcmoria pat·a conter as disposi
ç.õcs do regimento. 

Não quer• pt•olongar o incidente. Portanto, 
I • - • ' ) 

.. ... ~. • a. ' l. 

discussão, m.:1s no art. zo, que é o. continuação 
dn. 2a discu"são, S. E~. não pr;ttique contra os 
abolicionisto.s, permitta-sc-lhe- a phrase, a expo
lia<;ão d:•s snas proro.;ativas, como succcdeu 
agora. 

O Sll. Pm~siDE~1'E:- Repito: não commetti 
abuso nenhum, muito mono~ expoliaçiio. 

O Sr. Ulysse~ Vi:lnna (pela or
dem) obscrv:~. que si não fosse a. ameaça feita 
pelo nobre deputado pelo 2° districto"dc Per-

. . 
c constitucíon thlaJ.e t1o p1·ojecto sujeito á doli
b0ração d:t Cnm.l':l. Conseqnentc:uer:tc snbsti
lutiYos não JOle!u s•:r <1 )l·í~,;eut:~dos em f a di,;;-. 
CU!:ii:iàO . 

O Srt. EuFiusro Con.I\EI.A :--,Pedem s~r. nprc
scnt:1dos em •1U:)lqn,' r occasião. 

O Sr.. Ur.YS"ES Vr.\.XX.\. :-Em 2~ di,cuss~o 
::w pt·o_jeclo cn t:~u diridi:.lo, rcp:n·tido por arti
gos Glll discnssi'[o no. C~llll.l:':l, :ts 01'0Clltla-.; e OS 
sn'·stil!!tivo!! ;Jodcm .:sCL· :1pt·csor..talo,·, r..:n.s r -;
!er<mles n. c.~ach 11m dl)s anig-oc; suj cito.3 ao d r;
b::ü?:- E" o qno sa dcpl':'hc_nde l>' rfeitnmcnte do 

·':> • • 

Em :);~. cli;,cns~rto, diz o regimento, ::u·t. 148, 
debate-se o pro}:cto e:n globo~ cons~qucnte
meulc o sen )Cnsamento carded as suas ba-
se~. os seus desenvolvimentos logicos. E', pois, 
na ;3a. disctH;s:"io. quando o projec::o entra no 
debate em globo. quo pode ser sub;;tituido nos 
tc:·mos do proprio regimento. 

l·:rn que importa o projc~cto snbstitutivo do 
nobt·c d :~put: :rlo? Na alt•)t':Lçi!o simplesmente : 
cb art. 1' '1 N:io; na tr:m:; forma.ç~ão complota 
tlo ~yst·~m:t adoptado p ·lo proj·x·to do governo, 
o q ur~ o nobr~~ depu tad0 pr·;~ ten.deu substituir 
pela e_mancipaçJo immcdint:o., som inJcmniz:.
çKo. C:)ns ·~ q uent!'menle, si ó em:}~ djscu,siio, 
q11C pelo art. 148 do r,:- gimento se discute o 
projocto em globo, isto. ó, o sen ~ens .1mento 
c;~rdcal, o se11 mechanismo, () ness~. discussão 
quo o nobre doputaJo poderia apresentar o seu 
substitutivo. 

A pt·cvalece r a opinião do nobr·e depul:ldo, 
essn. opunao 1mportarra em v1o enc1a, em res
tricçio do direito d·:~. palavra. 

Diz o art. 151 que as emendas e artigos ad
ditivos, qua contiverem ampliações de dispo
siçucs do projccto sujeito ao deb:1.te, terão nova 
discussão ( lê): 

Si 0ssc projecto substitutivo fosse appro
vado pela Camara, como poderia vigorar a· dis- ;, 

'posição do art. i51 do regimento'~ 

0 SR. ANDRADE FIGUEil.U: -Isso e outra 
cousa. 
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O Sn. ULYSSES VrAXNA :-Não é outra. coú.sa, 
me h:t de pcrmittir o nobre deputado. 

O SR. A::-.DRADl!: FIGUEIRA : - Tem até dis
cussão distincts.. 

O SR. ULYSSES Vr.-I.N::"A:- E' porque o sub
stitutivo só )ÓJe ser a resentado em 3s. dis-
cussão. 

Votação ·do art. i 0 do projecto da commissão: 

O Sr. Andrade l:'""igueir•a ob· 
scr\':l que, d~sc.le que o Sr. presidente annuiu 
em sepa.r.lr . o ultimo período do artigo, pedirá. 
a S. Ex. que,votada a primeir:~. parte,submetta 
i votação da Camara :~. emenda que com o hon
r~do de_putado pelo !\Jara.nhão submetleu :i con-

O Sr ... Joaquitu Nabubo :-(peZa 
?"dem,J t~ria muito raz(lt' 0m acomo::tnhar o no-

. bre deputa !o o Sr. Andr,lde Figueir~ n";t sua 
·:\rt.. 1. c.. Procçde:-se-a em todo o Im- · emen la, : que està mais simplesmente redigida 

per10 a no,·a matricula dos es~~avos, do qu<: o arti,:.;·o~ si por acaso :1 mtut·alidade es
com declar;lção do nome, naturaltdadc, tivcs~e abrangida n't lei de 28 de setembro. 
sexv, filiação, si for conhecLb. occu
pação ou s"lr.viço em que for empregado, 
idade e valor calcuhdo, conforme a t::~.
bellado§3'. 

O Sr- .. :Toaquiiu Na.buco (pela 
01·dem) diz ao Sr. residente em s?u nome 
e no de seus anng-. .Js~ que darã~)Õs"'s;ju,:; \"Otos ao 
ar i. i o do projecto, s~1jeitando-o, porém, ao 
pens:1.mento cardeal d:1 emenda apresentada 

I 

Pede tatnb0m ao Sr- pt·esidente qu·) dr;;;taq ue 
do art. i ' as p Ü:lvra.a-valor calculaclo-porq UI) 

:~. as~o ue o:: abolicio:1istas n- ~ ,· 
em votar por nova matricula, têm duvida em 
vot:u por uma tarifa. 

O Sr. Padua Fleury (pe!a ordem) 
não Yê fundamento para esta s0paração. 

Si os nobres deputados não quer·em Yotar 
p::lo, que chammam tarifa que não é mais do 
que a consagração da idéa do partido liberal, 
não votem por todo o artigo, P.m que está in
cluído o pensame~to do. pr?jecto. 

póde havei-a sem valor. Portanto pão ha razão 
para a separação. 

-
dcm) observa que os abolicionistas pediam a 
separação d) ar~. 1° em duas p:!rtes,porq u~ têm 
de votar contra a b.bella elo § 3°. o o art. fo 
contêm duas idéas inteiramente divers~s. 

Pede,pois, a separação,para terem a liberJa
de de vot9.r sobre cada uma d;~ssac; partes. 
(.4.poiados .) 

O Sn. PRESIDENTE:- Vou submetter á vo
tação o art. 1°. 

Quanto a destacar dn.ste artigo as palavras 
finaes, não posso acceder ao pedido dos nobres 
deputados. 

O Sa. JoAQUD-r NABUco:- Isso agora é mais 
se rio. 

O Sa. Josi MARrAxNo:- E' um ins.ulto ao 
nso. 

O Sa~ JoAQUI)! N.'I..BUoo:- Eu duvido que 
V. E::c. ache na Camara dous deputados que 
sanccionero -~~ su~ resolução. (Apoiados.) 

O Sn.. PRESIDE::"TE:-Eu tractava de applicar 
o ~rt. i89 do regimento, segundo o qual se per
nutte votar saparadamente sobre duas ou mais 
proposições da me;;ma materia só quando essas 
proposi~õos forem distinctas ; mas á vista da 
insi~tencia d·)S nobres d~putados, concordo em 
fazer a separação r)roposta. 

VozEs: -Esta no regulaniento. 
O SR. JoAQUDr N.~Buco :-Então vot:Lmos 

a emenda do nobre deputado. 

O Sr. ~~ristides Sp·no:t~ (pe-

O Sr. Felici•~ dos Santos ([xJla 
• ordem):- No c.'l.SO de ser aceita a emenda do 
Sr. Andrade Figueira, peço que fiquf:l sah·a 
~ parte .fina.l do artigo. 

O Sa. Pn.ESIDE::"TE :- Sim, senhor. 
E' approvada a ia parte do nrt. lo até onde 

diz : idade. 

Votação da za parte do art. 1° que diz 
assim-

. . . e o valor calculado conforme a 
tabella do § 3o. 

r. u ra< e -1 igueira (pela 
o1·dem) requer que antes de se proceder à vota
ção da ultima parte do artigo, se vote a sua 
emenda, que é ref:m;nte a est·-1. parte jã volada 
do artigo, c nada tem com o valor. 

OSr. Antonio de Siqueira 
(pela o1·dcm.) :- A emenda apres~ntada pelo 
nobre deputado o Sr. Andrade Figueira. é 
substitutiva de todo o art. 1° (apoiados) e não 
de :parte àelle. 

O que acabamos de vot:lr n:::io foi todo o 
art. io, mas uma part':l, e é pois preciso vo
tal' a outra parte relativa ao valor, para 
que a. "'"Otação de todo• o artigo se complete, 
e possa ser tomada em consideração a. emenda 
iiubstitutiva do nobre deputado. 

ena anoma 1:1 mterca ar uma emen a su
bstitutiva de um artigo entre as partes desse 
mesmo artigo. 

E' preéiso proceder á. votação do resto do 
artigo, que foi separado a requerimento do 
n<>bre deputado por Pernambuco, para que se 
possa proceder á votação do substitutivo do 
nobre depptado pelo Rio de Janeiro.: 

O Sn. PRESIDENTE :- - Jâ tinha declarado 
que, antes de proceder-se á votação de qlial
quer emend:.1. referente a este artigo, devia vo-
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tar-~c a parte complementar. (.:lpoiarlos.) P<:ra 
c onfit·mar esta declaração, li a. emcnd:~. do Sr. 
Andrade Figueira. 

O Sr. Ma.c-Do""'Well (pela ·o;·dem) 
observa quo o Sr. presidente não tem razão. 
p d c ~ 

emc~da. (lendo)< Substitua-se o principio pelo 
segumte ... » . 

Justamente foi o principio do artigo a parte 
ac )OU e vo ar, e por 1sso eve-se por 

em vota\:ão a emenda., antei de passar à parte 
relativa ao valor. 

Pede, pois, ao Sr. presidente que recon~idere 
a sua d0cisão, e p.)nha. a. votos a emenda sul)
stitutiva. 

O SR. PRESrDEN1E declara manter a saa de
cisão e annuncia que se vae proceder á votação 
da parte que. foi dcst.acada do art. to, ·salvas 
as em0ndas. 

Posta a votos é approva.da a ultima parte do 
art. i·•. 

Vota ã 

E~i!enda 

(( Ao art. 1° (fapat·te) accrescent0-se: . ~-

pois de-se~·viços em que fôr empregado 
-aptidão para o trabalho.-.4.ristides 
Spinola. (Sessão de 1 do Julho de 
1885.) 

O Sr. Felicio dos .Santos (pela 
onlem) pediu a palavra para dar uma explica
ção ao nobre d~putado, que, ainda ha pouco, 
arguia a commis;;ãe de ter omitti.:lo a pala
rra-côr,- )Odendo-se dar o caso de servir a 
a t::~. Jel a plra d1 cu tar questões de iden
tidade. 

O orador declara pór parte da commissão, 
... . . -

I 

não leve proposito em occultar esta circum
stancia. A commissão omittiu a palavra-côr, 
-por ser muito diffidl neste p:.liz de me.;;tiça
gens determinar a côr deste ou daquelle. 
(Apoiados.) A commissão teve, portanto, antes 
um intuito dcmocratico do que out1·o qual
quer. 

Entende que devia fazer esta declaração. 

O S.r . ..é\..ristides Spinola (pela 
o1·dem) não fez nenhuma rcferencia ao proce
dimento da comrnissão. Apresentou a emenda, 
1lot·que - côr- esta na legislação de 1871. 
(.4poiados) . · 

O SR. FEucro DOS SA;s-ToS: -Mas o escravo 
hoje é o liberto e o cidadão de amanhã. 

O SR. ARISTIDES S?INOLA : -Si naquell:l. 
época a mestiçagem não foi motivo para im
pedir que este requisito fosliõe exigido, tambem 
não o é hoje. · 

Esse requisito está estabelecido na legisl:L
ção. O regulamento estabelece tres classes
pardos, pretos c brancos ; não ha necessidade 
de entrar em m:~.is minuciosidades a este res
peito . 

O SR. FEucro Dos S!.NTOS:- Brancos? ! 
Nlo pode haver escravos brancos. 

0 Sn.. ARISTIDES SPINOLA.: -Como o pcnsa
m~?nto da commissão era que esta i:nátricula 
foss~ d.e accôrdo com a anterior, completou-o 
adrmttmdo a palaví·a-côr-, e neste ponto está 
do accór.Jo com o Sr. Andrade Figueira, de 
sot·.te que, appr_ov3;da a emenda e appr.wado o 

a em, a e 
E' rejeitada a emenda do Sr. Aristides 

Spinola. 

tl. PRESIDENTE declara prejudicada a 
emenda do=, Srs Andrade Figueira. e Gomes de 
Castro, concebida nós seg11intes termos : 

Art. 1°. 
Substitua-se o principio pelo seguinte: 
Prccet.let·-se-à em todo o imperio :i. no

va. matricula dos escravos, com as de
clarações exigida<> pelo art. 8 • da lei 
n. 20-10 d8 28 de Setembro de 1871.-

. . 
(Sessão de G do Julho da 1885.) 

O SR. PRESIDl,NTE annuncia que se vai votar 
o 

§ 1. o A in;;;crit:ção para a. nova ma
tricula ~ar-se-á á vist~ das. relações , 

T > 

cial ou averbação effectu3.da em virtude 
da lei de 28 de Setembro de 1871, ou 
a Yista das certidões da mesma matri
cula, ou da. averbação. 

O Sr. Andrade Fig·u.eh·a (pela 
Ol·dem) diz clue o Sr. presidente acaba de con
siderar prejudicada a emenda qm~ offereceu 
com o nobre dsput:ldo pelo Maranhão, pela 
razão de que a matoria desta emenda é a mesma 
que aca a c ser a op a a com a vo açao o 
principio do art. 1° e da emenda do nobre de-
puta~o p:la Bahia. Não h~ t~l. . 

' " ' ' emenda do oradol" consubstancia em poucas 
palavras o que se contêm em maior numero Je 
palavras no artigo o n::~. emenda do nobre de
putado pela Bahia. 

Em segundo loga.r, basta que haja questão 
de redacção na r:mend~1, para que não se con
sidere prejudicada, tanto mZlis quanto a mesa, 
submettendo o artigo á votação, decla.rou q LlC 

ficavam salYa:S as emendas. (Apoiados.) 

Ha mn.i s a uttendcr a que a questão da fórm~l. 
não é tão indifferente quanto parece. A emenda 
do orador consult:.\ o elemento systematico da 
legisb.ção, porque, m~ndando que a novo. ma.

'tricuh. seja \)l'itticada com as mesmas declara-
ções da primeiro. realizada pela lei de 28 de 
Setembro, ordena ue não se faça cousa nova 
conserva.n o assun o elemento systematico, o 
elemento historico, que é importantíssimo para 
consultar-se na boa e:tecuç.ão da lei. Portanto; 
ainda quando se reduzisst~ a um:~. questão de 
fórma, não se devia considerar prejudicada a. 
emenda. (Apoiados.) .. 

0 SR. PRESIDENTE :- 0 art. 1° refere-se, 
na. primeira parte quefoi votada, justamente 
a essas declarações da lei de 28 de Setembro, 
assumpto c:-;:clusivo da emenda do nobre de
putado pela província do Rio de Janeiro. 
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Or.'l., :1lém de se ter ''otado est~t primeira pa1·tc , O ~;r-. Felicio 40~ Santos (J)Clc~ 
do art. 1'. idcntica ú emeud~ cb nobre ueputado, ! 1Wtlcí11 ) obscr1ra quo o nobre deputaclo por 
YMO\~-,;:e ta:nbem a pa:t·~ fin:tl, IJLlC exige co:110 I :\1i:1as sustenlon :1. l;o:"t dout1·inn ( opoi,dos) : 
condição da m:.tlt·ieula a. íixaç::Io do valor· calcu-1 em pouco tempo S. Ex. !em-se cO!lSLituido 
bdo conf,Jrmn a tabeli:. do a1·t. i''. L~•go, a ' mc~tre na cn.,a. ( I,'iso . ) 
\'Oiação dc•te :.rlig-o- prejndi:ou a f'HF:nda do o s~. C.\XDIDO DZ ÜLHEIP.,\. : - Oh .! se-

çüus.) 
- nhor ! 

:\ mim é r1 ne com !'Ct"l dirigir :i 
~ 

·ota .- O S:l. F.:-:r.:cro nos S.\::no.;; ·~st:i .le pe:·feito 
" , çao nalaccôrdocom as HO)o,;1çi:i~s onc S . E:'·l:•t'•)· 

fenu. catentl.·ndo qne o~~·. prcs; ente n:"lo eu 
O Sn.. ARAU.ro Gór-:s Ju~r;r. : - Nós appc)l- deci:;5:o convenientC', ~·l)nsideranrlo prjudicad~l. 

hmo.;; de V. Ex. pa1·n. a Camnra. a emend'' do nuiJt·:~ cLpntado pelo !.tio dn Ja
O Sr... PiÍ:r:srnEXTE:- N:1o _é caso de scme

llunt·J appollo. 
O Srt . "\.ruü.ro Gür.s .J :::-:ror..:- Eu des~jo q 'i 0. 

\'. Ex. con:mltc à Camara si n. cm0nda dêve 
ou não ser considerada pr".i udicada. 

neiro. 

o S :~. Pn.ESTDEXTE:- Jú 

A Ca:·t1:U'a, por.::m, cstà p0rdendo Lempo com 
un1a qu ,'st:to 1u:d~o pequena. pOt'tlUC m"smo o 
nou:·e JepUt!dt> pelo i{io dn J,'O. IICiro, CllrlCOt'J:1 

em 'Itte <l. di11'-·renç:t (1uo ha, cnL1·n o que sení. 
t·eüig·ido de ••ccônlo co~:;.: o qu·) a C.Hn:tl'<t \'otou 

(1e- e a s: ;.t emcodn., isto é, o art. d:1. loi de 2) de . . . 

(pclr! ordem.) OJ'p0e-se a est,:. dcliberaç3:J d~L 
prdidenciu. Não tc,n o St·. pre;;idente o di
rcilo J,J consull:lr a Camal'a nesta l}llcstão. 

:\ão ~1uer o Ol.":,dOi' qtn tu:not·ttl. ele occasiflo 
decirh d,, :::.pplicaç:to elo regimento. Isso é 
expressa.mente prohibido pelo pro~wio regi
mento. ~\. pre-:ide:lcia, ~em r.;ctu'liiO algum, d ;:ve 
deci-.lir os ca:>os o c~ urrentes. 

Neto quer o orador saber si a docisãc de 
V. Ex. foi boa ou mi; acreJit:~, que deveria 
submette:· à votn.ção a emenda. dó nobre depu
tado pelo Uio de .Jane1r0. :Ma:', u:ua vez que 
S. Ex. firmou est0 Jri nci )i o n:io )Ódc convit· 
em qne de sua. deci:;ão se inbrponha recur.~o 
que o regimento desconhece para a. C:1.mara Jo:;; 
Sri5 . dep utado.s. 

Quando o St·. presidente (l:'t uma decisão cp1e 
uão ~e :unolda perfeit:.vnentc :is disposiçües 
rcgiment:L·::s, o recurso true: tc u1 a Camu.ra é ou 
não reel:•g•'r o presidente qu : ~ nilo intet•prcta o 
pensameHto t!a maioria, ou em occ::1si:io nzada, 
em \firtude do recbmaÇ\ão d<J utu dcput:ldo, 
firm:u a jut·ispru lencia parbmcnt:lr . . . 

O Sn. M.\XOJ~L PoRn!LL.\.: -.'~ poiado . 

O Sa. CA~DIDO m: Oun:m.\.... depo:s <los 
trami tes regim"nt:v,·~. isto é, depois de ouvUa. 
a cvwmis;;:ão d•J policia e de abet·t) o debate. 

q ucsti'io 

' " 
ha mais uig·u :ua cous~. 

O Sn.. Fr::r.rcro no;; S .\XTOS: - •.• o uma. 

l :_ • l • '" , l..;, C· ....... •~ c: "! 

I de syslema, mas no fun !o niio lh d!vcrgencia 
entt·e tiiJ::.t. cou:;a e outra (apoiados c ntio 
opoi(ulos), o art. 1•) da lei de 2..; de Setembro 
niio di\·ei·ge cs;;encialmcnte do at·t. 1° desta lei, 
ai ·por elb. votava como a ca:u~nt t~ccidin. 

~i ó portanto um~t questão d11 s·Jmcnos im
portancia, p :;d;; o o:·adot· :>.os nokes deputados, 
quo insistam em q u·~ se vote a emenda. dl) Sr. 
Andrade Figuei:·a, que nEto ilz·: ssem calJcd.al 

LacLs conhcc~em o desejo d0 todas esta.rc1n de 
u.ccórdo,dc fàzet· com '-1 ue esta 1 ~i p~1ssG 11:1. Ca
t!la.ra com o maior numero (}.J adhesõe.:; ·u0 fo1· 
possivcl. I-Ia. aiucb 3:1. disct~.:são c o pt·ojecto 
serú redigido para essa discur;são, c si se re-

I 
conhecer que a red;lcção da l~i de :!8 de Se
t~mb:·o é melhot· J,j que a.·1u·ll:t r1uc fic::u·:i, si 
for redigido o i'l'ojecto de ac"or.lo com a Yolação 
à<l. C tm:1r:1., não haycr:.\ duvi !a em ac ':ita:· a re-
d;, cçiio do 110 bre dcp u ta do. 

Portanto. pede o orador aos nour·~s dcpul:tdos 
que não demorem a yotaç:1c, insistindo uo pc
c! ido qne fizeram de. n0\':1. vota~~:io sobre n. emen
da do nobre dC?pülado pelo H.io de .Janeiro. 

M:ls o rc •:urso d•; ~~ppellar do Sl'. presidente Terminando, diz quo, de ac ~:órdo com o seu 
para a casa a proposito de qualr1uer questão, nobre amigo e colleg-a, deputaüo por Minas Ge
nes casos occurrcnte.::, ó o ru:1.is perigoso dos r.acs, mantêm :1. decisão do St·. pre"id·;nte. 
recursos, porque impot·ta. em erigit· as maiorias, (Ap oiados .) 
sempre com tendencia. do exorbitar, em Juiz - . Pn . I ~ _ Ouando nol.lre de u-
supremo a app lca~laO os ex ·os regtmen acs. tado pela Bahi<t propoz a consulta á Camar~t a 

Nã0 pode, portanto, o o.rador convir com essa lt·espeito da minha c:lccisão, eu bem c. onhecia a 
delibera~~ão. Nã:o é caso de recurso. disposição do regimento, que diz: que o presi-

Estas maio1·ias yariam a0 um dia para outro. dent~ decidir:.. todas as que:_tões de orde_m qu~ 
e é pol" isso que~ 0 rcgi:nonto muito sabiamente occot·rer~nl durante a ses.sao de cada dta, ate 
não (1niz ~-•z:_r depen~e~- destas oscillaç~es, que a Camara, a r~_CJilCrlmenLo de q~~lq.~er 
destas va.r1açoes da optntao, aclo de tanta 1m- d.-:pu~n.?o, em occastao opportuna, as uecul; 
portancia como a applicação dos textos regi- [ ddi.ntnvamcnte. _ 
ment!l.es (Apoiarlos.) O Sr. pL·cs;identl3 não E' o art. 171 ·1o regimento, que assim o dotel'
póde submetb: esta cons.ulta. a deliberação da 1 mina! artigo em que eu n:1 ultima sessão me 
Camara . (Apolaclos, mtHtO uc m.) I firmel. . . -
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O Srt. CANDIDO DE Or.IVEIEA : -Perfeita
mente. 

. O SR. PRESIDENTE ••• para mant0r uma. de
Cisão qu3 havia proreri·lo. (lt.pnrtes.) 

Portanto, en.t~n(!endo eu que ba ideuti-
d::~.de ntr , . a o 

da emenda. do nobre deputado, continúo a 
sustenta:- que a sua emenda fil:OU pl'~:judicada. 
( .:lpa1·tes.) 

O SR. PRESIDENTE annuncia d~ novo a vota
ção do § fo do projecto da commissão. 

O Sr. ~~ndrade Fig·ueira (l)(Jla 
o:·dcm) declara que o Sr. presidente esqueceu
se de su_bmetter :i votação, ou ao menos de 
-cons~derar prejudicada., confõ:·me ontond·~;, a 
seg-umte em~nda, oíferecida ao art. i·•, e assi
gnada. pelo Sr. Candido Je Oliveira c outt·os 
Srs. d~putados: 

§ 1 • o O governo mandar:i effectuar 
nov:1. matricula dos escravos. com decla-
raçao o nome, cvt·, 1< a e, esta o natu
ralidade, filiação, aptidão para o 'tr.<tba· 
lho, profissão e valO!', computado nos 

ó) • 
- o • 

I. Será de um anuo o prazo concedido 
para. a inscripção, devendo este ser an
n.unciado com tres mezes, pelo menos, 
de antecedencia, pot· meio de editaes, 
nos quaes será inserido o numero se
guinte: 

li. Serão considerados libertos os es
cravos que não forem dados á matriculo. 
no prazo em que e,:;ta se achar aberta. 

dcptlta.do é procedente. 
a vot::t.ção Jeste artigo. 

Esta emenda ao art. 1° está re·udicada • 
porquanto, a materia a. que se refere, se com
P!'ehenqe em outro paragrapho, con.::ernento ao 
d1to art1go. 

Vai proceder-se :i. votação do § lo. 
O Srt. Jo!';É MArtiAN:-;"0 (:Jela o·i '(lenj,) requer 

a separação do artigo em duas partes; a pl'i
meira até :is palavras-18i1. 

Posto a votos, é approvado. 
~osta a votos a ultima parte do § 1o, que diz 

asstm: 
... ou á vista das certidões da mesma 

matricula ou da averbação. 

E' .a.pprovada. 

O Sn. CANoroo DE OLIVEIRA (pela Ol'dem) 
. . ~ 

emenda snbstituti~a, que é uma idéa comple
mentar :l.quellas que a Cnmarg. já approvou 
formulada nos seguintes termos : ' 

... não se podendo alterat· as declara
ções constantes da mesma relação, quan
to ao nome, cõr, idale, naturalidade e 
filiação do matriculando. ' 

O Sa. ARlSTIDES SPINOLA. (pela o1·dem):-Eu 
peço ·cinco minutos de attenção •. 

VozEs:-Oh ! Oh! 
v. u.- 42 

O 8~ . ...c-~rist.ides Spin.ola (pel(!, 
ordem) dtz q·~c a sua emenda e a do Sr. A1·aujo 
Góes são radic:tlmente oppos tas ; h::~. uma diJie
rença completa entre o seu objeclivo e o do 
nobre deputado. . . · 

S. E:s:. e a commis~ãó entenderam r uc o ti-
tu o . e c ommto podta su :;titutr a matricula, e 
o o1·ador pede que se apresente á matricula. o 
titulo de dominio. 

rios das provincia.s do Rio de Janeiro e Minas 
que não têm titulo. (!In diffel·entes apm·tes.) 
Todo~ os homens es~r~visados podem requer.;r 

a sun llberd::.de em JUtzo, e os senhores são 
obrigados a apresentar o titulo de Jominio 
sob pena (h sel'em os escravos declarados li: 
vres. (lhe ?iwilos opw·tes.) 

O SR. PrtESIDE::-<Tr~:-Peço ao nobt·c deput::t•.lo 
que resuma as suas considerações. 

R. RISTIDES PINOLA nao quer a usar a 
attençilo da Camarfl., mas devia vir á tribuna, 
desde que s2 faz; t!onfusão lamentavel entr•'l n. . -
c_hega ~esta ~onclus~o :-t~do o senho;· que-não 
ttvcr tttulo de dom1nio não póde matricuhr 
escravos. 

outrma .Jlll'l tca, e o ora or como <~dvo
gado já teve occasião de su-;tental-a exigindo 
a apresentação dos titulas dos escravo!:;, sob 
pe!la:~eset"em_ t!cc.lat·ado3 liyres, e tem pOt" si a 
optmao dos tr1buuaes supenores do paiz. 

Portanto, pede que s~ia; submettida á votação 
a. sua emenda, que exige npresenta.ção do 
utulo. 

O Sr. Fel i<:io dos San. tos (pele~ 

comm1ssão de não f~llarem; n.gora pcço·a l)a· 
lavr:=~. para expor o meu pensamento, e os no
bres deputados não querem ouvir-me. 

Entendo que a emenda apresentada pelo no
bre deputado está prejudicad~1, e vou mo~trar 
porque. (Ha 1ituitos apartes). 

A commissito acaba de voLar quQ se pode 
f:<zer a matricula, ou :i. vista da. matricula da. 
lei de ·1871 ou :i. vista do titolo de dominio. 

O Sr... ARISTIDES SPINOLA: Salvo a emenda. 
(T1·ocam,-se muitos apal'les e reclamações. J 

O Sa. FELICIO noa SA:<·rros : - Não dei:\o 
Yotar sem fallar . 

O Srt. Pri.EsiDF.NTE :-Os trabalhos não po
dem continuar desta fórrn:1. . 

eço .Sl enc10. 
O Srt. FELICIO nos SANTOS :-- Si a Camnr.1 

acabou de votar quo se pode fazer a matricula, 
ou á vista •.. (N O'VctS interrupçües e o Sr-. p;·e
siclcnte reclama at tençüo .) 

Si a Ca.mara acabou de votar que se póde 
fazer a matricula ou :i vista da certidão, ou à 
vista do titulo de domínio, é claro qu~ não 
póde votat" que só se faça a matricula e-x:hibin
do-se os dous documentos. (A1>oiados, nao 
apoiados e apartes.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1604- PÃjgina 21 de 27 

330 Sessão em 13 de .Tulllo de 1885 

Um ~6 titulo ba;;:ta, segundo o voto d:1. Ca- l Na outra parte, porém, contém uma idéa 
~c-:fuara; e como votar uma emenda que exgie j distincta que não se acha no projecto substitu-

um e outro ? (I Merntpçües . ) . ti v o. 
Si os nobres deputados insistem e V. Ex:. Em segundo lagar, os ns. 3 e 4 ...• '; 

quizer s~: bm·~tter á votação a emenda., confio no O Sa. CANDlDO DF. 0Ll\"EIRA :- Do 4° já. está . .· . ... . - . ~ . ' - . , . -
' . 

será contradicwria. uma vez explicá.do o facto 
como acabo de f:1zcr. ... 

O S1t. PHESIDE!'õTE:- Não V•:Jjo razão para 
deixar d·3 submetter á vot:: ção a z:~. parte d:l. 
emenda substitutiva. Attend:( a Camara ~o 
voto qu~ deu e delibere eomo entender em sua 
sabedoria. (Ji ttitos apoiados.) 

Posta a voto:;, é a.pprovada . . 

Po~ta a votos é rejeitada a ~eguiat~ 

Emend:t 

Ao§ 1' ~1.crescenle-se:- e do t itulo 
de domínio de acqui~ição J.o escravo, do . . . ,.,.: 
não poJendo ser alterada-; as declara
çõ •:s de matricula anterior, quanto ao 
nome, côr, naturalidade, s~ xo e filiação 

E' appro"\"ada a seg-uinte emenda da com
missão : 

Ao§ 1ll- acresc0nte-se:-ou a vista do 
titulo do dominio, quando nelle esth·er 
exarada a matricul::l. do escravo. 

(Apresentada no dia G de .Junho de 
1885.) 

... ou á vista dos htulos de domiuio, 
estando nelles e~arada a matricula do 
escravo alienado.- .:ira ujo Gues J u
nio;·. (Sessão de 18 d0 Junho d~ 1885.; 

I 

IV. No caso de extravio da :.:sobt·edita r 
rebçilo, poder:i ser suppriua por certi
dão e~trahida dos livt·os da matricula 
especial a que se refe:·o o art. So da lei 
n. 20-HJ Je ~8 de Setembt·o de 1871 . 

(Do Sr. Candido de Oliveira e outros.) 

O Sr. AndJ::-a.de Figueira O;e/a 
oí·dem) diz que o Sr. presidente e ;;queceu-se, 
ainda desta vez, de submetter a. votos do § 1 o 

. os ns. 3 e 4 do art. fo do projecto substitutivo 
do Sr. CandidrJ Je Oliv•.! ira e outros. 

O SR. PnESIDE:-iTE : -Esti prejudicado. 
O Sn. ANDRADE FrGUE!RA ob.serva que 

S.Ex. engana-se. Ha neste artigo idóas que não 
foram compreheodidas nem no projecto nem n a 
emenda do nobt•e deputado pela Bahia. 

A emenda do nobre deputado pela Bahi':\ 
conté m duas partes distinctas. 

Quanto à ' '::tigencia da mesma idade. é im
possível satisfazer, porqne aquelles q11e fot•am 
matriculados ha 14 annos, não po_dem te :.- hoj ec 
a mesma. idade. 

o o 
pela qual deYe dedarar que uma emenda fica. 
pr~judicad:t, afim de que não constG da acta 
que uma emenda apoiada e discutid·l deixou 
de ser votada. 

O Sa. PRESIDENTE declara p1·ejudicad·ls a-; 
emendas, como o proprio deputado por ::\tinas 
a.;; reconheceu. 

O SL\. PR:ESmE-:sTE : -Vou consultar à Ca 
mara sobre a :2a. parte do § 2°. 

E' a ro,,ado tendo sido verificada a vot:1 tio 
a r~querimento do Sr. Araujo Góes Ju
nior. 

Votação tio § 2o do projecto da commissão, 
salvo a,;; enH'ndas. 

§ 2. 0 A' idade declarada na antiga 
matt·icuh se addicionarà o tempo de
corrido até o dia em que for ap1·esents.da. 
na repartição competente a relação para 
a. matricula ordenada por.- esta lei. 

~ approva o. 
Votação ela seguinte 

§ 2 . a A c r esc ente-se : 

Prevalecerá a idade con,tante da cer
tidão do baptismo, quando for esta exhi
bida p~lo senhor ou sou pt·eposto ou por 
terceiro c·m beneficio do esc r a v o. -
.4.nct,jo Gdr.s .f wtio;·. (Scs;;ão de 18 de 
Junho de 1885.) 

O Sr . ..:.'\...r·istides Spinola (pela 
o1·dcm) requer que se separe a votação desta. 
em~nd:1, isto é, que a emenda seja votada por 
p:1rtes, s 0ndo a 1a a que se ref•c!rc ao senhor e 
a 2a a que se 1·efere ao escravo. 

Posta a votos, a emenda é rejeitadu. na 
1a parte • 

O --r Joa ui Na 
o~dem) :-Nós votamo,:; por esta. om0nda, quo ó 
uma idéa do honrado deputado pela Bahia, jdéa 
que nos apressamos a aprO\'eit::lr sómente em 
beneficio do e ;:;cravo. 

O Sn. ARAUJO GóEs .JuNron. :~Eu apresentei 
a idéa para aproveitar tauto ao senhor como ao 
escravo. 

O Sn.. JoAQUDI NABUCO :-Sim; mas nós que-
remos que aproveite só ao escr;1 vo. . 

Assim, peço a V. E~. que ponha. a votos esta 
emenda nos seguintes termos. (Lê.) 
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O Sn. Pn}:SIDENTE :-A emenda foi preju
dicada, desJe que foi rejeitad~ a ia. parte. 

O Sr·. Araujo Góes Jn.nior 
(pela ordem) :-Sr. presidente, en apresentei 
esta emr~oda para que fos;;em rectificados uaes-
quer engano~ e:us ente::; na actua.l ma.tl'icula 
em relação á idade dos escravos, mas tant~ 
em favor do senhor, como em favor do escravo. 

tiva aos senhores, declaro qu·:l voto contra a 
segunda parte, porque não quero dar ao escra
vo direito que o senhor niío tem. 

O Sn. PRESIDENTE:- A Camara vai votar so
bre a 2a. partr:J desta emenda. 

P.roc·'den·lo-se á votação, é :rejeitada a za par
te da emenda. 

E' approvada a seguinte emenda ; 

O Sn. P.A.DU.-\. FLEURí (pela o1·dem), obser
vando . que ha :3 ou 4 tabellas apresenta
das pela. commissão e por diver~os Sr~. de
putdos, pede que se vote de preferencia a 
emenda apresentada pela commis;;ão. 

• .A.NDIDO. DE 
explicação):- Obser.'a que 
muito simples. , 
destas parcellas, porque a Camar·a pó:le ap, 
provar a emenda A e regeitar a palavra B. 

Exerce um direito · para poder enunciar
se com toda. a franqueza. 

O Sr .. r osé ~furian.no :-Nós não 
tomamos parte na fhação d·~ preços dn. tabella, 

.Porque nós não concorremos par,L tarifar uma 
mercadoria vergonhosa e depreciada, como já 
se acha esta. 

•... , ' _, 

sentido, lembrarei a, toios os deputados, que 
estão comprom~ttidos com seu ~oto expresso no 

A matricula ue for effectua. ·Ja em ar P 

contravenção :is disposições dos §§ 1° e tabelLt de 50 n 60 'est<t r0digida de modo in-
2 ·, será nulla., e o collector ou agenLe ~idioso ; de s·wte que. votada pela Camara, 
:fiscal que a eífe~tuar incorrerá .er:>- uma ficará condemnada a libert::ção dos sexage-

.. , 
outr;;;.s penas em que possa incorrer.
P.,-urlente dt3 Jf oraes c outros. (Sessão 
de 30 de Junho de 1885.) 

Fica pri=!julicada · a emenda do Sr. Andrade 
Figueira. as :im como a de n. V substitutiva., 
apresentad;;;. pelos Srs. Candido de Oliveira e 
outros. 

V. A idade do matriculando compu
tar-se-à á vista da. ue constar da rcfe-
ridn. matricula especi~l. devendo-se con
tar ·desde o di:~. da apresent:tção das 
relações de "\UG trat:~. o l!l.t't. 13 do supra-. . -

o (.. J • • 

Dez0mbro de 1871, addicionan:Io-se-lhe 
o periodo decorrido até ao din. em que 
o senhor,ou quem suas vcze;; fizer, apre
sentar a relação qae ha de servir de 
base :i nova matricub. 

O SR. PnEsrDE:iTE declara que vai proce
der-se á votação do § 3° do projecto e das 
emendas offerecidas. 

§ 3. 0 O valor a que se ref~re o art. i o 
serà declarado pelo senhor do escravo, 
não excedendo o maximo r.!galado pela 
idade do matriculando, Cl)nforrne a se
guinte tabella : 

Escravos menor·es de 20 an-
nos ............•....... 1:000.~000 

1 os e - a nnnas ... 
Dito~ de 30 a 40 annos .• . . . 
Ditos de 40 a 50 annos .... . 
Ditos de 50 a 60 annos .... . 

O Srr. ÜANDlDO DE OLIVEIRA obtendo a pala
vra pela ordem, requer que a votação seja feita 
por pª'rte~, acompanhando a cada uma des,;;as 
partes as divers:ls emendas relativas. 

O Sn. PRESIDENTE dec Iara que o pedido do 
Sr. deputado opportunamente será tomado na 
devida consideração. 

nar10s . 

O St{. FELlCIJ Dos SANTOS :- Em tempo 
competente hei de mostr::tr. que V. Ex. est:.\ 
nos faz ·~ndo uma injustiç~. 

O Sr,. JosE MAn.I.~Nxo: - O nobre deputado 
faça o favor de ler o que está escripto. (L!J.) 

O Sn.. B:r.:ZA:\1.\.T dà um aparte. 

O SR .. Jos:E M.ARIAXNo:-:- Des~jo que o nobre 
ele utado mostre asoas fazendo referenda à a-

(.riprwtes .) 
Peço á Camara que me ouça ; peço-o ao 

nobre deputado o Sr. Bczam'lt. 
A segunda parc0lla. tem aspas. O que signi

ficam estas aspas ~ 

Vozxs:- E<;cra.vo~, ropetição da palavra. 

O Sn. .ros:E MARIAN:No: - Bem. Mas a ul
tima p1rc 'lla diz- (•scravos de 50 a GO annos, 
logo de 60 :mnos, inclusive. (.4.poiados.) 

Ora, o art. 1° do projecto substitutivo diz : 
(Li~.) 

« Art. 1. 0 O escravo de 60 annos, cum
pridos antes ou depois desta lei, adquire ipso 
(rrctn n liberdade. » 

Vim em apoio do nobre deputado por Minas, 
. · , -o das vcrb3s, e chamei 

a attenção da Camara para a ultima verba, 
que vai destruir completamente o art. fo do 
substitutivo. 

Mas o meu requerimento não~ este; o meu 
requerimento é para que seja. votada de prefe
rencia. a emenda do nobre dP.putatlo pelocRio 
de Janeiro, emenda que é prejudicial a toda a 
tabella, porque a mandou supprimir. E' claro . 
que, approvada a em!)nda, fica prejudicado ·o 
artigo ; não passando a emenda, vota:r~mQs 
então a tabella. 
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O St·· PaduaFieury{pa?·a-uma. ex
plicaçtto) :-Pedi a palavra simplesmente 1)ara 
dizer ao nobre deputado por Pernambuco que, 
desde que estão ex.clnidos da matricula os es
cravos de GO annos. elles não são mai"" escra.Yos. 

~· ·1. tab lla ·usa d u :m x sã 1 

parece conflt;::a ao nobre deputado, eu pedir
lhe-ia que com a luz do seu ~bolicionismo visse 
si na tabclla estão os escravos de 60 annos. 

O Sr. Joaquim. Nabuco (J)ela 
01·dem):-Sei que a hora està adbntada ; mas, 
quando se trata de interesses tão importantes, 
não deve ha,;er a minima precipitação . Si a 
Can1ara cst~i. cançadt. (nao apoiado~), é melhor 
adiar a votação do que precipitai-a. 

Não discute agora a questão de Yotar-se ou 
niio englobadamente a tabclla ; deixo es.;;e ponto 
~o nobl.'o dcputaào por Minas, qne foi quem fez 
a propostf>.. O quB peço a V. Ex., Sr. presi-
ente~' 'e que en 1a em cons1 ernç:to o pet r o 

feito pelo nobre deputado pelo 2J districto da 
provinci::t de Pernambuco, par·n qu~ se ponha a . . . 

e:;se p:1.ragrnpho. 
O SR. ~bDRADE FrGUEnu:-Ag·or:t é que a 

emenola eslá prejudicada. Peço a palavra pela 
ordem. 

O Sn.. PRESIDENTE: -Tem ~ palayra. 
O Sr. _-\..udrn.de Fjg·u.eira (pela 

ol·dcíi l) vem requerer~ não exactamente o que 
requereu o nobr~ deputado por ~Iinª-s_, mas ul
guma C'ous~ semelhante e que lhenão póde 
ser no;;a~ ~, porque c ue1 o un a o no l' Cg'l
m(:nto . 

A Cam:~.ra vai votar não m~nos d~ quatt·o ta-
• .1 • • • ~'>o 

n. 1 da r·uHmda rcsp•.lctin1.; :l tabelb. do pro)13~ 
cto primith·o da commissão ~ :t tabelb s ubsti
tutiva da Ct•mmiss:io; ~ tabelb ollcrecida como 
emenda pelo Sr. Araujo Goes J11uior c formu
Inulada pelo Sr. Antonio Prado no ~eu Yoto se
parado. 

\'otat· por parte;; tantn.s tabclbs. seri:1. consu
mir muito tempo (<lpoiados). Ih uma que 
na tu1·almen t· ~ Yingar·à : ô :L oll'or~~cida. como 
cmenrln. pela l~Ommis~ão. Pc:le. portanto, que 
a vot·ll:ão ~O.it\. po~ partes, pois que, votada 
essa t:lbella, fic:não prejudicadas todas as out1·as. 

E' considerada prejudicada a emenda sup
pres~iva do Sr. Andrade Figuein. 

P1)sto a votos o § 3°, sah·o as emendas, õ ap-
provado. • 

(\ 

são, é a pprovada em to :las as suas partes sepa
radarnente. 

Emenda da commissão . 
; § ::;o Snbstitua-se a tabella pela. 

g-uinte: 
Escravos menores de :jO :mnos 

se-

l> de 30 a 40 >> 
)> dG 40 a. 50 )) 
» de 50 a 55 » 
» de 55 a 60 » 

Apresentada em 6 do Jul110. 

900$000 
800::;000 
600~000 
400SOOO 
200:SOCIO 

Procede-se :i. vot:1ção da ~eguinte emenda : 

§ 3.0 Accrescente-sa : Escravo de 60 
a 65 annos 100$000. O valor dos escra
vos de mais de 65 annos será. est::tbele
cido por meio de arbitramento, nos ter-
mos a e1 e - e etem ro c e ' . 
de Julho de 1885.-.;tntonio Prado. 

SR. P1~ESIDENTE declara. prejudic:1das as 
s eme as re a 1vas a a e a, e:s:cep ua a 

a do Sr. Antonio Pr~do. 

O Sn.. BEZA)[AT requer que seja. dividida em 
duas pr.rtes a votação desta emenda. 

0 SR. PRESIDENTE attenderit ao pedido do 
nobre depu ta .lo. 

O Sn. BJ~ZERru DE l\IE:-;EzEs (pela ordem) 
requer que seja nominal a votação da ia parte 
da emenda. 

epo!s de rectificada a votação do requeri
mento, o Sr. presiderlte declara·o approvado. 

O SR.. BEZA:\IA.T ')elct ordem diz ue 
ac a-se presente D:l. casa o Sr. arão do. 
Villa da Barr:•, reconhecido, na sessão de hoje, 
deputado pelo 14° districto _da Bahia, e _pede 

mento. 

O St~. PmmoE:-;TE convida os SI."s. 3n e 4° 
secreta rios para receberem o Sr. ·· Barão da 
Villa da Barra, que prest-l juramento c toma 
assento. 

E d~c1at'a que vai-se procedet' á chamada 
para ter logar :1 votação nominal requerida 
pelo Sr. B.;zerra de Menezes, sobre a 1:~. pa.rtc 
da emenda do Sr. Antonio Prado. 

O Sr. _.:.\..ndrade Figueira. (pela 
o;·dcm) d.iz que o ~-~br:e depu~ado por ~iinas, o 

?' ' · 

~,:ão nominn.l, que a Camara. adoptou, p:1ra o § 
to da sua emenJa substitutiv::~.. mandando que os 
escravos de GO annos, completados antes ou 
depoi;; desta lei, adquirissem ijJso facto o di
reito i libct\lade, emenda que tinha sido oflê
reciJa ao §5° do parecer da comm.issão c que 
~o vai \'Oln.r. Ora, a votação nominal quo vai 
rccahjr no preço fixado aos escravos de 60 ou 
mll.is annos, envolve a questão sobre que tem 
de versat• a votação nominal requerida pelo 
nobre deputado por Minas. 

Como o tempo é e::;casso e não se póde pro
cedet· a duas votações nominaes, suggere o al
vitl'e de reservar-se a. votação nominal para o 
§5o, em que vem a. emendn que manda ccnsi-· 
derar deede j~ libertos os esc: avos de GO an?os. 

' . . 
deixar-:;;e-ja de proceder agora á votação nomi-
nal sobre a tabella offerecicb. Si o nobre depu

. tado retirassr) o seu requerimento, conseguir
se-ia este resultado. 

O SR. BEZERRA DE 1\IE:\:EZEs:- .T:i foi vo
tado . 

·,o Sr. Bezerra de Menezes 
(pela onlÚi1) : - Sinto não poder concordar 
com o . E.obre deputado p<!lo . Rio de Janeiro. 
(.4poiados.) 
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. Não posso retirar meu requerimento, porque 
Julgo que o nol)re deput!l.do por Minas, que 
requ~re~ votação nominal para o art. i" do 
subst1tut1vo que apt·esentou, fel-o, sem duvida, 
por acreditar que não chegaríamos ao ponto de 
tomar como assum to do vota ão a ro 10sta do 
no t·e deputado por S. Paulo, em que pede 
100.) pelos escravos de 60 a ()5 annos, e ainda 
pelos de (j5 em diante alguma c ousa que será . . . 
acreditasse que se teria de votar esta. materia, 
certamente teria preferido que a Camara se 
:evelass!'l r01ativaD?eJ?-le a este ponto, porque 
e o ma1s caractenstiCO sobre a questão da es
cravid~"lo. Não ~onheço no projecto outras 
emendas que mais caracterisam o pensamento 
dos representantes da nação em relação á 
questão. 

Portanto, ó sobre este ponto que desejo que 
r _;- . 

O Sr.. PRESIDENTE:-0 requerimen-to do no
bre deputado, pedindo votacão nominal sobre 
esta )arta da em · · t' · 
Apezar das observações feitas pelo nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, nada se oppõe a que 
se proceda á votação, 

Feita a chamada, respondem : 
Sim, os Srs. : 

1 Cruz. 
2 Ratisbona. 
3 Henriques, 
4 Portella. 
5 Correa. de Araujo. 
6 Henl'ique Marques. 
7 Alcoforado Junior. 

9 Barão de .:\nadia, 
10 Leandro Maciel. 
11 Barão do Gua.h . 

:.. ArauJO m lO. 
1>.: Araujo Gôes Junior. 
14 Villa dn. Barra . 
15 Fernandes do Oliveira. 
1ti Castt·ioto. 
17 Fr.mcisr.o Belisario. 
18 Bezam~tt. 
19 França Ca.rv:dho. 
20 La.cet•da \Verncck. 
21 Barão da. L~opoldin:l. 
22 Barros Cobt·a. 
23 Carlos Peixoto. 
24 Antonio Prado. 
2:S Rodrigues Alves. 
2ô Rodt·igo Silva. 
27 Duarte do Azevedo. 
28 D~lfino Cintra. 

Ntio, os Srs.: 
1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Leitão da Cunha. 
4 Mac-Dowell. 
5 Alm0ida Oliveira. 
6 Gomes de Castr·o . 
7 Costa Rodrigues. 
8 Di:ls Carneiro. 
9 Vianna Vaz. 

10 Castello Branco. 
11 Coelho de Rezende. 
12 Frederico Borges. 
13 Antonio :Pinto. 
14· José Pompeu. 
15 Rodrio-ues Junior. 
16 Miguel Castro. 
17 Thomaz Pompeu. 
18 .Alval'o Caminha. 

20 Moreira. Brandão. 
21 Carneir·o da Cunha. 
22 Ct·uz Gouvêa. 
23 Dantas Gôes. 
24 Paula Primo. 
20 .José Ma1·ümno. 
26 Joaquim Tavares. 
27 .Joaquim Nabuco. 
28 Sigismun?.o Gonçalves. 

T r ' • 

30 Bento R:tmos. 
31 Antonio de Siqueira. 
:32 Ber·nardo de l\1endonç:a Sobrinho. 
:3:) 1 e:ro e enezes. 
34 Lourenço de Albuquerque. 
35 Sinimbú Junior. 

37 Prisco Paraizo. 
38 Francisco Sod1·é. 
39 Ildefon~o. 
40 Carn~;iro da Rocha. 
41 João Dantas Filho. 
42 Zama. 
4:3 .Juvencio. 
44 Ari>:tides. 
45 Costa Pereira.. 

Valdetaro. 
47 Bez ' rra de Menezes 
48 Coelho de .Almeida. 
49 Andrade Figuei1·a. 
:) . 
51 Candido de Oliveira. 
:12 i\Inscarenhas. 
5:~ Yalladares. 
54 An1onio Carlos. 

. 55 V:t7. d·~ :Mello. 
' 5~:; .João Pcnido. 
5i Ah·a1·o Botelho. 
t18 .JlontanJon. 
5\) Fclicio. 
60 Mares Guia. 
61 Affonso Celso Junior. 
62 Moreir:L de Barros. 
G:3 .Martim Francisco. 
64 Salles. 
65 Prudente. 
66 Pndua. 

G8 Augu!lto Fleury. 
69 Alves de Araujo. 
70 Schutel. 
il l\1:lfra; 
i2 S:1.lgado. 
i3 ltaqui. 
74 Maciel. 
i5 Diana. . 
70 Joa.11 uim Pedro. 

E' rejeitada. a. 1"- parte 
votos con íra 29. 

da. emend:t por i6 
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Fira prejudicada a 2a parte da mesma 
emenda. 

Ficam prejudicauas as seguintes emendas : 

§ 3. o Offere.;o como emQnda a tabella. 
form11~ada no v.:>to em ?epa~ado do Sr. 

. 
(Ses;;ão de 18 de Junho.) 

Supprima-se. 6 de Julho de 1885.-
. r: 

Uma idéa repelle a. outra (apoiados e não 
apoiados.) A \'ota.ção nominal deve recahir no 
§ 5' c si for votado este §, ficará prejudicada 
a emenda.. -

O Sr. Padua. 
·~ 

mente que os escravos de 60 annos em di:1nte 
fie •rã:o liber·tos ; mas_ essa disposição rf•f·~re-se 
a outr~. ue trata da. obriO'a .ão de servi .os. 
-suustitutivo do nobre deputa lo por Minas de

O SR. PRESIDE="TE : -Vai votar--.<.;e o§ 4n. clara. livi'es os e-cravos dB 60 annos sem con-
§ 4.0 O valor do;;; inlividuos do s0xo dição. (Cn1~am-:;e apa1·tcs.) 

feminino se r~g-ulará do mesmo modo, Concordo que se vote em primeiro Iogar a 
fazendo-se, porém, o abatimento de 25 ofo di,:;posição offerccida pela commi;,:são, ficando 
sobre o~ p:·eços acima estab cbci los. res~rvada a prest::tção de serviços para oettro 

. 

1 

artl..,.o 
O tSn. ·\~5~ !\h~r~:-;:-;~ 0Jla--. 01~l~m);- Pe;- si ~ahir a eruenrla. que trata dos serviços, a 

~u\, !" '· ·tx ·" .~ 1d epot~ f :3 b ~~c~? na. por i léa fic:trá em sua. integridade ; entretanto,ê_tue 
avo açao o ar · - a em n1 a su sn u tva.. votan:lo-se o substitntivo, póde ficar pt·ejudicada 

Procede-se à Yotação do § 4', quo é appro-

O S t•. 1">adua. Fleu:~.·y (pela o1·· 
dem) :-Ha duas emGndas, uma suppressiva e 

u r s i iY;l., r. ranjo oc,;; un10r; 
mas creio que ambas estão prejudicad:J.s. 

O Sa. PnESIDE:-;'TE :-0 uobre deputado não 
tem razão. O paragrapho que acaba de ser 
votado estabelece uma reducçi'to de :25 o[o, em
quanto a emend;L se t:eiJ:.re á reducção de 15 ••{ui 
portaato não esta prejucllca.Ja. 

Posta a votos a seguinte 

Etizcmla 

:§ .l,o Em \'ez clo25 oJ0 , d;g:l-SC 15o/ 0 • 

-A,·u,Jjo Guc:-: Junio1·. 

Ficn. prej11 Hcada a scgdntn 

E"ie,rda 

Supprima-so. 6 dn .rulho.-.L,di·(tde 
Fi!ltt r: i,·a. -Gomes de Cast1·o. 

o s :~. Pn.E5IDI~:\1'1~ :-Vai YOl..'\r-so o§ 5o. 
§ :>." Não s •r:1o dado;; á matricula o~ 

escravo" de GO a.nnos de idad,~ '1m diante. 

O Sr. Oandido deOiiveira(p ·
lct ordem) diz que é occasião de votar-se 
nominalment·~ o art. 1° da emend;-~. substitutiva 
que é uma verdadeir;L prelimin:1r. Si não pas· 
sa.r, então segue-se a votar a emenda da com
missão. 

O Sr. ~J\...udrade Figueira (pela 
o!·dem) pondera que o Sr. pNsirlente não pre
Clsa alterar· o m~thodo d,~ votação. As du 1s 
idé:1s ~ão anthiteticas . Notado o projecto da 
commi~sito fi:.:arà prej udic 1da a emr~nda do no
bre deputado. (Nc"io opoiado::;.) 

O § 5' diz <.<Não serão dados á matricula os 
escravos d~ GO annos em diante. » 

. O projec:to~quc se offerece como substitutivo, 
d1z: <<O escravo d~ 6!J annos ficará livre ipso 
facto • ., 

a 1 ca a pt·esta~·ao e sern\~0~. 

Deve-se votar em pt·imeiro logar o § 5°. 

O Sr. O •tndido de OliYeira 
(pa,·a uma exp~icaç.;o) não dirá que as pon
derações do nobr·~ deputado pelo Ri'J de .Janeiro 
eucobrem r1ma cil:tda, porque S. Ex. é incapaz . . .. 

' uma votação nominal já delibmvia P'}I:J. Ga-
roara (apoiadO$), consider·ando como i.léas op
po~tn.s e n.ntitbeticas aquellas que o não são. 

O § 5o diz que mio serão dados :i ma
tricula os escravos de GO annos em diante. 
Dizer quo isto e opposto ao qLtO esta co:npen.
diado no at·t. 1° d·t emen .la. EUb:Stitutiva é que
r.:•r l<~'·a.r muito long-e o espírito do sophi,::ma. 

O que .o art. "1" procure\ firmat· com muita 

e Hqu<:!lles que de futuro nttingircm a essa 
itl:td·~, fi.qnem livrüs . Ko entanto :~. emend!l 
da commisslio cogita ~im lesmente dos sexa..,.e-
nar1os ::~.ctu~cs .•. 

0 Sa. AVGU STO FLEUHY :-Está eng~nado 
por isso ó quP. recl:l.mei. 

O Sa. CA:somo DE Ot.lYEillA : - •.• dl) sorte 
qu1• o" outr·os ficnu deuai:I:o de um regimcm 
q 110 até hoje o orador llÜ•J poudc co:.uprehcn
der ~do um reg-imen que ainda não está de
finido. 

Quando apresentou esta objecção ao nobre 
pt·csi,lente do con..;clho. S. Ex.. respondeu ao 
oradnrdizendo quG a liber·taçiio pelo fundo da 
er:nanc i pação do p:-ojecto comp rehendl'ria todos 
os <1ue fussem attingind•) a. idade de 60 annos. 
O orador h o de prov~tr que são errados os 
d :-tdos do Sr. presidente do c0nselho. Mas o 
q?-e.q'~~t· agora é mostrar que não ~a:.. menor 

artigo do projecto. 
A emenda substitutiva. visa, como dissl),a de

cretação da liberda te immediata rlos e~cravo~. 
que tiverem acttlalm'mte 60 ~nnos e dos que 
for-em attingindo a css~• id:;de. 

Como pretende, portanto, o nobre deput<1do 
SQ__pprimir a vobçi1o nominal já d-:lterminlida 
pela. Camara ? 

A vingar a opinião do nobre deputado, dar 
se -ia o seguintl} absurd·) : prevalecen lo a. idé:t 
do projecto do governo, que ó 2. que tem uma 
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maioria. enorme, os que adoptam a emenda su
bstitutiva nem ao meno;;; teriam o direito de 
pronunciar seu voto a respeito dessa emenda. 

P or certo, nem o nobre deputado pelo 11'' 
districto do Rio de .Ta.neiro. nem o nobre amigo 
do orador, representante de Goyaz, pe 
Sr. depu ta do pretende que a Camara deixe de 
pronunciar-se s:>lcmneruente êobre este ponto, 
que foi o da consulta DO pai~, que fui o tro-
peço a,> g~~oinet 1 s,a o e que rrmxe a 
solução da C amara. 

Cad:1 uu1 tome a responsabilidade do seu 
pt·oceuimento, vote como entender ; mas sejam 
francas e definidas as posições ; não se ew
pr~guem subterfúgios, meios tortuosos para se 
tt·uncar o pronunciamento da Camara sobre 
um ponto capital. (Jltdlo bem . ) 

0 Sn. FELICIO DOS SAXTOS:-Peço a palayra 
ela ordem. 

YvzEs:- Voto:::! votos! 

O Sn. .. PRES~D~~TE:-Tem a palavra pela or-
dem. o ~r.~ · .~. 

O Sl.·. F'elicio dos Santos:
Sr. pre~idente, os nobres deputados querem 

1 , assim mo a commtssao 
e a todos ar1 uclles que suste o tam a :':O lu ção que 
o govemo propõe ao problema servil ; os no
bres deputados entendem quo não podemos 
siquer explicar-nos c ~rredar de nós a a.c
cusaç;"io que o nobre deputado l)Or Minas 
acaba de &tirar-nos. 

O Sn. FRED.ElUCO BoRGES: -Quem disse 
isto a.q ui ~ 

que 
vra. 

F 

O Sn Jo.\oum NAut· 

pala-

diram quando fallava o nobre deputado por 
Minas ·~ 

O ~R. Fr:t.tcto nos :-;.\~tos:-A questão 
é mui to ~érin, o nobre deputado por l\liua:o; 
atirou a couuuissão :.i. nccuii~ção ... 

O Sn.. CA::-:omo DE 0I.IvEmA:-Nüo atird .nc
cu!'llç~1o i commi~s:"i:o. 

O Sn. Fnicro DOs S.\XTOS;- .•. d•) quo nós 
preten:i i amos ... 

0 Sn. AUGUSTO FLEURY:-Pretendemos. 

O Sn. FELlCIO oos SANTos:-... que os escra
vos que chegarem 2. idade ue 60 annos conti
nuem e:;cra vo:::, e por i~so repellimo.s a 
emenda. ' 

O nobre deputado por Goyaz, muito digno re
lator da comrnissão especial, já dedaron em 
a parte alguma c ousa que lx~staria. para a nossa 
resalva ; mas, como os apartes militas ·vazes 
não são tomados, escapam, pedi ~~ pala n-a para 

·· eputade deve 
tranquillisar-::e a este res~eito. A com missão . . 
e o governo a que prr:sta.mos apo1o nesta ques-
tão não pretnndem s.bsolutaiJlente uc Qs escra-
vos e -ma1s e annos continuem n!l. cscl'a
vidão depois de ter a Caruara votado c~ta lei ; 
apenas sujeita. á. prestar;.ão de serviçc-s por tre;; 
anoos os que forem m~ttriculados ago:-a., por
que, Sr. presidente, é bem claro que isto fôra 
uma inconseq•:encia de que não nos devia ac
cusar o nobre deptltado. Pois nós poderia.mos 
qu,~rc- r quo eis escravos d r} 5() anno:.:, quando 
chegassem aos 60, ficassem em peiore:' condi
ções do q t:e aquelle que tivesse agora 60 annos? 

a ou ros apw· ~s. 
O SR- FELICio DOS SAxTos:-0 nobre depu

tado não pód·~ suppor menos logico que S. Ex. 
-Está in pet!o? Esti na logica . O nobre depu- -· 
tado não devia suppor que puJe~senws prati
car uma incousequencia destas, quo viessemoe 
nos prestar ::t um subterfugio em fasor da 
escravidão,: quando procuramos sup1Jrimil-a no 
menor prazo possivel. (:lpa;·tcs.) 

diz.; r. Agora, a Camat·a vote cotno entender. 
na cert0za de que a aecusa\.ãO atirada sobre nós 
pdo nobre dcputatlo ê impr0ccdcnte. 

O 81. ... l\.Ia.c-Do,~·ell (pela . oi·dem) 
requer votação nominal pnr•~ a emcndn d:.1. com
mis~ão ao § ;)'' que diz assim: (l~) 

Ao § 5' acrcscen tc-s·-.:-Serão, poróm, 
inscriptos em arrolamento cBpocial para 
os finm do.,;§§ 'Ja a 12 do nt•t. 3'' 

Votou contra aquelb emenda .to ::;;r. Dr. A. 
Prado, porquo vot:L peb liberdade dos es
cravos de 60 annos co.u inderunizaç:lo ~~m ser
viços . 

VozEs:-A decl:u·ação do uobredeputado basta. 

O Sn. 1\f.Ac-DowELL, em tod(t o caso, requer 
ao Sr. presidente que consulte á casa. 

O SR. Pn.EsiDE~TE:-Qdando se tratar dests . 
.:: r sati:'feito . 

8ente que pediu a palavra pela ordem; queira, 
port:mto, restr1_·ngir-se ao ponto da votação. O Sn. M.A.c-DowELL :-Parece-me que se vai 

votar o artigo com as emendas. 
O Sn. FELrcio nos SANTO:; :- P <'di a palavra 

pars uma r xplicação absolutamente necessaria, O SR. PRESIDEXTE :--Não. srmhor; salvas as 
pot·que v. Ex. comprehende que não podemos emendas. Eu procuro guar l;.r ('aherenci:t com 
concord:1r em qu•· a Camara vote sobre ~t pres- o methodo de votação obsel"\iado até agora. 
são d:ts pt,l::wras do nobre deputado. E' preciso Vou . proceder à votaÇão do § 5'' e, depois 
que a _Cl•m·missão se explique. Desde que ao disto, qualquer que seja o resultado desta vo
nobre d~"pUtado foi licito atirar so4re~ n~s esta I ta~~o, não me julgo inhibido de pl'oceder li v-? 
sus1 eita, não se nos póde tolher o dtretto de ta.çao da 1 a. ps.rte do art _ i 0 da emenda. substl-
defesa. tuLiva, e então se v?tará nominalmente. 
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O SR. Go)tES DE CASTno (pe~a orde,~) 
requer yota.ção nominal sobre o § 5°. 

E' approva.do o -requerimento. 

O Sr. _L\.u-tonio de Siqueil·a. 
· ela ordem) obser\'!1. ue se vão fazer tres vo-
ta~ões nommaes; e como o :1obre deputa o 
pelo Pari é tão i?tcressado, con;o_ o or~~do:, 
em que se econom1se o t·~mpo, suJelta ao crl-

.. ..... - -
. o .. , 

que S. Ex. retire o seu requerimento e haja 
apenas daas votações nominaes:-nquell0s que 
vota.m no § 5° são üS mesmo:s que \·otarum a 
emenda. da coromissão ao mesmo paragt·apho, 
porque ella não trata senão do destino dado 
aos escraYo:;; de GO ~nno5, que pot· esse p:.tra
i;l"apho não são mat~iculados.· 

O Sr. :1\.lac-Do~eu, peEndo .1 pa.-
l:tvra pal"a. uma. explicação! observa ue o 
no :-e e pu a o por ernam · uco não tem ra.zão. 
O § 5", que se vai vota1·, apresentaria na sua 
redac~~ão a m.1is deploravel confusão com a 
parte primeir-a d:~ emenda :; · · , · 
venLurJ. a emenda da commissão ao mesmo § 5° 
não dess~ completar o sentido pela rcstricção 
da resta '~ão da :õer\·i .os. Porta.nto a vota(~ao 
nominal do § 5'' d.~ mo:lo algum explica a cohe
rencia. na v0taçã:o d!i. emend:l. ; póde-se muito 
bem YOtar que os escraros maiores de 60 annos 
não sejam matriculados por t~rem 1)erdido o 
valor. e deixar-se de votar a emenda da com
mi;;siio, que se refel.'e :i prestação de sei·viços, 
a gu'! são obrigados esses esct·avos. 

Entretanto, o orador, para dar ã Camara.uma. 
demonstração de que não tem o proposito de 
demorat· a votação e de que qu~r sôroente salvar 
a sua co ei·encta, rG 1ra. o requertmcnto, pro
testando mandar uma declaração de veto em re
lação i emenda ao § 5°. 

O Sr. Zama Q;ela o;·de~;1):-Sr. presi
dente. antes J.e s e proceder i votação julgo de 
meu dever fazer uma declaração. 

Por muito ob.scur!\ que possa ser a minha. in
telligcncia., ni!o quero concorrer para praticar 
acto que poss:~. parecer politico, sob a capa de 
:\bolicionista. 

Sou sinceramente partidario ela libortação 
dos escr:wos d.e GO anno, sem indcroniza~:ão 
(ílWito bem); mas ouço dizer a alguns, que têm 
a mcsm:• idéa, <1 ue pretendem votar con.tra 
o§ 5.o 

Declaro que, ... otando pelo substitulivo do 
Sr. Candido de Oliveira, devo sustentai' o § 5°, 
para não ficar inteiramente despl"ovido Je 
tudo. 

. ' 
a q uillo que posso conseguir. 

Votando, portanto, pela emenda do Sr. Caa
dido de Oliveira, quero que isto ílc1ue bem claro, 
quo não estou fazendo :t politica que S. Ex. 
pretende fazer . 

O Sr .. J"osé Marianno (pela ot
clem): -Voto igualmente pelo art. fo substitu
tivo, mas preciso que V. Ex., Sr. presidente, 
para ~nc:l.Ininhar os votos (los deputados, me 
faça. uma. declaração. 

Penso que no caso de ser approvado o art. 1° 
do substitutivo apresentado pelo St·. Candido de 
Oliveira, que manda libertar immediatamente 
os se~agenurios, não fica prejudicado .•. 

O Sn .. PRESIDE~TE:-Já declarei (~reio q~lo! 

rJ.ção de V. Ex .• eu votarei pelo § 5·• e pelo 
art. 1 o ; mesmo porque nesta simples di~posi
ç:to não vejo nenhum antagonismo. (Apoiados;) 

O escravo liberto não é tia lo á m:~tricula.
E' o que exactamente dii>püe o§ 5°. Nas outras 
dispo ... ições póde haver, mas nesta não ha an
tagonismo, 

Vot~tção nom~nal sobre o§ 5° <b commissão. 

Foi ta a chamada, re.:spondem: 

i Satyt·o Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
:> ruz. 
4 Leitão da Cunha. 
5 1\hc-Dowell. 

7 Costa Rodrigues. 
8 Vianna Vaz. 
9 Castello Branco. 

10 Coelho de Rezende. 
1 t Frederico Borges. 
i2 ~\.ntonio Pinto. 
1:3 Jose Pompen. 
U Rodl-igues Junior. 
15 Miguel C:1.stro. 
iô Rati:o:b na. 
1i Thomaz Pompeu. 
18 Alvaro Caminha. 
19 '1fo1'eira Bra.nd.ão. 
- 1 I] ,:;. 

:21 Cl'U'Z <_:oLn·êa.. 
:?.2 Paula. Primo. 
2:~ Portella.. 
24. .r os~.! l\Ia ria n no. 
25 Corre:\ de Am:1jo. 
2~i Joar1uim Tavares. 
:!.i Hen:·iqu·1 l\hrques. 
2·S Si~is!:Htndo. 
20 Alcofvrado .Jnnior. 
30 Ulysses Vi:mn:1.. · 
31 Gonçalves Ferreira. 
32 Antonio .:e Siqueira. 
33 Barão de Anadia. · 
:34 Ribeiro de Menezes. 
35 Loul"e-nço de Albuquerque. 
:36 Sinim bú J uniot·. 

:38 Olym :,io Campos. 
39 Coelho e Campos. 
40 Barão do Guahy. 
40 Prisco Pan izo. 
42 Francisco Sodré. 
43 Ildefonso. 
44 Carneiro d.a Rocha. 
45 Araujo Pinho. ' 
4G .João Dantas Filho. 
47 Zama. 
48 Juvencio Ah•es. 
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49 Spinola. 
50 ·Barão da Villa da Barra. 
51 Fernandes dG Oliveira. 
5·~ B•:zerra de Menezes. 
53 Castrioto. 
54 Bezamat _ . 
5'1 L·•.cerda 'Verneck. 
5i Diogo de Vasconcellos. 
58 Affonso Penn:1. 
59 Masc:trenhas. 
60 Antonio Carlos. 
61 Vaz de Mello. 
62 Ba.t·ão da Leopoldina. 
63 João Penido. 
64 Alnt·o Botelho. 
65 Montandon. 
66 Fclicio do~ Santos. 
6i Mares Guia. 
6S Carlos Peixoto. 

70 
71 - . 
73 Rodrigo Silva. 
7 4 Martim Francisco. 
75 Cam 'JS Salles. 
76 Prudente Moraes. 
77 Cintra.. 
78 P adua Fleury. 
79 Bulhões. 
SO Augusto Fleury. 
Si Eufrasio. 
82 Al,•es de Araujo. 
8:3 Schutcl. 
84 Silva Ma.fra. 
85 Salgado. 

taqu1. 
87 MacieL 
88 Diana. 

Não, os Srs.: 

1 Gomes de Castro. 
2 Dias Carneiro. 
3 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
4 Araujo Gões Junior. 
5 Andra.·le Figueira.. 
6 Candido de Oliveir.l. 
7 Vulladare::. 
8 Chagas. 
9 Barros Cobra.. 

O Sa. AFFo~so CEr.8c .Ju~roa (f' sec;·etaí~io), 
depois de co~tar o numero dos presentes, de: 
clara que c:x.Lstem nas ba11cadas 49 SI"s. depu.:
tados. 

O Sa. PrtESIDE:\TE :-Não haven-io nu!ll~-
ro' lerral fica · · · 

A Ol"dem do dia para amanhã é a seguinte : 
ContinUSI}ãO rla votação do a.rt. 1 o do projecto 

. - . - . 
t .. • . o 

servil. (§ § 6'', 7°, So, g", c ,QJ e emendas.) 

A's :] ho1·as ~la ta?·dc ou antes 

2a. djscussão (continuação) do projeeto n. 16 
.de 1885, credito ao ~Enisterio do lmperio. 

2a. diacussão do projecto n. 21 de 1885 sobre 
o orçamento da despeza do Ministerio do lm
perio p :tra i885-1~86. 

9:~. · :: ão do prójeeto n. i8 de i8S.5, cre-
dito ao Ministerio da Justic;..a.. 

Discussão unica. do ?rojccto n •. 20 de ~B~5 

terio da Ag.ric:ultura para exerc!cios :finJos. 
Levant~.-se a se~<.;são ás 5 1/4 horas. 

SESSÃ.O E:U 14 DE JULHO DE i885 

· Pre~idencia do Sr. Franhlin D~1·ía 

A's Ü heras da manh~. feit:\ a chamada, 
acham-se resentes os Srs:: F rankliu · 
Atlonso Celso Junior, Va.lladares, Cost:\ Ro
drigues, Henrique Marques, Aristides Spinola, 
José Pompelt, Silva Maia, João Penido, França 

I Carvalho, Sigismundo, l\loreira Bran:lão, Alves 
de Araujo. Ratisuona, Alcoforado Junior, Ber
nàL·do de Mendonça Sobrinho, Diogo de Vas
concellos;, Bezamut, Soares, Dias Carneiro, 
Ribcir<> de l\Jenezcs, Chaga,, Carlos Pei:toto, 
Duarte de Azevedo, Augusto FlrJury, .Ma.c
Do\vell, L:1.ccrda. \Vcrneck, ValdetaL·o, Coelho 
de Rezende, Cruz Gouvêa, J uvencio Alves, 
Gon~.alves Ferr;~ira, Antonio Prado, Bulhões, 

O § 5,. ó approvndo por 89 votos contra 9. Ar.~.ujo Pinho. Y.ama, :Martim Frauci:.co, An-
O SR. PRESIDE~"TE : -Vai-se proceder :1 tonio de Siqueü~ e Manoel Portella . 

-chamada para votação nominal da emenda. da Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
commissão. Miguel Castro, _Prisco Pa.raizo, Schutel, Can-

O Sa. A::mn :\DE FrGUE:UA. decla.ra que,estan . ,. . : . . e . , 

dada a hora., não se pód.e proceder á chamada. de Menezes, Bal'ros Cobra, Leitão da Cunha, 
Requer que seja contado 0 numero dos pre- Pndua Fleur~, Rod:ig~es Junior, Maciel, Silva 

sentes Ma.fra, Alme1da Ohvelt·a, Prulente de Moraes, 
• . . Ca mpos Sallea,Rodrigues Alves~ Salgado,Mares 

O SR. PRESIDENTE : - ~~1 perfeltame~te I Guia, Thomaz Pompeu, lldefonso de Ar~ujo, 
como devo proceder. An~unc1e1,_ como se ouv1u, Bento Ramos, Lourenço de Albuquerque, José 
a chamada para a votaçao nommal da emenda Marianno Barão da Villa. da B;.~ rra Cunha 
da commissão. · _ :Leitão, ~sta Pcl"eira, Adriano Pimeu'tel, Eu-

O Sa. BEZA:\IA.T ontende que o modo de veri- frasio Correia, l..Gandro Maciel, Ca,trioto, 
:ficar-~e, si ha numero~ é fazer a chamda par!l. a Co~Jlho de Almeida, Coelho e Campos. Barão do 
votação nominaL . Guahy, Henriques, Carneiro da Rocha, Affonso 

V. II.-43 
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Pcnna, Moreira de Barros o Bezerra Caval
canti. 

O SR. · PRESIDEXTE declara aberta a ses~>ão. 

Com par;·cem depois dc.abert:l. a sessão os Srs.: 
Fernand••s de O li v eira. Gomes de Castro I t3.-. . ' 

. F~lt:1m com caus 1 participada os Srs. : Ac
Cl0h Franco, .Alfredo Chaves, Antonio Be
zerra, Carlos A1Tons.o, Demetrio Bet.erra, Leo-

Faltam sem c~usa. participada 
t ~ - ' •• 

Dian;:~., Joaquim 
Vianna Vaz. 

tem. 

O SR. 1° SECREHRIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do ~Iinistcrio do lmperio, de H do corrente 

d~clarando que .ne~sa data .communica ao pre~ 
S1dente da n·onnc1a da. Bah1a !L t ··i ã da -
mara dos Srs. Deputados sobre ::~. eleição a 
que se 1 .roccdcu em 14 do mez proximo finuo 
no 2° di:'5tricto da mesma prorincia.~lntei
r a. 

Do Ministerio da Fazenda. de i1 do corrente 
dev~lvendo informado o requerimento de Joã~ 
~farw.no d3: Cunha, e~-c9llector do municipio a: Ctum·upu~ na prO\'lllCla. do Maranhão, pe
dmdo remissão do ;,~lcance, sttperior a 2:000$, 
em que se acha para com a Fazenda Nacional. 
-A qu·~m fez a. requisição. 

Do Mh1isterio da .Mariuhn, de 11 do corrént') 
tran..,ruittindo cópia do offi. ~·io do director da Ec:;: 
cola de I\larinhn., inform~~ndo o requerimento 
que devol•:e, de Antonio Fernandes dos Santos' 
secretario d:1. mesma escola, l_)edindo que seu~ 
ve~cimentos sejam equiparados aos dos secrc
tanos dn.s Faculdades de Direito e :Medicina. 
-A tJuem foz a requ isição. 

Do Ministerio da Agricultura. , de 1:3 do cor-
ren e, rem·~ en o as m o1·maçoes prosa a s 
pela presidend a da província de Minas Ge
raes, acerca do5 terrenos usufmidos !•e los 
índios , entre os rio~ Grande e Paranahyba.
.A qu•;m fc :t. a requisição. 

Do Dr. Antonio Lara da ·F o toura Palmeiro, 
presidente da provincia de Santa Catharina, de 
28 de Junho, participando que nessa data, pe
::ante a Camara Municipal da c apital, prestou 
JUramento c tomou posse do ca rgo de presi
den.tc, pa.ra o qu:>-1 foi nomeado por carta im
penal de 20 daquelle mez.-Inteirada.. 

E' lido, julgado objccto de deliberação e re
mettido á comm!ssão de instrucção publica o 
seguinte 

PI:.OJECTO 

N. 29-1885 

Dii·ccto?' c lente~ das F(!Cttldaclcs elo liilpe1·io 

A Asscmbléa. Ge1·al resolve: 

.Art. 1." Ficam approvados os arts. 2i, 50 
51, 52, 51, 57 e 538 .. tos <:statutos das Faculdade~ 
de .Medicina, que baixaratu e foram mandarlos 
observar pelo decreto n. ~l311 de 25 de Outubro 
de 1884. · 

Art. 2. o O art. :50 se1·.l entendido de accórdo 
com a tabella dos vcmcimcntos, annexa aos 
mesmos estatutos, e com o art. 54. 

Art. :3.0 As disposições dos arts. 50, 51, 
-o ,.. ;-;" S ;- X l • r a to - e O • 
lecim.:ntos de inslrucção secundarh e superior 
do Imperio, c :1s do'> arts. 27 e 57 sómcnte nos 
estabelecimentos de instrucção superior. 

: r . . 1eam revog·•t a.-; as 1spostçoes 
art. 28 do r ('gulamento que baixou com o de
creto n . 31:31 de 17 üc F• ·vereiro de 1854 e . . , 

Paço da Camara dos Deputados, em 13 de 
Julho de i885.-Be1'na;·do de Mendonça So
b;·inho. 

1Ji;-:posições a que se ;·c:(e1·e o projecto stcpn~ 

Art. 27. O director effectivo terà as 
honras e o tr·atamento dos presidentes . 
das Relações j udiciat·ias. ' 

Art. 50. Serão jubilados os lentes 
cat e ra 1cos que tverem annos e 
etft!ctivo ser,·iço no ma.g-isterio~ e poderão 
sel-o os que tiverem 25. Estes .o serão 

o 
e a.quelles co!11 todos os seus venci-
mentos. · 

Art. 51. Os qu0, antes dos 25 annos, 
:ficarem physicam'1ntc impossil>ilita•los 
de continuar no magisteri0, serão jubi
lados, ~om Ol'den:l.dú proporcional ao tem
po de ox<'lrcicio que tiver•)m, uma vez 
que tenham S1' 1'VÍUO et\ectivam•'nt.:~ pOr 
mais de 10 annos ; si ti,·erem ser,•ido por 
mais ele 20, sr•riio j ttbila,los com o orde
nado inteiro. · 

Art. 52. Os lente~ são vitalícios. Só 
perderão os seus Jogares · si forem con
demna.los por crime a que esteja imposta 
a. pena de perda do emprego, a de galés 
ou prisão com tr~balho_, ou por crime de _ 

' ' , 
dos considorados infa ma.n tes ou offensivos 
d.-1. moral . 

Art.' 54 . O lente que obtiver permis
são do governo para continuar a servir, 
depois de ter completado 25 annos de 
exercício, perceberà mais uma gratifi
cação, correspondente ao terço de seus 

_,vencim8ntos , emquanto f~r pelo governo 
conservado no magisterio ~ . 

Art. 57. Os lentes que completarem 
25 annos de eifectivo serviço e tiverem 
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no magisterio bem desempenharlo os 
seus devei"cs, torão direito ao titulo de. 
conselho, e os que completat·em 30 annos. 

· terão as honras e o tratamento dos mi
nistros do Supremo Tribunal de Justiça. 

Art. 5:~8. O dircctor, o secretario e 
o os os ma1s empr·"g-ados, nomeados pelo 

g-overno ou pelo director da faculdade, 
têm direito á nposentação, na fôrma do . - -

E: lido, e vai a imprimir o seguinto 

PARECEr:. 

N. fCi4-1885 

PJ·ovincia do. Rio Grande do Sul (i' dist1·icto) 

A 3a_ commissão do !nquerito, !)reenchidas 3:s 
. c" . o 

mento, examinou as authenticas. da. eleição q uc 
se procedeu em 18 de Junho no i o districto da 

1' v·n i d Ri :r 

mento da vaga deixada na representação <ia 
refedda. provin ,~ ia pela nomeação do deputado 
Antonio Eleuth~rio de C:ttnargo para o cargo 

mi i ro e s cr~ ario .; es a o os neg-ocro;;; 
da g·uerra; e bem assim a act:l da apurnção 
geral etfectu:tda em 28 do mesmo mez ; e 

Considerando que das mesmas authenticas 
não co>tsta vicio ou irregularid.!dc alguma em 
to.:lo o processo eleitoral que o in,Iuine de nul
lidade; 

Considerando que nenhum protcr;to ou con
testação foi presente á commi;;são ; 

Con;;;idet·ando que o conselhr!iro . ~ -
o 

quacs 2 em separado), ao passo que o sGu 
immcdiato obteve 72i votos~ apparecendo mais 
r s idad[ s nm om do v d 

com u'rn "VOto cada um, tendo portanto obtido 
a maioi"ia absoluta, na fórma do a1·t. 18 do. l<:i 
de 9 de Janeirc• de 1881, o conselheiro Antonio 
El"u therio de Cam:ugo, e, finalmente, 

Considerando que, à vista da ulti111a parte do 
paragrapho unico do art. 15 do regimento, pódo 
s0r lavrado o parecei' sobre a refcri,l·• el(·ição, 
a ·comlllissão propõe: 

Qtle seja approvad:~ a eleição procedida· em 
18 d(• Junho do corrente anno no. fo districto 

cado. o lado. economico e pratico. A's despezas 
eons1derave1s, que ha feito o Estado com este 
importante ramo do serviço publico, não têm 
correspondido, na maior parte dos casos, :~.•,;-van
tagens que sn deviam espl}rar e mesmo em 
muitos não odr'r m ar m · 
longo. cem resultados remuneradores. 

J?uas c.al!sas 1 êm. cooperado para isto: pri
melra o VICio orgamco dos_ traçado~ ger ·1m ente 

H'l 1 o es u o e 
approvados sem maior exame; e em segundo 
logar a exorbitancia dos orçamentos r'rn que 
são calculadas as verbas de despeza. cc: m ver
dadeiro desperrlicio, e taml>~m, ainda corno con· 
s ~quencia,o pouco escrupulo na. execuç-ão destes 
orçamentos, qtt~r no q~e diz respeito ao tempo, 
quer á naturez:1. e quu.hd1-de da.s obt·a.s. 

_ç>ahi Sr. presidente a realidade pouco lison
ge1ra qn~ testerr:unh·Jmos de esu·atlf(:: sem 

ncradora, m.anten,.Ío-se exclttâ?)mnente peta 
_qnrantir.t de jm·os, !]Uando su1e·,r(lnciono.da;;; pelo 
Estado. o?t cw;tcodas ' ie!os co l·es 'ncblicos 
quanc. o são propriedade nacional. 

Lr:-mbro-me quE~, ainda em um destes dias, o 
ma~.:; impot·tante org-ão do P.ublicirlade do Im-

• • . ll t. ll • . ~ .. ' 

semelhante rcsp(~ito, mui sabias re!lexõr•s, 1m
blicou a. estatística da ''iação ferrea do EsLaJo, 
da qualse vê que os 831 kilometros de viação 
fet·rea que possuimos acMrdaram, no anno 
pas, ado, o deficit d8 GGS:i82::;840~ rleficit que 
tenderã natur~lmente a auginentar no fim do 
corrente anno. 

Pelo q u0 diz respeito ás estradas subvencio· 
nadas com fi::mç t 0 gar:1ntia de juros, consta do . . . . .. . 

da proYincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, . . . 
e reconheci,lo e declarado d')put:.do o conse- d:1spertar da P?-rte_do governo unp<mal o ma1or 
lhciro Antonio Elr~utherio de Cama,·.-..0 t•tgt)r na fiscahz:1çao da..; estradas em trafngo.e a. 

Sala das conühissões em 1,1 Jc Julh~ cÍe 1SS5. mais vigilante attcnção e profundo empenho 
- .Jiartim F1·aocisco.- Sigi.,·mundo Gonçal-1·para. a~ estradas ~m construcçiio, no intui.to 
ves. -Ribei1·o ele ;1! ene:;cs .-Prisco Pami:;o. patrlotiCO d~ abre-y1.ar-lhes os tra?:llhos e abnl
-E. Correia.- Carlos Peixoto. as ao trafego, habilitando-as ass1m a cooperar, 

O Sr. I-Ienrique 1\:farques:
Sr. presidentr , as questões relativas :i viaçã0 
ferrea são em todos os paizes da mais vital im
portancla, e devem impor~~ a consideravelmente 
entre nós, att~ndendo-se á vastidão do nosso 
territorio tão farto de riq u~zas natu:-aes, quanto 
pobre do população e mal servido de meios de_ 
transporte. · Assim não tem acontecido, entre
tanto, e si muito nos temos avantajado na 
parte propriamente especulativa dessas ques
tões, grande numero: de vezes tem sido sacrifi-

com os recursos e SU(l. recelta,para a 1mmu1-
~ão dos pesados encargos do Estado, e ao mesmo 
tempo para o incremento da producção ~ 
riqueza nacional. 

Assim não tem sido, entretanto ; e, ao con
trario. este importante ramo da :ldminif"tt·ação 
publica corre inteiramente â merce dosagentes 
subalternos, isto é, por conta de suas inspira-
ções p"s!':oaes. . 

A semelhante refpeito, SL·. presidente. o 
estudo das ostradas de ferro em minha pro
víncia offerece margem para larga& conside-
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voldmcnto consideraveL E' :issim que, em 
188:3, declar::n-a o Sr. conselheiro A vila o se
guinte (l :J) : .. ~ Nos 4() primeirt_IS kilometl'OS, 
cuja con:;tr·ucç:"b cou:eçou .:m Outubro de i88f 
t iveram as obrns-aotauel i,ilpBl.~·ao-duraa.te 
o 2o semestre do anno proximo passado. 

Por sua vet. diz o conselheiro Penna no re
latorio de il)S-1 (lê): 

« Ti,·e1·am r;ran0.: imp11lso, no ullimo anno, 
:;.s obras de construcção desta. f·)rt·o-Yia : n:~ 1a 
secc;üo, Í•Jram, a! acc,rlos com 'I ' Í[fOl' todos o.;; 
t;·aúalhos. inclusive a s ob:·as do arte. ~ 

E no relatorio ultimament~ apresenta.do, in
forma o actual Sr. ministro d>L ag-l'Ícultura (lfi) : 

<< Durante o anno passado, tivet•am 11ota-vel 
:::; ::s a ça. o e1 o 

e obras de arte desta estr·ada. » 
A julg:n· por estes dados officiaes, parece 

que, pelo menos, os trabalhos da i:~. secção da 
e,;:trada. de ferro já deviam estar desde mui to 
concluidos, pois que tão grande actividade rei
nara exacta.mente na const•·ucçio do trecho 
mais simple!5, e tanto isto era natural que o 
proprio mini stro da ag-ricultura, no seu rela to
rio de 188:3, não duvidava annunciar que o 
t~afego do tl"echo de Afogados a Victoria -pode
na estar aberto no :fim do mesmo anno. 

Camjnhamos entretanto para o fim dé 1885 

Com eífeito, n~sta ultima, cujo traçado é o 
mais difficil, contando tambem diversas . e im
portantes obras de :lrte, foram construidos com 
mais facilidado e a maxim::~. brevid,lde os respe
ctivos trabalhos. Tendo, com effeito, começado 
em l\Ia.rc;o de 1870 a construcção dessa estrada, 
oifereceu o seguinte desenvolvimento : 

Em 24 de Outubro de 1881, foi abet·to o tra
fego ató Pau o 'Alhlo; em 20 de Fevereiro de 
1882 ató Limoeiro· ern 15 d·:! Setembro do mes-
mo anno até Nazareth ; o quo import1. a t-:>tali
dade de ~)G kilometros e :)00 metros de linha 
ferrea cotJslruidos c entregues ao trafego den-

ab.sorYido bo:1s sommas, e são decorridos quatro 
longos annos, sem que ató hoje se tenha lo~ 
grado · concluir os 51 kilometros de que se 
compõe. 

Ü SR. ALCOFORADO JUN!OR :-Consta-me que 
j a foi ordem para ser aberta u tó á cstflção de 
Morenos. 

O Sn. FlE:miQUE MAnQUES :-Apro•oitando o 
aparte do nobre deputado, que diz estar infor-. -

O Sn. ~\Lcor~oRAno Ju~ron. :-Apoiado. 
O Sn.. I-lE~RIQUE M .mQUES :-Não conteeto ; 

lastimo apenas que a direcção dad::l. ás obras de 
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O meu intuito nã·o é fazer c!'l.rg::~. aos enge
nheiros :fiscaes ; lastimo apenns qu~ a. di1·ecção 
das obras 11ão tenha. sido mais consentanca. com 
as necessidades publicas. o proveitosa para os 
interess'3s geraes da propt·ia estrada. Vejo, nu;.; 
oàras da estra a · ,:-
factos su.ccedido:'> no pro1ongamcnt•) da cstrad;l. 
de S. FranciEco. Observo que, sem plano nem 
systema~ se atacam desordenada~ncnte todos os 

ra. a, a as ran o-a, por ass1m 1:.. 

zer, de verdadeira multiplicidn.de de 1;_-,~balhos, 
sem concluir definitivam0nt13 algum, eni. vez de 
conYel"girem os 'esforços p:lrn uma secção de
terminada, que, uma vez concluída c i naugu
rada, proporcionaria immediatas vn.nta~ens pela 
renda do tt•afego, não ~ó para a rcce~ta publica, 
como para os intet·e~ses econom!cos e indu~
triacs da proYincia., que a facilidade de trans
pori:es fomentn. e de;;envoh,e. 

AprcYeitando a o , .. : s·- , ~ · 
provocalo a attcnçt(o ·!o nobre ministro da agri
cultura para. a. procrastinação dos trabalhos da 
1:. se c ão da estra a -d ' l • ·t • 

O Sr.. .ALCOFOP.ADO Jc:-:roa : - Não h:1 pro
crastina~.ão. 

O Sn. M.H<OEL PoRTELLA :-Ap ·, 
O Sr.. HENRIQUE MAnQUES :-Não tem havido 

pelo menos_ boa dirocção, disse, e para assim 
pronunciar-me, basta cosiderar o tempo d0-
corrido e as sommas: despendidas . 

o SR. JosE nLmiA:X::\0 : - Queixemo-ncs 
antes da insufficienc!a da Ye!·ba, que j:i. f,.)i 
excedida e:ni 2.000:000.). Si pó:lc haver cen-
sura, ella cabe ao parlamento.- · 

O Sa. EExruQuE l'thRQ • : _ 
(L direc~ão fisc~al. 'lUC j:i excedeu o orçamento 
approvado par.1. a coustrncção da 1:~. secção, som 
que a cntre"'asse ao tr~-.fe"'o, !':en:lo ali:is esta o. 
m:us 1m portanto e urgente d:; todas. 

O Sr:.. JosE' MARIANNO :-A direcção só m r
rece louvores, pois o engenheiro fiscal tem 
-procurado dar toclo o desenvolvimento aos tra
balhos. 

O ·Sn.. HENRIQUE MAnQuEs : - Argum')nto 
com as cifras. 

A ia. secção foi orçada em 3.'109:088$224, e 
a de~peza feita excede jà de 5. 000:000$000. 

O Stt. SrGrs:\IUNDO GoxçAL\"ES :-Não foi sõ 
com a 1 :~. secção . 

O Sa. HENRIQUE MARQUES : -Sei perfeita
mente e até já. a.lludi ao plano desastrado de 
construcção simulta.nea de diversas secções, 
isto é, a infelicidade da direcção dos trabalhos 

.. 
O Sa . JosE: 1\Lmr.A~::\o:- Ne;,te ponto, estou 

de accõrdo com V. Ex •• porque a votação de 
verbas diminutas tem feito com que obras que 
se podiam concluir em deus annos, se façam em 
cinco. (H a outros apartes.) 

O Sn.. HENniQU:& ·· MAnQUES : .:.... Mas eu . não 
podia referir-me ao· engenheiro :fiscal, por ou t'l'o 
modo, sem ferir injustamente os empreiteiros, 
que. reconheço, têm realizado trabalhos, que; 
embor::L ('spalhados por diversos trecbos, são 
consideraveis e imports.ntes. 

V. Ex.. vai ver que não tem, entl"etanto, razão 
quando pretende justifkar -a diret:~.<io fiscal 
com o facto d:1 escassez das verbas votadas. 

:O traçado da ia. secção da Victoria, em sua 
extensão ~de 51 kilometros, foi or(;:J.do Gm 
• tl 'l: OSR$2~-1, c esta som ma a(;ha-so e~cedida. 
consideravelmente.Com offeito,até Dezemhro do 
anno vassarlo, subb., segundo o ultimo relatorio 
do Ministerio d:t Agricultura, a 3 545:52.:$370 
a 1mportancm os tra a aos re:1 1za os pelos 
empreiteiros ; addicione-se a verba ele ••••••• 
:384:2498677, valol" das desappropriaçõ::s f~3itas, 
c tambem a despeza avultada p:1ra a fiscaliza
ção, que tere_ mo~ somma superior a -1.000:000$, 
ató 1f:i8,1. : 

O Sr.. SIGIS:.\IüNDO GoNÇ.~LYES : -V. Ex. at
tend:t ·a quo esta despczu. não foi feita ~ó:ne: ute 
com a 1:.. sec\ão. 

.. HEN~IQUE M.'..~QUES :~ A construcção 
desta secção, St·. pre=;idente, não tem r ' Cebido 
absolutamente a neces~aria - e provdtos:-.' di
r ccção ; ois conviria. muito mais co o c 1~ntrar 
os tra a os a 1, para. um::1. v.1z terminados. 
atacat• os da secção 'seguinte, que é a mais 
a:-dua e onerosa. Isto não admitte contestação. 

:0 nobre ministro d:1 agricultura, em seu re
latorio, diz que, em toda a ia. secção, o leito da. , 
estrada a:cha-se. prompto em 46 kilor.netros c :315 
metros «faltanrlo apenas conclui;· afgtms cúr
tes c fecha ;· diversos atc1Tos. » 

Ora, pergnnto, Sr. pres:·d~nte, por que j~l não 
se conc:luiram esses aterros e não se fecharam 
ess·~s côl"tes, de preferencia a. todos os demais 
trabalhos, afim rle se abrir, quanto antes, esta - ., . . . . -
'· ' ·-~' ' 
tantc ·e urgente, abrang-endo uma zona tão · 
extensa. e ricn. quanto populosa c adiant:1 da '{ 

E ' e ) is Sr. residen ou ( "' n e r 
mystificado transmittindo ao parlamento in-·· 
formações ine:tactas,quando o ministro da agri
eulturo. nnnunciav<l., em seu relatorio apresen
ta lo na sessão de 1883, a conclusão dos trn
balhos e a inaug-uração do trafego até a. Vi
ctoria para os fins do mesmo anno; ou força é 
ndmittir que a -dirocção fi !:leal tem claudi
cado infelizmente, proteb.ndo, com :1. desorde
nad.~ mult~plicidade de trabalhos, o curso rc
g-ubr das obra=- de construcção. 

St·. prcsi lente, esb estrada. de forro, como a 
do prolongamento do Recife ao S. Francisco, é 
da maior importancia para a provincia de Per
nambuco. Ambas atravessam zon·!s riquil:simas, 
e si é certo que a estrada do Recife :10 Caruarti., 
p~rcorrendo os municipios rle Victoria, Gravata, 
Bez'?rros e Carua.rü vai servir zonas a] ""'0-
doeirns muito ferteis e abundantes campos de 
crear:ão, que ahtstecem não. só. o mercado da 
capital como os pontos mats 1mportantes da 
provincia, tambem . é verdade ~que o prolonga
mento do Recife ao S. Francisco vai dar sahida 
aos produdos -9.gricolas de grande numero de 
fabricas de assucar, e concorrer par;1 a funda
ção de muitas outras, -desenvolvendo assim a 
producção em reg-iõe:; muito priyilegiadas e 
u berrimas. - · --

Manifestando-me assim,-Sr. presidente, tenho 
em vista alludir ao boato que s3 espalha na 
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provinda, onde consta que vão ser sustados os 
trab:1lhos das dur.s ferro-vias, proponlto-sc o 

. ministro a apresentar a suppressão da respe- · 
ctiva verba no vrçamento geral, ou pelo mono;; 
a sua diminuiç:Io. _ 

o Sn. nL\NOEL PORTELLA:- Não é os iv 1 
que o parb.mento se preste a isto. 

0 Sn.: Jos:E ~1.\.RI.A.NNO:-Supprimi!-·1 ?! 

propala, e já originou uma repr.•sentação da 
Associação Commercial, um~~ indicação recen
temerlle votada pela Ass:)mbléa Pl·ovincial,con· 
stan io-me que se trata de organizar r:'pres·•n
tações ou abaixo-assig-na.dos sobre o ~~.ssnmpto. 

Faço justiça ao criterio do g-overno 0 :w 
patriotisrn o desta illustrc assembl~··a , para: não 
acreditat· que ferro-vias lão necess:l.ri:J.s e al:s
piciosas para o f~turo da província possam ser. 

trabalho", Sr. presidente, acha1~-se niio só 
considera\·elmente a;rançados, mas quasi toeam 
a fim. 

E' assim que, em relaç-ão ao prolong-amento 
da f•:'rro-via d r> S. Francisco. sendo sma ex ten
são d '! 144 kilomett· s ha - ·) -
dindo 134 kilometro~ a extensão de lei~) pt·om
pto, faltando apenas iO para att~ng-ir aqucllc 
numoro. 

Qumto :i estrada de Caruarti, .. cuja extensãú 
é de 90 kilomeLros e 520 metros, ha 70 kilome
tro.s de leito preparado, restando, pois, apenas. 
20. .:i..s obras de arte da i a. secção desta estão 
concluidns . .:\.:'; da 2;~.jà foram at::tcadas, assim 
c:>mo as do prolongamento, onde as msis d!ffi_. . ~ . . ~ :- . 

Parar ou mesmo retardar · agora importada 
uma verdadeira calamidade para a provinci:~ d0 

ainda que mais agudo fosse o estado fin:m~ 
ceiro do p:liz; pois trata-se de vias de commu
nicaç:'io, que,uma ver. ina.ugurad:~ s, vão contri
buir eíficazmente para o progresso de vastas e 
riqui~simas zonas do interior da provincia. que 
só reclamão meios de transporte para seus · pro
duetos, e portanto para o augmento da fortuna 
publica. · 

A ser votado o credito necessario, como cer
tamente não deixar:i ._de fazer o parbmento, -pó
de-se as,;egurar que, dentro de um anno, todos 
os tr;1balhos esta:·ão concluídos definitivemente. 

Reqt~crimento 

Requr>iro sejam solicitada;; do gove1·no as 
seguintes informas;õe!s : 

Desde quando ficar:1ro termina las todas 
as obr:"s de :u·te da f:~. :,; -
ferro do Recife aq Caruarú,-e quaes as conclui- • 
das na 2:~. secção. 

Qual a im )Ortancia das dG ezas f i . 
os trabalhos de construcção nestn. ultima secção, 
até, Dezembro de 1884. - . 

Qnanto Be despendeu, durant~ o primeiro se
me'-tre clo:corrente anno, com os trabai hos da
mesma f'strada de ferro. 

P~~~o da Cam~n·a dos Deputados, 14 de Julho 
de Hiô5 - 11 eni·iqw: N a~·ques. 

O Sr. ·val!a.dare8 foi incumbirlo pelo 
• I • • • 

S. !'aulo, reprc~entado por uma commissão de 
distinctos membros daquelb. corporação, de 
:\'iXiliaronobrede utado orS. Paulo no )a-
tnotl·~o en-1pen 10, '!ue manifestou, de promov~r 
a revo!:)'ac:ão do ultituo dect·eto do :Ministerio do 
lmp,'rio, reorgo.nizando, como s~ diz, maB, na 

• ·~ I • • 

' acad •'rnia~ do Impcrio. 
Est:i com•n.ncido do que c;;;ta causa, ampara

ti:~ pelo nobre deputado por S. Paulo,dispensava 
int.--.iramentc o concurso.do orador par11. a sua 
defes·1; mas tinha e tem necessidade de attender 
:<OS reclamos das acad<Jmia.:: do lmperio contra 
essa reforma inconvenicmtissima; não só -por
que cumpl'_ia o deyer de desempenhar-se da in
c':mbencia com que o honrou o corpo acade-: 

dever de ~ada um.' dos membros da Cam;ra cha
mat· a aLtenção da mesrna par:~. este importan
tíssimo assum to ue não óà.e or mais tem o 
estar entreg-ue aos vai-Ycns da sorte. 

De sorte que. continúa o orador, assumpto 
que interessa com o progresso material do Im
perio, com os interesses da vida humana c da 
administração da justiça, não pódc continuar 
entregue as incertezas em qne t0m-se achado 
até hoje. 

Os ministerios succedcm-se entre nós com 
urna r::t.pidez que espanta e causa a !miração á.s 
naçues mais acliant:ldas, que nunca julgariam 
pos.:i'\"el, em tão pouco tempo, tão 'grandc nu
lnero de es tadistas como aquelle qu-. ha entre 
nós, de ;;orte que estu. situação, que ton.1 de 

Fazendo, entret:1nto, justiça ao criterio do e-s:istencia apenas sete par•• oito annos, ha 
governo e ao patriotismo da Camara Q.os cont:1do um ministerio por anno. 
Srs. Deputados, para não ligar valor ao boato Sendo a~sim, comprehend~-se que os inte
devo insistir Jela ur""encia. de · · ,.,. ~ resse" do ensino su P-rior uc · o..,..a com o )ro-
sas no intuito de serem convenientemente gres;0;0 material do Imperio. representado pela 
applieadas as verbas votadas, e dar-se aos ser- engenharia; com a segurança da vida humana, 
vi:;o ; das duas importantes ferro-vias mais representada pela medicina, com a segurança 
economica, proveitosa e metho:lica direcção. da propriedade, representv.da pelo ensino do di-

Não c1uero S1·. })residente roubar ma· te rei~o ; ~ão podem continuar entregues a tae s 
.t - ' • ' · 

18 mpo osc1llaçoes. 
cs. att~nça.o da Camara: hm1to-me a estas con- A C · t d l 'b ·-
siderações, mandando a mesa 0 meu · amt1.rJ. pl'CCisa ornar uma e 1 eraçao 
ment0, que espero será. appi·ovado. r(.~W~;;- 1 ell.ergica a re:-:peito dest~ aS:c;um:pto, _]_)orque 
1. t -

0 os cursos do cosmo super10rbveram uma or-vem .. ) _ .. _ 
ganização legal c não podem continuar su
jeitos a altcJ·:Jções por medidas emanadas sim
plesmente do poder .ex~cutivo. O parlamento não 

Vem á. mesa, e lido, apoiado, entra em dis
cus~ão e é approvado o seguinte : 
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tem o diroito de delegar faculdades que , sf.io 
suas. ---- - ·· ··· ·· ·· · 

O honrado Sr. ministro doimperio confessrm 
de plano, p~mmte a. ~amara, que o ministcrio 
passado havra cxorbltado. mas não pt·omoveu. 
como devia, o re:";tabelf)cimento da ordem leO':_,l 
VlO a ~ . 

. o ~ra!lot· não c~mpt·ehend~ os estylos con
st1tuc1onaes que ve !l.Ctualmcntc inaurrurados. 

- - . • . • • o -

São remettidas á. mes3. c; lidas as seguintes 

DecZa1·ações de "'o to 

c ~ ' 
pó~e hvar as mãos em um ass!Impto dest.a ma- · · 

t d D::lclar·o que votei ·pela emenda da comm1's-gm u o. . -
. 9~mp~ehentle perfeitamente as vantagens da sã? ~o §5o do art. io do projecto, por tet• sido 
llllClatlva parlamcntttr, 'J não nega a nenhum ~eJ~t~,t~a"a emenda d? Sr. deputado A. ,Prado 
dos rn:mbr·os d:L Cnm::u·a o dit·eito de promover 0 ~ .~ do m':!smo artigo. _ 
o que JUlgar·d~ mt}res;;c publico-; mas, prot"es-~ Corte, 14 de .r_ulh.o de iSSo.-0 deputado G. 
S~lldO a thCOl'la d~ q Ll') O governo Ó COID!HlS"ão C,·u: • . 
d~ Pfl.t'!am:~to~ e~ymde to,lavia que o go\·erno Votaçã? n~minal do art. 1o da seguinte emcn
nao pode dtzer -h'u;.a a C?-r~a.r. t. dos .Srs. Dep~- da substttut1vn. dos Srs. Candido de Oliveira e 
póde clemittir-sc de tod~ a respon~abilida.de. 

A obrigaçlio rto governo é collc:car-sc á frente 
deste e do OHtros assumpto;: im ortantes como 
o e que se trata. mtclattVa a amar11. não 
poderia deixar de prejudicar o governo em sua 
fot·ça ?l~r::\.1, e não conrprehende que o honrado 

'" . 
con~iderações de ~olidaried:1.de governarnental; 
porque não comprehen !e tambem a solidarie
dade na illegalidade, a solidariedade na ·viola-
ção da lei. _ 

Desde que o nobre Sr. ministro do Imperio 
~onfessa, perante a Camara, que a me:lida é 
lllegal~ é obrigação usàr de sua legitima 
influencia junto aos :::eus amigos p:tra que a 
ordem legal se resbbeleça. 

·1' . 
: todas as suas partr~s in contincnti, mas, como 
ficou demonstt·ado na interpellação do nobre 
deputado por S·. Paulo, é certo que algumas 
. e suas lSpOSiçoes. que a ec am o p ano an

tlgo,foram executad;\S in continenti, como por 
exemplo Do di,::posição suppres~iva da obriga
ção do estudo do direito .ecclesiastico para os 
e_stud~1.ntes acotholicos, meditl.n. que não se jus
tifica por considera\~ão alguma de liberalismo 
ainda o mais exa~cr:~.do. 

Lamentando que o hom·ado ministro do Im
perio não chamass'1 a si restaurar a orde n.1 le
gal viobda pelo miniàerio passado, vem o 
o:-ador, em desempenho da honrosa commissão 
do corpo acad;•mico da Faculdade de Direib de 
S. Paulo, pedir :10 Sr. presidente e aogovemo 
que usem de ~ua influencia perante a commis
são,para que ella se manifeste quanto antes no 
sentido de restaurar a lei violada pelo minis
teria !?assado, como confessou o Sr. ministt·o do 
m er1o. 

ORDEM DO DIA 
VOTAÇÃO DOS §§ DO ART. i 0 DO PROJECTO N. i A 

...;..!885·- EXTINCÇÃO GRADUAL DO ELEMENTO 
SERVIL, OS QU.AES DEIXARAM DE SER VOTADOS 

NA SESSÃO DE HONTEM 

Votação da seguinte em-enda 
Ao . § .5o. accrescente-se : -- Serão, 

._porém, Jnscriptos . em arrolamento espe;. 
cial para os fins dos §§ 9° a i2 do art. 3°. 

E' approvada. · · · 

-
Art. 1.0 O esct·avo de 60 annos, cum-

pridos antes ~u depois desta lei, adquire 

tigo ... 

O Sa. PRESIDENTE:- E' o que eu li. 
O SR. FEtrcro Dos SANTos:-••• isto é, esta 

disposição é para substituir a de tres annos de 
.. serviço quo já passou. 

Os SRs. CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS:
A:indo. não passou. 

0 SR. FEL! CIO DOS SANTOS diz c UG é ·muit 
natural a sua pergunta. Os nobres deputados 
comprehendem que, si não para ot·ador, para 
outros, é bom dar esta explicação. Com o. emen-

plicitamente passou a 
serviço. · 

0 SR. CANDID::J DE 

Não é exacto. 

. -· ., . 
' ' idéa dos tres annos de 

OLIVEIRA E OUTROS:-

O SR. FELicro DOs SANTOS observa que, si a 
Camara a~abn. de approvar que o;;; escravos de 
mais de 60 annos têm de ser arrolados especial
mente, é porque vai adaptando a outra idéa. 
(Apoiados e nao apoiados ; apartes.) 

·Os nobres deputados suppoem,por ventnra,que 
o orador quer considerar prejudicado o art. 1° 
da emen:la substitutiva ~ Não é esse o seu 
pensamento ; mas, tendo a Camara approvado 
que se faça um arrolamento especial dos es
cr&.vos de mais de 60 annos, para os fins dos 
'8'8 . 
commissão, já a Camara conhece o pensamento 
da commissão e do govemo, que é a prestação 
do serviços além de 60 annos . 

0 SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA:-·Que tem isso 
com a en1enda 1 . 

O Sn. FELrcro Dos SANTOS responde que tei:n 
muito, e a prova é quanto o nobre deputado se 
incommoda.· ·· . _ . .· · - · · ·· 

O Sr:.. CANDIDO DE 0LrVErP.A:-Estã enganado; 
não me incommodo nada. ·· 
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o sn:. FELICIO DOS SA!I."TOS> õbserva que, si 
é inuti l o que diz, por que o interrompem 

-' tanto ?- _ --- -- - -· 
· O ttue é preciso é que fiqu.e bem claro que o 

f&ctó de niio vota. rem alguns, como o orador, 
es te ::-ul> -tituti•o do nobre de uta.do é or ue 
Ja provt cnctat·am neste sent1do, isto e, pela 

·. libe1~dade dos mesmos escravos, rejeitando, não 
()bstante, o su.bstitutivo. Era isto que o orador 
querh deelarar. Si ·;ai votar eontr . ·-
tutivo, ó porque j:i. provi<iencillU de outra ma
neira quanto á liberdade do3 escrayos de mais 
de 60 :-.nno'3. 

Feita a chamada, r~~Pondem: 
Sim, os Srs.: 

1 Satyro Dins; 
2 Atlriano Pimentel. 
3 Almeid:1. Oliveira. 
1 Gesta R o. 

5 Fl·ederico Borges. 
6 Anto.nio Pinto. 
7 :Min-uel Castro. 
8 Thotul\z .. --~mpell. 
·Q Al n~.<o Caminha. 
10 Bezerra Cwalcanti. 

22 Aristides Spinola. 
2:3 VaUetaro. 
24 Bezerra. de Menezes. 
:d5 Candido de Oliveira.. 
26 Mnres Guia. 
27 Afftmso Celso J unio:. 
28 Martim Fran~isco. 
29 Campos Salbs. · 
30 Prudente de Moraes. 
31 Bulhões • 

. 32 Augusto ·Fleury. 
33 Alves de Araujo. 
:i4 Schutel. -
:35 Silva Mafra. 
36. Salgado. 
37 Itaqui . 
38 .n:aciel. 

Nao, os Srs.: • 
i Cruz. 
2 Leitão ·a. Cu.nha. 
3 Ma c-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gornes d·~ Castro. 
6 Padua.. FJeury. 
7 Dia.s Carneiro. 
8 Coelho de Rezende . 

. 9 José Pompea. 
10 Rodrigues Junior • . 

... H RatisJona. . .. · 
. 1.2 Cim<a.\ro ua Cunb.':\. 

13 Henriqu~s. 

:-· 

14. Cruz Gouvên.. 
i5_ Pn.ula.-·Primo . 
16 Portella. 
17 Corrêa. de Araujo. 
18 Henrique Marques. 
19 Sin-ismundo Gon .a.lves. 
20 Alcoforado ) u n ior. 
21 Gonça.l ves Ferreit·a.. 
2~ Antonio de Siqueira . 

24 Lourenço de Albuquerque. 
2.5 LE.a.ndr.:J l\facicl. 
26 Olympio Campos. 
27 Coelho e Campos. 
28 B:lrão do Guahy. 
29 lldefonso de Araujo. 
30 Ar:lujo Pinho. 
31 Araujo Góes Junior. 
32 Barão da v~illa. da lilarra. 

~ . 
34: Fernandes de Oliveira.. 
35 Caatrioto. · 
36 Francisco Belisario 
37 Coelho de Almeida . 
38 Beza.mat . 
39 Fran~a Carvalho. 

. 
41 Andrade Figueira.. 
42 Cunha Leitão. 
4:3 Diogo âe· Vasconcellos ~ 
44 Affonso Penna. 
45 Valladares. 
4.6 Chagas. 
47 Vaz de .Mello. 
48 Barão da Leopoldins.. 
49 João· Penido. ·· '. · 

51 Soares. 
52 :Montandon. 
53 Felicio dos ~ant 
54 Carlos Peixoto. 
55 Antonio Pra·!o . 
56 Moreira de Barros . 
57 Rodrigues Alves. 
58 Ro-lrigo Silva. 
59 Duart~ de Azevedo. 
ôO Cintra. 
61 Eufrasio Corre!a. 

O art. 11) da emenda substitutiva. é rejc~t~do 
por 61 votos contra. 38. 

Ficam prejudicadas as seguintes 

Emendas 

O § 5o substitua-se pelo tseguinte: 

Paragra.pho. Os escravos maiores de 
annos nao em va or, e os que J ttve

rem ess;~. idade, ao tempo da. matricula, 
não serão matriculados.- Prudente de 

.. Moraes e outros. (30 de Junho.) · . 

§ . 5. o Será aubatituid~ pelo seguinte: 

Presume~se não ter · valor o escravo 
· maior d~ 65 annoa, salvo prova em con-
.. tra.rio pro:luzida pelo sen}lor pela. fórma. 
·.determinada em regul~mentodo governo~ -
- Amii]o . Gôes Junio)·. (Sessio . de 18 
de ._Juriho.) 
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Supprima-se, O de Junho de 1885.-:
.. - .t1.ndrade FigHeira.- Gomes de C as'-

tro. · · · 

Votação do seguinte § 6> do projocto da com
missão: , 

:s . et·a e um anuo o prazo conce-
dido pat·a a matricula, àevendo ser este 
annuncia~o por ~ditaes affixa~los no~ b-

' 60 dias e publicados pela impren,a, onde 
a houver. 

E' approvado. __ 

Votação _do n. I do§ i o c1a "emenda substitu
tiva dos Srs. Candido de OliV'eira e outros: 

I. Será. de um anno o prazo concedido 
para a inscl'ipção, devendo este ser an
nunciado com tr3s mezes. pelo menos, 

• . t • 

nos. quaes será i.nserido o numero se
guinte: 

O Sr. J oaq uiln. Na bu~o (pela :: 
orde.m) diz que os tet·mos d,~ emenda são os se-. 
guintes : « Serão isentos da prestação de ser
viç1s os escravos de 60 a ti5 annos que ~ão 
forem daJos a matl'icula. )> -

Ot·a, i.L Camara ainda não votou absohltamente 
sobre prestação de serviços, e, pelo contrario, a 
manifestação q11e houve hontem; quaJ?.dO sujei-

• • 10 ra o, 
paz·ece querer dizer que a Cama.ra não admitte 
que o escr.tvo de 65 annos tenha valor, e 
m i m ' 
de serviço, supedor :.10 de 100.~, proposto por 

Fica. prejudicado o n. II do§ f'> da mesma esse nobre deputado. (Apoiados.) 
emenda substitutiva: 

O art. 3o é a u 1 c 
- os sexagenarios prestem serviços. Este ar

cravos c1ue não forem dados á matricula tigo vai ser obj~cto de gran!e discussão nesta 
no prazo em que esta se achar aberta. Camara ·; e 0 orador- pensa que não está -Jla 

Votação do§ 7•>, salvo as emendas: intenção do Sr. pt·esidente fazer com que a Ca- ..... 
§ 7. o Serão considet·ados libertos 05 mã.ra se pronuncie indirectamente sobre uma·· ... 

escravos que, no prazo marcado ,não ti- materia que ainda não soffren toda a discus- · 
verem sido dados 3. matricula, e esta são que merece, ~omprometiendo assim o voto 
1 · 1 ela meg!l}::t Camara a favor do at·t. 3·•. c ausub. _ s;r:i. expre.:;sa c mtegra mente 

declarada nos édit:ies-e rios alfntincio-; Nestas condições. o ora~~r pede ao Sr. pre-
ela. im rensa.. 

E' approvado. · 

Votação da. seguinte emenda. da com-r:nis-

Em seguida ao§ 7°, accrescente-se: 
Paragrapho. Serão isentos de presta-

• ção .de serviços os escravos de 60 a 65 
a.nnos que nãp tiverem sido arrolados. 

O Sr. J osê Marianno diz que lb.e 
parec~ que esta 0menda está. mal collocada. e o 
Sr. presidente não podia acceital-a como emen-' 
da ao§ 7o e sim ao art •. 3°~ que determina a 
prestação de s;rvi~os. 

O Sa. C.utLOS PErxoTO :-Foi acceita, discu
tida e deve ser votada. 

O SR. JosÉ 11IARIANNO entende que deve 
ser votada como emenda. ao artigo que deter
mina. que os escravos de GO a _ 65 annos serão 
obri do á. resta - · . 

Isto é uma votação por sorpreza. 
O Sr. presidente recusou aceitar o projecto 

assigna.do pelo Sr. Bulhões e outros Srs. de
putados, porque entendeu que · era ma. teria 
extranha. ao art. i 0 em discussão. - , 

O orador appella. p~ra a. commissão, ella. que 
diga si :~, emenda de q,ue . se tràta não está. 
melhor collocada como em~nd·\ ao art. 3>, do 
qlJ.e ~Q_mo emenda.ao§7 .. o _ - -· 

o orador reclami apenas pela 1>oa. ordem e 
direcção dos t~abalhos, embora saiba. que a 

V. II.-44 

ção ao projecto abolicionista, adie a emenda. 
dê quê se .. trata para occasião opportuna. 

-pedido, requer que a emenda aeja vokada em 
duas partes, votat1do-se separadamente o se
guinte ponto- Serão isentos da. prestação de 
ser-viços os escravos de QO e 65 annos,-porque 
assim os abolicionistas votarão indir~ta
m~nte, ainda que sem discussão~ sobre o ponto, 
:t re;;;peito do qual querem comprometter o 
voto da Camara. 

O fiir. Padu.a Fleury (pela orclem.) 
não vê razão para tanta extranheza por parte 
dos nobres dep•1tado!i por Pernambuco. 

O SR. JosÉ :\h::tiA~NO :-Latet an!Juis in 
herbis. 

O SR. PADU.\. Fr.EURY lê -o que se votou com 
as emendas d_o par.tgrap_ho 5o. E' uma pe~a. 

~ ... . ..... 

matricula e arróla não tem direito a:os serviços 
a á propriedade. 

O SR. PRESIDENTE declara. que vai se vot:ú· 
e emenda. Não póJe aceitar a separação . 

O :SR. JusÉ l'tf.\.RIA~~o :-V. Ex. não póde 
deixar. d3 a_ttenler ao_ meu pe.lido. 

· O Sn. PaESrDE~TE observa que o regimento 
só lhe pe:-mitte- separar_ proposições distinctas, · 

:e aqui não ba. p:.·oposições distinctas. (.Apoiados 
e apartes .) 
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O SR. - C.umino DE ÜLIJEIRA :-Peço a pa~ 
lavra pela ordem. 

O Sn-; PrtESIDEXTE :-Tem ~i. p.:llaYra o nobrri 
deputado. 

O Sr. Cn.u.dido <le Oliveira de-
c ara que •3sta murto aco~tuma o a respeitar as 
decisõ~~s do Sr. presidente, e por isso lhe pede 
qu~ reilicta sobre o engano que acaba de pro-

O ~obre deput·1do por Pernambuco nã.o peàiu 
a separação da emenda.. E' um eqn.ivoco. O qn0 
pediu ti que, no acto dl.l. voto..\.âo, se divida. u., 
emenda, o que é um direito seu (apartes), 
porque pólem o nobre deputado e outros YOtar 
a favor. de uma parte da emenda e contra a 
outra. ·· (C;·g;con-se mtdtos apa;·tes .) 

O Sr: .. Pn.ESIDEXTE pede aos nobres deputa
dos que o ouçam por um momento. 

Vai complet·u a resposta qu~?- deu lendo o art. 
189 d\) regime-nto. (Lê.) 

Não vê a ui duas ro osi ões distinct~1s ue 
possa sei?al"ar. 

O Sa. JosE' ~b.RL\.Xxo:- Pela ordem~ 

O S:l ~ .JosE'l\hRuxxo-Sobre este assumnto 
aindâ não. ·· • 

0 SR. PRESIDEXTE:- 0 nobre deputado . já. 
fallou sobra este as;;umpto. 

(G-;·u~ct1H-se muitos apa;·tes.) 

O Sr. .José ~.fa::t.-ianno(para uma 
· - i ão )1' - · - ·" s :1. ... ,~ D u • · 

que sej~L mais feliz, com·encer o Sr. presi
dente de que a reparação requerida llCl•) · seu 
nobre amigo deputãdo por Pernambuco està 

en ro o regimen . i r . pres1c en e se· 
parar os dous termos do a.rtigo,vcrá que formam 
pensamentos intf\ir~mente diYersos . S. Ex . . 
dev·-~ por à. votação o primeiro tre~ho c fazer 
Yotar em sogundo logar a -proposição relativa 
-que não tiverem sido arrolados. 

O Sa. Z,urA : - A Camara rejeitou ha pouco 
a emenda do Sl". C:tndido de Oliveira. 

O Sr •. Josi ~hRIANNO diz que n Camar~t não 
se pronunciou sobre os s erviços. O Sr. presi-

. dente, mantendo a sua decisão, abusa. de ~eu 
diroito. Em to lo o caso, o orador fict~. sa.tisfeito, 
porquo h:• de ver mais tarde levantarem-se 
cln.morc:: por parte daq uclles que agora applau
dem o Sr. prl'sidenle. ( ..lpoiados .) · .. · 

E ' approv~d:t a emenda da commissão . 

O Sn.. PnESI'DENTE declara npprovada a 
emenda da C•)mmissão; pr::-judicn.d:o. a i :-. parte 
da emenda do Sr. PrudentG de 1loraes e re-
geitada a 2. :~. · 

Emenda 

§ i . o Substitua-se pelo seguinte: 
P aragl"apho. Serão considerados li

b.ertos: 1°, os escraYos que não tiverem: 
s1do dados à . matricula no fil'azo mar
cado; 2°, os·que forem matriculados com 

violação das disposiçõe.~ dos §§ io e 2o 
deste artigo~ 

Esta dispvsi~ão será transcr·ipta inte
gralmente nos editae~ e annuncios pela 
imprensa. -Pnulente de JI omes e ou-

-:.:....J_ • 

Votação do seguinte 

§ 8_. o _O~ Lutare:';, curadore.s! deposita-
4, • '=" ~ 

oub·os ·. repre.s•:1ntantcs de sociedades, 
corr1panhias e quaesqu~r associações, 
bem t!Omo todos aquelles a quem incumbe 
a obrigação de dar à matricula escravos 
alheios. serão responsavl'is pela omi s;;ão 
em que cahirem, e in::l.emnizarão aos 
respectivos senhores do valor do oscravo 
qne, por não ter sido matriculado dentro 
do pr!tZO marcado, for declarado liberto. 

O S "'~ Carlos Peixoto (pela or
dem.) entende que de\'e ser Yotada em primeiro 
log~n: a e:n·:nda .do Sr. Andrade, Fi.g~eira,_ por-

O Sn. PrE:::IoEX'IE diz que mantem o systema 
da votação. 

E ' approva.Jo o§ o, salvo a emenda. 

O SR. PnESIDENTE diz que vai proceder;. 
vota~.ão separada de cada uma das partes da 
seguinte 

Emenrla 

Substitua-se pelo seguinte : As pes
soas a quem incumbe a obrig.:>.ção de dar 
à matricula cscrltvos ·alheios, na fórma 

. o 

Dezembro de i.; ! , ind~m:;.izarão ::tOS 
respectivos senhores o valor do escravo 
que, por não ter sido matriculado no de· 
Vl o prazo, car 1vre. 

Acrescente-se : Ao credor hypothe
c:-trio ou pigoor:1ticio cabe igualmente 
do.r á matricula os escr:.nros constituidos 
em g:~r:mtia.-6 de .Julho de 1885.-An
d i'(td ..; Figtteira.-Go,mes de Caswo. 

Esta emenda é approvada em todas as suas 
partes. 

O Sn. Fn.e:s iDENTE declara prejudicada a 
seg~inte . 

. Emrmdct 

Em seguida ao § 8° acrercente-se o 
seguinte: 

Paragr;a,pho. Os collectores e ma.is 
a""entes fiscaes incumbidos d~ matricula 
serão responsave1s para com os respe· 
ctivos senhores pelo valor dos escravos 
que ficarem libertos por não serem ma;, 
triculados no prazo legal por culpa oci. 
omissão dos mesmos collectores ou agen~ 
tes fiscaes. -Pntclente ele Moraes. 

O .Sr;. Eu:C.rasio CC?rreia (pela 
01'dem) observa . que . a emenda tratando da 
responsabilidade dos collectorcs contém . mate
rio. ·nova ·e não póde ser prejudicadi . ·· 

Post.:.l. a votos esta emenda• é approvada. 
.. , 
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_Yo~ação do § 9o, salvo a emenda da com-r · q SR. JosÉ MAnux~o julga que está. pre-

missao. · -- , _ J.U(hca~a ~ outra, pot"qué a emenda do Sr. Góes 
§ Q.o Pelainscripçãode cada e~cravo e.restrlcttva. (.;.Vão apoiar.los.) O orador in

pagar-s~-a 1$ .de em?lumentos, cuja im-1 Sl'>te na r~cl~mação. Não quer ser impor-tuno, 
portanc1a sera. destinada ao fundo àe nem deseJa 1ncommodar o Sr. presid<>nte, mas 

· ;- , pois e nes e moml3n o um prm-
despezas da matricula. cipio. -

E' approvado. A emenda do Sr. Góes diz somente : -a ti-
tulo o-ra i · · - · 

- ' t~m- <>m approvada a seguint') em~nda da commissão, porém, ó ampla, comprehen:-de todo::: 
comm1ssao. c qualquer modo de libertação previsto nu lei, c 

: Ao§ 9:>, depois da pa~avra inscripção~ I ! out~ lir~ta-se.continúa ~orador, :i li~i>rtação 
acr.;scente-se-ou W'l'Olomento __ oratutta. · ensaque effe<:ttvamente ass1m deve 

F. · a· · d ~r1· d · ,.,_i ·d ' d ser;sómente i1u_ ando o propdetario se desprP.nder 1ca pr0.JU 1co. o o n. ~ o s o a. emen a ·nt · t ·1 ·a · · · 
sub,ft f. d S ~ C d'd i OI' · 1 . r~uamen e • OS serVlÇOS O escravo, e que a 
O t

·- 1 u Iva os r,. an 1 o te 1Velra e le1 lhe rl~\·e perdoar o que estiver devendo á 
u ros. Faz0nda. · 

Votação do seguinte § 10, sàlvo as emendas. 

§ -10. En~errad:~ a ma~ricula_:, ficarão · 
!l. as mcorrr as por 

inobservancia das di;;:posições da lei de 
28 de SetPmbro d!Ol1871. relativas á. ma
tricula e declarações pi-escr~iptas por ella 
e pelos respectivos regulamentos. 

E ' a.pprovado. -

Posta a votos a seguinte emenda da commis-
são, e approvad.a .· .. :- ~ 

Em seguida ao § 10 acres~ecnte-se: 

tiver libertado algum esé1·avo fica re
mittida qualquer divida a Faz~nda Pu· 
bli<.:a por impostos referent'?s ao mesmo 
escravo. 

O Sr. Felicio dos Santos (pela 
oJ·dern) diz que era intenção da commissão 
propôr o que se acha disposto na emenda do 
Sr. Araujo Góes; mas, tendo omitttido na re
d~cção as palavras-a titulo gratuito,-adopta 
a emenda c Yotr~-rá por e !la. 

O SR. PREsrDENT.E unnuncia. que se vai pro
-ceder ú votayão. 

O Sr. Arau..j o Góes • .:Tun.ior_ 
(pela o7·àem) diz que a votação deve ser só_
mente sobre as p:1l:wras-a titulo gratuito. 

Posta a yotos a seguinte emenda é appro~ 
-vada. 

, accrescente-se: 

§ 11. Ao !;enhor que, a titulo gratuito, 
alforria!.' algum escravo fica rcmittido o 
que dever à F.azenda Nacional por im
postos relativos ao libertado.~ .Araujo 

-Góes Junior. (Sessão de 18 de: J un bo .) 

O Sr. J'osé 1\'.[ariann.o (pela or
·· dem) p~rgunta _ao Sr. presidente o que pro

clamou a respeito da emenda d1) Sr. Góes. · 

O SR. f:>nEsiBE::-...fn::- Foi approvada . 

O :-SR:. PRESIDE:'\"TE: '7 A commis~ão de re· 

Emenda aclditiva 

Paragra.pho. O governo, no regub.mento que 
expedir para a. exr.cução desta lo i, marcará um 
só e o mesmo prazo para ·r~ apuração da matri
cula em todo o Imi:erio.-6 de Julho de 1885.
And,·adc Figtteira.-Gom.cs de Càw·o. 

,E· appro-v·ada.. 

- O Sr. Lacerda ~ern.ecl.: (pelct 
o1·dcrn): -Eu e um rrru )0 n~o e ueno hon-
tem, na Caruara, votamos peh emenda do Sr. 
Antonio Prado, fixando o preço dos escravos de 
60 a~nos. Esta emenda não passou_ e, em acto 

' . ' 
isentando da matricula o sexag.,nario. 

De a r.cô1·do com o primeiro voto que demos 
-na :fixaç.i:o do preço dos escravos sexagenarios, 
votamos por esta emenda e votamos por ell:l. 
porque a commissão tinha detcrmin:1.do que os 
cscr:l.Vos sexagenarios não seriam matriculados 
e sim nrrolado~. Foi de accõrdo com este sys
tema que en e meus~amigos votamos, não pela 
matricula, mas pelo arrolamento. 

Entendi, pois, que devb mandar á mesa uma 
declaração de voto . 

Decla1·açao de 'lioto 

Declaramôs que Yotamos pelo §5° do art. 1", 
por não ter pas::ado a emenda do Sr. A'frtonio· 
Prado fixando o valor dG 100$ p3ra os escravos 
e a o · annos, c por es :.\ e ecer o mesmo 
p~ragrapho, na ~ua disposição final, a obrigaç§:o 
de serem arrolados os ditos sexagenarios. 

P aço da Camara, 14 de Julho de 1885.-La
cerda W crnech.--Barão do Guahy . .;.;_.4.ntonio 
P1~ado .-Bai"t7.o ···da Leopoldina. - Rvd1·igo 
Sil'lia.-Bezamat .-Fernandes de Oliveira . 
-A·ratt}o Pinh,o.-Castrioto.~Lea.nd,·o 11-Ia,;. 
cieZ.-GonçaZves Fen·ei,·a.-Cà7;los Peixoto . 
-Hcm·ique JJfa1~gues .- -Rod1·igues 4-l'lies .
De~fino Cintm.-Alcofoi·ado Junio,··.-Mtt
noel Po,·tella .-Eu(1·asio Correia. 
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2:,_ DISCUSSÃO DO .AÍlT .' 2° DO I'ROJECTO N. 1 ! § 4. 0 0 produc to-da taxa addicional serà. di-
DZ i8S5, EXTlNCÇÃO. _ Gll.'~DUAL DO ELEliENTO ' vidido em. tres partes iguael:! _: _ 

SE!".YIL A primeira sori n pplicada á em:1.ncipação dos 
escravos de m:·.ior idn.de, e, sendo da -mesma. 
.idade, conforuie o que fôr estabelecido em re-

Emendas 

O fundo de emancip!lçã:-> será composto : 
1. 0 Da .renda com applicação e.-:pecial. se: 

gundo a legislação vigente, e da taxa addicio
nal ce 5 °/~ ao;; iinpostos de~ impõrta.ção e aos 
out1·os que forem desig-nados - na lei de orça.
mento. 

2. o De titulos da di vida publica a juros de 
5°/o emittido;:; ao par, até 0.000:0008 annual-
' . . 

... "' ~ • J>.,J . :;:, 

anno em diante, ter o augincnto que o govorno 
julgar necessario, afi:n de serem attendidas 
t da:; as ro•Jostas feitas elos n· o· 
a.lforrias, nos ter: nos de art. 3:l § :3> desb lei, 

_ com tanto que ::t. tn::s:.a a ldicional ~oja suffi:::ieute 
. par:\ o pag-amento dos respectivos juros. 

O § 4. o :fique assim redigido~: 

A dis_tribuição da primeira parte do fundo 
de emancipação continuar:{ a. s0r . feita. cou1o 
actua.lrocntc 0. a. dos ti tu los d•; 5 "/ 0 far-se-á 
pelos municípios na razão da população esçrayn, 
empregada nos esLabelecimentos de: Ia,·oura e 
mi ac.a• 111 i o 
yos em effectivo "serYiço. ......__ 

Rio, 14 de Julho ae· 1885.-.1-,·aujo Gúes 

o - , - - ·-
A· seguua~, ser:i a.pplica.da. à libertação, _por __ _ 

metade ou meno;:; de metlde de seu n1.lor, dos 
e:>ct·:.~.vos da lavoÜ:-a, cu "os ::;enhot·es nizerem. 
converter em estabelecimoutos de t!·nb::lho li
\'1."•~ os 3eus actua.es e8tabelecimentos m:mtidos 
por escravo;; ; 

A terceit·a será destinada a subvencionar a 
colonização, tendo em vista colonos que forem 
ctrectivamente collocados em cst:\belecimentos 
n.gt•icolas de q !ralq uer natn-reia. 

§ 5. ·>'Para desenvolver os .recursos empre
gadosna transforwação dos es'tabeleci:nentos . 
agricobs sen•idos poc escravos em estabeleci-
men os ivres, e para n.ttXl 1~n· o esenvu vunen
to da coloniz:>ç:ão agl'icola, poderá o governo 
emit~ QfL titulos-="drj' C::~rue trata o n. lU do 
~ o -

Os juros c amortização desses titulos não po
derão ab'Sorver mais dos dou.;; terços do producto 
da taxa addiciona~ consi"'nacl::~o no n. li domes-
mo paragrap o. . . 

Sala das commis~ões, 1;\ de .Julho do 1885.
PaduaFlcw·y.-Lottrenço. de .:llbHquerqtte • 
-.4.n!oíHo P;-ctclo. -FeliCio dos .Santos.
Ulysses Yianna.-Ccsar Zama. 

O Sr .• )"os é 1\f:aria,n.u.o rpàla ol·
dc;n) _. ó forçado a le\·antar noyamente a. ques
tão do substitutivo ap1·esentado pelo nobre de-

' putado por Goy;iz, que não s0 acha pre-serite -
•. 

Viu-se hontem: que, pelo regimento, em qu!ll
quer lias diecussões, e não é marcado termo 
ou 1·azo dentro do c u:tl deya ser anre~ontado 
pode-se ::J.presontar um projecto substitutivo, 
prvnttnciando-se a Camura sobre ::A. prefer;:ncia . 
.A nota n. G5 tira todns as du\idàs- a. ess~ res-

§ 1 .. ; O fttndo do 0 r,1ancipação serâ forrnado: peito.- Quer.o, portanto, implorar novamente ao 
Sl". presidente que não cond0mne, sem mais 

I. D~s taxas e rendas para cllc destinadas exame, 0 substitutivo ap1·csent:.ado pelo seu 
na legislação vigente. honndo amigo. Pede que S. Ex . se digne 

11. D~l. tnx·~ d·~ 5 °/o adrl.icion;:.cs a todos os ~l.cceital-o conjuncW.mente, afim de que elle 
imp(lstos geracs, ()XCcpto os de expot·taçfio, os sof!"l·a os nzares da discussão. Isto ó mais li
outro~ ([UC não couvcnha au~mentn.r, sendo bcra.l, j:i. não did ~ais regimental; e o:: t~t certo 
declarados por decreto do go\NH·no. de c1u•) o Sr. p1·esidente procurará interpretar 

Est:l. taxa S ::! r~t cobr;u:Ja desde ja. livre de des- o regimento inspirando-se nos sentimentos li
pezas de arr3c;~dação e annunlmonte inseri- berae;;; quo o distinguem, e pelos q ua.es foi 
pta no orçam~nto da receit::l. npres 'ntado á As· colloc:do nesse logar . Toda a. amplitude na 
sembléa Ger;1l L0gislativa pelo l\Iinist1·o 0 Se- discussão é proveitosa, não prej U(lica q uc a 
cre~ario_ de Estado do;; Negocios da Fazenda. Camara discuta ao mesmo tempo esse projecto, 

III. De titulos da divida ublica emittidos a habilitando-se' o.r occasião da vota ão a dar 
o 0 o com amort1zação annual d'3 1/2 "/o; sen- seu voto seguro. · 
do os juros ~ a amortiz:lção_ pagos 'pela. refe- Si a Camnra entender que é preferivel o pro-
ri·la ta:s:.:~ de 5 °/ o. ._, cesso proposto pela commissão. quo vote· noste 

§ 2 .. o A taxa addiciona.l será arrecadada sentido, e ó mesmo de prever isto ; mas, si por 
ainda depois dn. libertação ele todos os e::;c:ravo:s um Il1ibgre, . por U:ina revolução imprevista, 
e até . se extingnir a divida proveniente da por um reviramento de opinião ou por nma boa 
emissão dos ti tu los autorizados. por esta lei. inspiraçãO, quizesse ncceitar esse proj ecto', se-

§ 3. o O fundo de emancipação, ·de .. i:ptc trata :• ria preciso para Íi;SO que o St·~ presid:mte não a. 
. .; o n . I do§ 1° deste art. continuará a. ser np- privalise antecipadamente de ter essa boa inspi
, plica.do de conformide~e ao --disposto no art. 17 · ração. ;; .. .. .. . · ..• · . . · 

do r egulamento a.pproV!\do pelo _decreto n. 5135, Suppõe que cstà,dentro da lettra. do regi- . 
de 3 de Novembro de 1872. · menta, fazendo este pedido ao Sr •. presidente, 
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e por isso novamente envia oprojecto para. que 
S. -Ex. lhe dê o de~tino: convenicnte. - -

O SR. PnESÍDENTE, à vista das razões que 
· Iarga~nte produziu hontem, per::<nte estaCa
mar::_, no senti?o ~e fic_ar adiado par.l a :3a. dis..:. 

-.. - ... " ~ :"'t 

' 
deputado, por máis que este lhe mer·eça e ape-
zar dos ~;eus _sentimentos libe~:J.es, para. que 
a ellou S. Ex:., sente não )Odor acceder' aos 

CSCJOs o nobre deputado. 

O Sn. JosE l\1.\.nu'SNO sustenta que defende 
uma prerogativa que o regim•~nto dá, por isso 
continua a protestar· contra n decisão de S. Ex:. 

O Sr. Bezerra CaYalcra,u ti 
(.·Htcnça-o :)-Si a discussão dc~te projecto nãO 
hoyvesse logo em principio rr~sval:ldo para o 

- terreno escabi'o::;o nas odi-·utns objnrg-atorias e 
inYectivas políticas; si o nobre prt!sidente elo 
C?nse w nao t1vess') rc an:a o tauto o parti lo 
hbe1·al (apoiados c nüo apoiado.~); si eu não 
estives:sc convencido de que este, YOtnndo o 

•• • • 1 • 10 

' • ~ J ( ... 

umilhação 0 descrcdito. não ter·ia talvez ne
dido :1 palawa si não em dous pontos de det::J.ll~e, 

ara c:.: lica.r· o meu voto sobre clles. 
Sinceramente devotado ao metl partido. com o 

qual me cousu l>stanciei .. U'l.. hot·a fatidic~ da 
desg-r<lça, e desejando que elle faça a grau le 
reforma, que orig-inariame-nte lhe pertence. 

_para q ne o partido consel'vador a não empalme 
- e mystifiq ue como sempre, ... 

O Su. Jos:E MAP..L\.-zo.."No : -Já emp:llmou. 

o Sn. BEZERRA DE nf:ENEZES :-_:_ J:!c está 
gura. 

O Srt JoAQUm NAnuco :-Já b<'l. emenda ;-lã 
se foram os 10 annos. : 

O Sn. B ~z-mnn . C. YA A::\Tr • . ar 
prejudicat·-lhe o andamento, í::l.l'ia qualquer ~a
crificio, aindi~ mesm(\ o dt: tragar off.ms:1s di
rectas e acintosas, c1u~ odio::; 'IJelltos e mes
quinhos subindo ao poJ.er, abusam delle, para 
fazer-me, e até me rcsignarin a ncompanhar 
silencioso o carro do· g-r:mde triumphadot·, que 
conquist'1. louros c trophéos sem lntalha.c;; ; o 
que ali:'1s não arlmira neste paiz cal'ica.to, o de 
mystifiéaçõ.:s. c1e liberalismo conservador c Jc 
conservntorismo libernl, do privilegio, do cn
feudil.mento, d~~ ccnspir~ções e con!p:ldrcscos . .• 
(Ri.~o íW.-: galct ia::.) 

:c O Sr... ;PnESIDEXTE : ~- Attenção. 
O Sr:.. BEzERRA. C.w ALC,\.XTr, •• em que nada 

tem que ver a liberdade, o direito, a cap::tcida
de, a luta, séria e franca ; onde o meio de gal-
g~r o po er e s.gct ar-se aos mo es ·or uosos 
de uso antigo; onde o grande patriotismo con-

-siste:em praticar o Deus. nobis hc o tia fccit, 
celebrado por . Virgílio, descançando em quanto 
a o;; abelhas .trabalham par~ de l)Ois aproveitar-se 
do saboroso mel que ellas fahriMm. o que faz 
lembrar t~1mbem o sic vos non vobis do mesmo 
poéta~ que iri.felizmente .se võ_ tantas vezes rea-
lizá-do ! _ . . .. 

·· ·- - · · ··Ma~ peló .mesmo ·culto de dedicação ·e leal;.. 
dade ·ao partido liberal, pelo zelo de sua propria · 
-honra, que entendo dever -e~le salva1', a~ndt\ que 

" , .... . ._ ·.::::. -- -·. - . . ' ·. 

' _ • , a · ne-
cessidade que cu sentisse de pronuncia:.'-me so;;. 
bre o assumpto, em que tenho de h:1 muito opi-
nião suffi ient me · ;~ 

Fui sig-n::-.tario do projecto de 15 de .Tulho e 
mQmbro de uma das commissi.íes, que sobr~ 
eu,~ deram parecer longamente desenvolvido e 
funcln.mf')ntado, mon;,1mento de honra para o seu 
digno relator (apoic,dos), Ruy Barbosa, que 
t:tnta falta : f~z :1. esta Cn.mara . (Novos apoia
do.-;.) 

O SR. JoAQüDllf.\m;co:- Um dos mercena
rios 'd<l. imprensa, .• como si clle fosse um Leão 
Velloso. PJ·otestos. · Tro a11 -

lu.:men:tcs apw·tes. _O S1·. p;·esideil te 1·eclmna 
a attençcto.) 

O SR. BEzERRA CA YALCA'STI:- P ~ 
meus amigos que não me prcjndiquem no tem
po que tl}nho pa1·a fflllar; deixem esta tarefa 
aos a llvcrsarios, si cllos a quizerem tomar. 

O Sn. VALLADARF.:S d:i r epetidos apartes. 

O Sn. PnESIDE::\TE:-Atteução, Sr. depnlaclt'. 

O S1t. BEZERRA CAVALCA'STI :-:\fas, como ia. 
dizendo, Sr. presidente, com rof•~r-encia ao pn.
rf')ce:r, monnmen to de honra 13 gloria para o seu 
illustt·adi;;simo relator, Ruy Bn.rbo:r.a, (apoiados) 
talento dos mais vigorosos e fecundos dentre os 
r:~.ros que conheço (apoiado.<:), q_ue tanta falta 
faz a est:~. Camara, repito, e ao yual de bom 
grad<;> me curvaria., offerecendo-lhe os meus 
hombr·os para sobre elles subir, si esLivesse isto 
em minhas mãos; p~onunciando-me assim, por

ue não tenho fr.lizmente ciumes e inve ·as e-
queninas do merecimento e, ao contrario, sei 
render o devido preito de admiração e nspeito 
a verdadeira superioridade ..• 

Ul\r SR . DEPUTADO :~Isto prova igualmente 
o merecimento de V. Ex. -

O Sa. B.Ez:p;J1n.A C.w .ALC.A~TI :-~ • • e pedindo 
an mesmo tempo a quem nos governa que não 
~olloque_ so~re elles, e ~obre os_ deste pobre paiz, _ 
toupeiras ou mediocridades enfatuadas, que são 
s_eu grande : padrasto, como o iosupportavel 
mar_tyrio de toda n.1ninha yida politica ! . -
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Alem disto, Sr. president(Y, cru circulardi
rigidn. ao corpo eleitoral da provincia gue, ha 
32 arinos, l'·~presento e -1ue préviamente fiz 
publicar pelo .Tornal do C ommeí·cio, eu disc;e 
todo o mêu pensamento e modo de ':er·especial 
ã respeito. 

anto mats atn a nao se ra an o I' un~a 

questão a. estudar e discutiP, mas jà super-a.· 
bunda.ntemon tn estu !:J.da n discutida .. 

... ..... ~ ' 
sessão extr~wrdin:<ria, mà.tou a discussão do 
projr~cto nesta Camara. Naquelh discussão 
foram completa.:nente batida<; e pulveri,a.da.s 
as itléac; reti·og-rada.s, .obsoletas c rep!lgnn.nte.:;, 
ao lado da· famosa cxhibição da junta do cottCJ , 
com toda a su~l. e~tt·avag~ncia e p:·etenciosa 
ina.nidade: d::u1do a.so aquell~discu;;-ão a que os 
espíritos supc:-iore, e adiant 1dos d!~ nm e outro 
lado politico naquella casa do p ·•rlamento . .:.:e-

-.- ., • ,-, T ..... ~ • 

' ' presa, espiritos da nova ger<lÇão esquecido$ de 
que para o homem politico é condição indispen-

-- s:.lYel por-se ao nivcl do es(Ürit:; de seu teUJpo. 
sob pena d·; nppat·ecet·em ao mundo, não como 
representantes da opinião viva e militante, mas 
como cari,~:lturas, on ph·mta~mas ·do passa:lo, 
sustentarem a honipillante heresia, de qu~ é 
legitima a propried:lde do homem sobre o seu 
semelhante, que o · christianismo chama. iJ•m :t.o, 

• . I 

se-lhe depois um chapeu ·a Saraiva (hila;:i
dcvJ.e) ... 

O Sn.. Pn.ESIDEXTE :-Attenção ! 

O SR. BEZERRA CA Y.\T.CANTf : - . . • luvas 
a Centt·o da Lavoura e do Commercio (riso ), 

. ,) • ::; :s t.; , , t• o. maJOr 
silencio. 

O SR . BEZERRA CAVALCANTI : - ... e botas 
com canhões a Felici<J e saltos a Affonso Penna. 
(N.iso.) 

O Srt. FELTcro nos SANTOS : - Obrig-ado. 

O Srt. BEl.ERRA CAVALCANTI : - ~!esmo 
assi tn o novo casq:lilho não agraclou a. todos 
o;; dissid<'Ut"S por ter e~quccido ao artist·1 fa-

, - -

At-

~ ' l. :""; ·~ • 

lh~ faça tHna ob.s"rva.ção : ~ que e .~ta discu•sã,) é 
restricta ao art. 2°. Espero que V. -Ex. tomara 
cru con~idet·açã~ o que aca.by do di;.:cr. 

O SR. BEZERRA CAYALCANTI : - Mas eu 
hei de entrar no art. 2°. 

ESto~t ain la apreciando a.s f!;liÇões do pro-
jecto, a que elle pert!)nce. -

O _Sn. PnESIDE:STE .: Eu _faço simples-
m·~nte a observação e e o a V. Ex. c ue a 
tenha. em attenção. 

O Sn .. BJ~ZJ~tutA C.-\XAI,CANTI:- V. ' Ex. "a.be, 
ue ·eu conhe~o o meu dever, como tambcm os 

~ • 1::eus direitos. do nobt·e presidente do cons•üho, que os pro· 
jectó,;; de 15 de Julho e 12 de Maio ~ão a (C1·a~am,-se aprw!as .) 
mesma cousa. um nobre deputa lo por S. Paulo o Sn .. Pn.ESlDJ>::~<TE:-Att·~nção ! 
dis,;e CJ ue elle; oram iguaes ou identicos nos 

0 
principies carde:tes, e de certo assim par~ce. se~ ~:m ~~~~~~~r~-~~-\.~~A~fzr;; si r:, 0~~a n~~ por 1ue as nlteraçõcs feitas no primeiro, pa:-n ~ 
conve1·tel-o no sngundo, não conseg-uiram m 11_ ·artista tev-e espírito em tudo, mas, pelo menos 
do.:- neste as feições carnct(lristicas da pater- o typo de saltos a ~ ílimso Penna (1·iso) não so 
nidad•·. ({Ue lhl'l imprimio aquelle. póJe dcis:tr de l't:conhcccr que foi bem escolhi-

do. por serem cll•~s do mais insigne saltador dos 
Eu. porôm, pr.-.!it·o usar de uma versão joco- tempos :lntigos e mod~rnos:-estadii-ita f'tnerito, 

SG!'ht, a mais propria para qualificar aqp.illo como ~e deve crer. porque j:i tem recebido t?m 
qu~ niio é verdadeiramente serio: parece antf.ls tres annos a consagJ':Ação d'l trcs cdecreto::; e 
que t-tes alterações ·~onsistiram simplesm.en!e tão p::üt•iota. que. adoecendo no minist<!rio. volta 
em mudança de tOilctte para agradar aos d1ss1- pressuroso a elle, fa;:endo sem duvida ~m 
dent'!s e conserv:vlore ·~ , que tóm a·1ui desde o grande·sacrifi.:lio para cuidar da saude do pa.1z, 
·anno passado combat;dr) colli::;ados (apoiados). elle 'uln·a adoecer tambem e sentir-;;e rles-

em como as orç:1s es ran as, que es sus- grri.çado, quando não o vê carregando uma 
tentwa.m a retaguarda. pasta. 

Algum artista de bastidor. antigo valet de " Os cnnhões indicam outro menos aprum:~.do, 
chaíi~bre ( 'I'Íso )~foi incumbido da ?"C?tdosa t a- para não dizer de todo desaprumado, que, sa.
ref.<J. de transfiguração, da qual se desempenhou; bando S:Lltar . em regra para diante G para 
revol\'enclo velllos armarios e escavando uma. traz, ou mesmo de band:L (riso), :ainda não 
·cabellcira empoada c de rabicho, ao genuino pôde apt·ender, não sei si por defeito organico, 
gosto conservador (riso). • • a sâ.ltar bem para cima. (lU.ço.) 

_ OSa. _.PnEs:oE::--rE:-Attenção! Os outrostypos, mais ou menos, correspon~ 
O SI\ BE l\ C •v I C • ''TI' · . . , que pro-· ··d""m a.os·· originaes, tendo ha._ viuo,·- todavia,. al!rU-. . ZEI\ ,\. .n. ,\ • ·~·• • - •• • . "" ~ 

curou accommodar ao p~oj ccto Dantas ; pondo- mas protcstações clar:Ls, até em Botucatú~ e ou-
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tras_ occultas, segundo se diz, mesmo_ em Tau-
baté. -- - - -

. Corn (•ste . es~oço necessariopara a conve
nient~ aprectaçao do assumpto, vou occupal·
me do· posto a quo me referi: a preconisada 
legitimidade da tVJriedadc escrava ! 

nobre eputado porMinns, que fallou em 
seg-undo logar na primeira discussão do prqjectc, 
trou:x•") para o debate urn::t simples formula ou . ~ . 

- -
um g-r:•nde prin<:ipio: o direib é ".lm pheno-
r.aeno soe h 1. E fazen !o em torno desta proposição 
uma rot~çãn interminavel, fallanJo muitas ve-

-'-- zem em -~e;Itido sci-Jntifico, concluiu dahi, não 
sei como, a heresia que j<i assig-n:1lei. 

Sem qu0rer .liscut1r ou aprecim· long-amente 
a importancia do bl principio, contento-rue de 
perg-untai." ao nobt·e deputado :-Seri o direito 
simplesmente um phenomcno so._~ial ~ Não ser<l. . . . 

-~ .... ' 

turalmente •• verdadeira legitimidade, á. qual 
· muitasvezes se oppõe a lei positi-í•a, que pode
ser arbitraria, antinomica, ou até absul'da e sa
crileg-a. -

Esta, a lei positiva, é que pó de ser ou con
sag-rar o tal phonomeuo social, constituindo só
mente o elemento historico, ou creando ale
galidacie, m~s não podendo firmar direito per
petuo, - e sendo ao · contr;trio f.requent~mente 

• • .f"')oo. - . 

quando opposta nos seus cJ.ictames. 
Si assim não fosse. não teriamos sabido da 

barbaria ou dn. fcudaÍidade, que tamb~m foram 
es a os soc1aes, n·eram seus p enomenos pe
culiarc:s c leis adequadas. (.~.1!-uito bc·m,.J 

Si assim não fosse, pergunto ainda ao nobre 
deputa lo, si não pudes.se a lei positiva ser 
revogada ou abolida pela lei natural, como e 
para que as reformas de leis e ele costumr:!s? 
(Apoiados.) 

O nobre dep11tado vr}, poi.:, que as conse-
quencbs de suil. doutrina ou do aeu gt·ando 
principio tirariam a r:~zão de sar a todo o 
trab:tlho latente, p fl rtinaz e incel'lsante da 
civilização, na, form:-~çiio do direito novo que vai 
s~mpre derog-ando e substituinclo o velho. 

· ( Apoia(los .) __ 

O qÚr:1 é, pois, condemnado pela natureza ou 
personalirlad~ humana, nunc:L foi, -nunca ser;~ . . -

(O Sr. ministro retira-se com as mesmas for~ 
,m9lidades.J · 

0 SR. PRESIDENTE : ..:... 0 nobre deputado 
póde continuar. . ' 

com ft·anqueza, como o pedem ns cit·cum-
stancias.- :. - - · · · 

.li. phase. ina~gur~da por S. Ex. p1·oduziu 
desammo c JDg_Ulcta~~o:.:s para uns, espel'anças 
affoutl!s para outros, c p:•ra todos duvidas e in
certeías. 

O que éog-overno no systema representativo 
senão a encarnação de um partido no poder ! 

O Srt. JoAQunr NAuuco:-Apoiado. 
O Su. BrzER.RA ÜAVALCAN~·r :-O homem de 

Estado, o verdadeü·o homem de Estaclo no go
verno affirma-se pelas ~uas idêas, que ~ão as 

-O Sn. JoAQÕDr NAauco:-Hoje m0sm-o se vill 
nesta Camara rruc o nobro pt·osidente do con
selho não apresentou um projecto que satisfaça 
o partido liueral. Quarenta \'Otos, pouco mais 
ou lMnos, seguramente n maioria do partido ', 
lib<mJ.I, vot:• ram :L favor da libertação i ncondi
cional dos escravos de 60 :~.nnos. 

O Sn. BEZErtlÚ ÜAYALCAxn:-Vil' ao parla
m t"nto trner-lhe a perplexidnde, ou de sacola 
em punho imploran lo o obulo de idéas, de 
moldes I) de voto~ elo partido contrario, é exan
ctoral' seu, partido e pronunciar n. abdicação : · 
deste. Ma3 o partido liberal niio abdicou nem 
póde nbd~car. (apoiado.'i); ~ão só por~ue tem uma . ,.,. . 
continu!l.m a demonstral-o (apoiados) ~ como :o Sn. Pn_ESIDENTE :-Peço parclão ao nobre tarub!:m porque ainda tem muito que fazer pt!.ra 

deJ>utado. Acha-se na ante~sala o Sr. ministro a. regeneração politicll e economica do paiz, em 
do. Imt'J:wio qu'} ven1 apresentar uma proposta. que nada está feito ainda. (Apoiados.) 
do poder e:s::ecutivo~ Peço a Y. Ei: . que int~r- 0 SR. EuFrtASio CoRREIA:-Nem hão de 
rompa _o seu discurso por um momento. · 

fazer. 
(Entra no salão com as formalidados do es- .- • . 

tyloco Sr. rt!inis.tFO do Imperio, que lê na m (!sa - o sa,;BEZEitR.A_ ÜA.V~\LCAl\"TI .-E quem c que 
uma pr"postt~. do podor executivo.) · o fará ·· 
: OSn. PnisioENTE:- A proposta . ter~ 0 des- O Srt.BF.zEnn.A DE ME!>IEZES da UJ?L aparte • 

.• tino conveniente. , - · ···· . O Sn. EuFnAsro Con.ÍlE'A~dà. um aparte. 
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O SR. BEZERRA CA\.ALCA:'\TI:~Os con-:erva.- 1 O Sa. PRESIDE~TE:- Peço ma.is uma vez 
dores mystificanr_a,:; reformas ; é o que não ad- ao nobre deputado o cumprimento do regi.;; 
mitte duYida. mento •. · - -

O Sn.~ JoAQUDI l'hnuco.:-Arruinar;Ull para O Sa . BEzEaR.\. CAVALCA.NTr:~Estou dentro 
sempre as finanças do p<dz, como os Srs. An- do regimento. Estou tt·ata.ndo de factos poli-

. ..... • . r· . - .. - .. . a .--.. 

a primeira vez que me acho na tribuna e1u 
fac o do nobre p re ~i dente do conselho, porque 

ram. 

(lia otú1·os Clj_Xti·lcs), : 

O Sn. BEzERRA. ÜAYAI.-CAN·TI:-A. verdade, 
po1·ém, é, S1·. presideúte, que a situação sentiu
!';e abalada po1· uma conspiração triumphante 
que tem procurado impor-se pelo terror. 

. D~sse-se,muito logo depois da organização do 
mini!';terio, que, ::;i o partido liberal não se :':U lJ
mettess ~ ao nobre presidr:mte do conselho, para. 
apoiai-o, S. Ex. entreg-aria o poder aos conser
vadores. 

BEzERRA CA n.i.cANTI: -Di$se-se, 
nao. 

O SR. 

até h o· e não m f, i · · " 

O Sr.:·;-: c PaEsr!n:NTi': - T:\mbem cumpro, o 
regimc.o.to pela minha parte. ~ 

O Sn. .• ToAQUDI NAnuco : ....... E' uma lei de im
postos : a discus!';ão é ampla. 

O Srt. BEZEitRA CA.YALCA'xTI:- Como dizia, 
S. Ex.·., alérn de dever começar por sua pro
víncia, não deveria tambem começar por esta 
Cama r a~ e sim pelo Senado, que é, como todo 
o mundo sabe. o fóco de Lod~s as dissiden ia 
c conspit:ações que nos dividem (apoiados), 
pervertendo GS partidos, le\•ando a anarchia 
por ~oda parte e tornando instavel e quasi im-

.. ' . 
apsnas affi.rma.ndo o facto. membros hoje não poderiam ser nem simples 

Sem inJ.agn:r si o nobre presiJente do con- .. cdeput~dos provinciaes. 
selho quererá. ta.mbem para si, como suprema O SR. PitESIDENTE : -V. Ex. não pó 'le usar 
glori:1. a. de ser o coveiro do setl partido, c si dessa linguagem em relação i outra casa _do 
isto b:lstasse p::~.r:1. muda.r a situação, como si a parlamento. · 
corôa jâ estivesse annull:l.da ou inteiramente 0 SR. JoAQUDr N.\Jmco : -Perdoe·me v. EÁ: 
cavalgada, eu, em todo o caso, cumprirei o 

f eu posso usar desta liuguagem em relação a: 
meu deve'~' sejam quaes orem as consequen- - todas as ca~as do pa1·lamento : ha muitos sena"-
cias. dorrs ue ho"e não seriam · ) 

ria .. . 

O Sn.. JoAQUDI NAnt:co :-Esta unido com 
os conservadores. 

O Sn.. BEZElUtA DE M1~XEZES :-Os conser
vador~s ó que indic.1.ram S. Ex. 

OSa. B Ezr.:Rn,\. CAY.\LCANTr:- ••• si S . Ex. 
queria. so:-i:1.mente uni1· o s eu p:trtido, como se 
affirma\·a, devh comer;.ar por s u3. pro\-·incia, 
porque em nenhuma outt·a o p:1.rtido liberal 
està tão [H·ofundamente dividido. 

O Sn. lLDEFoNso oz AnAuJo : -Não ha. di
visão . 

O Sn.. B EzERRA CA\"ALCA:'\TI:- V. Ex. pensa 
que tap:l. o sol com uma. penéira. '? 

0 SR BEZERRA 0 ,\.V.ALCA.::s-Tr:.-E _eu posso 
dizer até, pois- que me ' obrigam, que os dous 
grandes amigos . de outros tempos, são hoje 
grande~ rivaes, si não mesmo inimigos ranco-
·rosós ; dn h i às consequencia~. ,. · 

- .. -O ~n.. An~\.UJO Gór.s.Juxron:-Q~-em - são? .. 
O Sn. BEZEURA. CA.YA.LCANTI :- 01'a, V. Ex~ 

sabe melhor do que eu. .. 

O SR . .ToAQUI::>I NAnuco : - Eu négo apenas 
o caracter represent:1.tivo do senado. 

O SR. PrtES!DEXTE :- Eu peço ao nobre de
pu ta do que deb.:e o orador continuar. 

O SR. CARN"EinonA CcrxH.~ : -O Sr. Meira. 
de Vasconcellos não representa a. província da 
Pàrahyi.Ja. . 

O Sn .. To.\.Qur:\r N.\.ulico : -Isso agora ó com 
V. Ex. (Riso.) 

O Sn. B EZERRA CAVALCANTI:~ SinLo que 
e:;tas long-as intet·rup\:ões me reduzam o .tempo 
que tenho para fall ... r, mas decl:1.ro que, tendo 
ellas este etr~íto, prejudicarão igualment~ a 
toda_:l. Car-r!3ra, porque não sabirei da tribuna 

- · , · • · , qua 
desejo, ainda que tenho. de entrar pela. noite, 
o que infa.Uivelmente acontecerá si continua
rem ·a. ter a. latidude que têm tido até 
agora. 

Aproyeito mesn:o a occasião para, sem referir
me a quem quer qu~ seja- a Dinguem,- ob-: 
serva.r rt ite .nesta Caniara, peço permissão para' 
dizel-o com franqueza, e creio que o posso fazer 
sendo membro dellú , - tem.:se introduzido um 
vicio, que deverá. sem ,duvida. concorrer para 
prejuJical-a. ~o conceito public::O.· 
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As eliscuosões elevem s~r· sust0nt1r!:ts pelo Pol'tanto, a pl'imeira necessidar! 1 é quo o pn-
orarlor, po!endo-se ac)mittir, e até estirno ticb libet·al-nüo me metto a fnllar elo pai·tido 
quando :1.c ·ntoc 1 • commigo , quo lh0 dêm cuntrario, porque esl8 corre por ronta do s~;u 
apartes; mas que est jam nns bancadas 4, 3, dono- qu·1 o partich lib2ral tenha 1tm chefe 
10, 50 dep,tt t !os a f•llar c a g-ritar ao mesmo uni co, reeonheciclu por tod,)o; o sagt·ado p ·la sua 
tempo, isto é confusão, é algazarra que não pi'Opri>~ superioridade , intelligencia, sabe1·, 
póde·· aprov:·ita~ ;dJsolLlt·.tmente a eCLusa ne- ulev:;ç.ão ,:e caraett1r e ele vi.tns. Si o nubi'B 
nhuma, q"e prrjudica a discusBão, e que nos presidenlB do conselho souuess•J occupar O'Sa 
clesconsidem chmte do P''Íz. Devemos ser posição, C~charia o partido unido e enfileii·nclo 
uma corporação de hc,mens sót·ios, tratando pam f<1WI'-lhe as contincncia.; devidcts a um chefe 
cO'l1 calma clrn nogocios publicas. lGgitimo. S. Ex., porém, nao ,ai.J0 d ·i~c•r opa-

0 Sn. Pn&S!D:F:NTE:- v. Ex. v e C[ ue tenho Í'el vulgar elo chaj'e rio seu gnpinho, pal"'L 
procundo C'<'itar as int nupçõe8. cleval'-se :i po-;ição pe1.triotica rlo vednrl •it·o 

O St\. PEiinicZA CAYALCANTI :-Não estou chefe elo seu partilo ! Como, n'J'te c"so, exigi!· 
do partido disci •li na, si S. Ex. mesmo tem cou

fazenclo censur;~ a V. E:-:.; estou me dirigindo corrido para inclisciplina.l-o '! ! 
à Camar.\ o lh8 \)!di licença para fnee Bstas 1. · 1 1 een co vota!' ao ponto em qne estou o que 
obs~rvaçõ;s. Não me refe:·i a V. Ex. f 1 ngora ·e c 10, para aprBciar algumas pro;~;osi-

Si os apa.rtes multiplr;s e simnltaneos ~ão em ções do n'>bre presile:!le elo cons··lho, as cen-
npoio do o;·<1clor·, qnnndo este tem alguma com· . . . . 1. sur_as ID.JU'slG.s quo tem ierto no crgno antecessor 
p3t'ncin, fazem-lh8 m·'l em vez ele bom, por- as<rm como a parte com que tamuom tem con
qno ninguem finalmente poderá Rnstontar me- corrido p ,ra ,.,xautorar esta Camam,llutorizaudo 
lhor o se:r pensamento do que elle proprio om o seu concurso a posição anormal que tem 
Um on outrÓ apar~e ou oboOI'V''yã'J s:tcciuta póde r,ssumido 0 Sen<1do. 
aproveitar•, mas Bss s longos discurBos. · · S. Ex. consut·ou o seu digno antecessor, por 

O Sn. C.\NDIDO m' OuvE!lU :- Collaboração ter fBLI:o do at·t. 1o elo seu projecto quesWo de 
no discurso alheio. guhinel:e, ao pass1 qtV) r<Jconheceu, como não 

O Sn. FLêz;ucnA CAVALCANTI:- .. .C[UB JV'lll J.lO<lia deixar de I'econhecBr, qun elle prestou 
sB dirigem ao orildor, parcc wtd:c see.em; Ira· um {,(Tande S(!t·viço, i:I'llhr~ntl:J a qurstão elas rrtas 
vam~se na•; bane:ldas 1:2. '16 20 e 5~ rlroputados Jl'll'R o parlament•J e sacrificanl!o pOl' ella o seu 
t\ discutir recipr·ocarncn.te, ~u antes i\ ~lterc<n'. ministe•·io. O e-logio, que újrnto, ó ao rnesmo 
que é a expre •eão propri3, uns com os ontr; s ; tempo incomp tivel com a censurn., (a7Joiudos) 
isto só o que Ltz 6 prolon ;·ar e pGrtnl'b~r a d.s- po:·que o sact•ificio meritorio cunsiste justamGn
cussão. te na questão du gabinete. Sem ella, n. i :éa da 

1\L:s cu ia cliz'•ndo quo o Sunarlo ó o fó,~o ele r. fo;·ma nâ•J so teria aJiantado tanto para im
tuclts as di-;s.dencia:J e conspirações Cjll'; nos por-se, como agora ... 
dividem, pm·vertenclu os pMticlos, ,Jop:·avan lo O Su. CANDIDD DE 0LIVEilU:- Era uma ne-
a politic '• an·crcbio:anclo, ttl'lo, e tot·na.ticlo in- ccssidncle n:1 occasião. 
stavcel o q uasi irnpo sivd o govemo, 0 SH. BEzEHiL' C.W~\LC.\NTí:-.. . e só pot• 

Em regra, quem ch ·ga :c~o Sena'lo desliga-so isso o nobrB presidente elo eonse!ho pô.le fazet· 
elos vincules e inten·sses elo seu p:utido, e . . . a rGspe1to rJUO ~t:1o abel"t<1, por :ue a mnguem 
ex-p:·oprw Marte at·yora-se lngo em chefe h je ó dado resistir-lhe. Nil:o é licito, poi't•nto, 
dello para exploral-o e;m pt·oveito de sua in- a r}LHlm ve:n suCJ.vrmnnte colher o fructo, r·en-
fiuencia e mando \)3ssoal e ela elevaç.iio do seu 1 1 , Stll'<H' a quem c ~sJravou o ter'!'eno e plantou a 
circull de pr ,,Jilecto', prolo, ou cliPntGla, o a S<JitWnte fecunda (c·lpoüu.lJs.) 
mosnm cousa. os effeitos são os mesmos. Sua l<:x., POI'<; 111 , habil e systrmatico no .'·a-

D<1'.ti a !l 1litica IJe~s:Jal n 1 seio elos }Jarl.i,]os, 
'GC:ir vi·vre político, tPm o tacto fino ele evitar· 

a C[LlO me ref ri lJLl ndo 0 nobt·e presiclnnte do as clií!1culdncles e oclios, nu'l affrontam os ini
conselho tJ.qrJi pt·oferiu o sen S'•gundo di, curso, ciadores, pat'il 8 ,or de]ioi.s 0 su:1rc!mo. Por esta 
em ap:wt'1 qu · sahiu desfigu;·;>.do. rnzfio. een8urat;du o psrti:lo liber·al por· não te!' 

D hi a multinlicidarh c!J chet"'· cons•,,Jir:Jnclo c d · · f ·i to, h;l m:c:s tcnl)·lr•, esta relllr·ma, e1xou 
uns contr_l os outros, o 'i'.:o (':EJtraga G cor~~orn- ent,·e:anlo de 0. 111 p1·ehenrlel-n Jogo, dAJ ois da 
pe os pa:·tidos, pt·oduzinrlo g"O\'e;·nos rle cor-l'i- ref,H·:nR eleitoral, rnnuncinndo immcdi",tamea
lhos, que hoje se ligam para SLl cle~ligat· m te 0 pocl"r o ulteriormente rr,',·.usando o muitas 
annnhã .. no sentido elos inte1·esses, dos o !i os o ye~es. 
das vindi,Jtas elos que os di!'ignm, (opoin.d ;s), Ora, força ó reconhecer que o B3t! nystorna é 
o consl:ituinclo-nus em 11m verchd:dro c·sraclo · i excollente, porque, aléttt de tudo, t1·az a1nc '' 
de caudilhag'm polilica! (AJlOiados .) ern seu b 8jo a ,ngraç,'fo de vencranrío. com a 

Entret·•nto o noht•:J presidente do con:;elho, homenag;;m t.bs syrnpathias calculadas doc.; 
ha poucos dias, incre~~ou ne<ta Camara o par- :uivcnario 8 , <tue aliás ninguem moreceu mais 
tido liberal ch in)isciplinado. Vou dar-lhe a do qnB 0 iilustrB conselheiro .Martinho C''m
r·azãu disto, notan.ío qnB o parti lo libenl t.•stá pos, a despeito elo que foi nq•Ji fuzilado (riso), 
sem chefe, just t.mente pmqne tem muit·Js · !ogn que 08 p 1·imcirw' di.;Firlen tes libGI':.e> r! e
Chefe quer dizer· a unificação do partiuo e a I'flm a voz de fngo ! Apozrrdos. 
sua cürecção superior. Sem oss:c1 snperiot·idade , 
que unifique B dirij~, não ha chefe. A plura- u s!, ARISTIDES SPINO!,A:- Morreu sem 
lirlade mata os par·ti lo>, ge!'ando a dilsunião, a confrsr<ao · 
indisciplina G as lutas intesti+~as, ''jllC é o que I O SR. ~EZE!lRA CAVALCAN'.rr :-S. Ex., o 
temos sempt•e. . nobre prBsJdent3 c\o cons"l!w, fi.Àllou elo pro-

v. u.-45 · 
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jecto· de :15. de Julho com o mais inconveniente I 
desdem, naturalnient'l n:1o s(~ lembrando de 
que este ia affcctal' dtrect:l.lllento- a alguns nos 
seus· :tmigo;; mais gra•iu::~dos, como V. g:c, 
Sr·. pre:;idente, que assignou aquelle projecto 
(apoiados), e até um collega do seu propr·io 
nlinis rio. o r. ar.uarg-o ..• ' po.at o.-:. 

Disse S. Ex.: ({o meU prqjecto c muito ma i,; 
a~iantado ; eu não apt•csen taria. um proj3Cto 

s~rã de facto mais adiantado o proje<.>.to ?: 
Eu ent(•ndo~ ao contrario, qu0 <::lle ó na essenci;'l. 
m·uito niais at1·asado, pcstus d·~ púte p ~ :ucnas 
cousas~ u que aqui se deu gt•un 1e ilnporta.ncia, 
por exemplo, induir o abatimento de 25 "/(} no 
valor das escravas, cousn. t:1o sccuochria, que 
se!.'ia :m tP.S prop ria plil ra. ohjccto d ·~· em c rlda, :1 

qual provavelmcnt:: n;io dei:s:aria de appar·ecer. 
mas que nã? te:n importancixreul pal'a ;;l. a.pre-
cia .ã e um ~o· e t •• -

. outt·o. 
O SR. Jos.E l\L\.nu.~~o:-Devc-sJ 

visto. o tem o em c ue tc1i a· res:!ntado. 
trns a1)arte~~). 

O Sn.. BJ::zERRA CAYALCA::-\TI:-Se:n duvitb.: 
mas isto 1S propriamente com o Sr·. Felicio do~ 
"auto;; que tem~ ... eg-;..ao contra o pt·O.!ecto- de 
15 de Juiho o te1· sido a crr.e•1da da depr;~ci;;ção 
:1 presentada. no respect~ v o p:tl'(:C"I' dejH·i~ do 
seu projecto, sem lembr·ar-:-;(~ t.::ULr·etanto de _q u:~ 
o actua1 projr>ctó, q•.1e lhe excit;t euthusins:no, 
foi apres~ut.ado um a.nuo tlepois de nm e ontro . 

O Sn.. JoAQüDI ~\.\Bt:co: -:\.poiaJo, este é que . . :: ... .. 
c o pon~). -

O SR .. Jos}; ::\r ,\ rtU~~o:_;.Jà · tinh:1mos adian-

O Sr •. BF.zEnru CAvALCA::-\n :-l\Ia;; en o con-
8idero mu1to m:tis atra.zado nos dois pon los t:a

itaes. d·~ no se fa:r. alarde · notando-se •1e d ;> 

um deiles não se occup;wa o 1" projecto. natu
r·alm ente porque n:To quiz cornpt:c~~~· owa qu ~s

- tão com outr~. resr;r\'andu ~t s;:gunda para en-
terreiral-a depoi~. · 

Os dois ponw;; do seu proj:õcto, diz o nob re 
presidente do con;;;l)!ho, sãu: a al.~olição d\ 
escravilão c a rcorg:tnização do trab~tlho. 

No meu entender·, o pt·oj!ct' do nobt·e pre
sidente do con!õelho. em \'ez d.-~ o estn.belecel' 
mystific:t o abolicionismo, (opoiodos rlrt es
f_jlffJ i'du) veiu ante,; ab::;lir a abo!iç~1ín que est:wa 
incluída no art. 1° do outro p1·ojccto. !JOrcltie a 
abolição só r,oJe ser S'l':.tui la . 

O SR .• To"\QUDI ~Aimco E ouTR03 S:,s. D.EPü
TA.Dvs: -Apoia :o. 

O SR. B.ltZERRA CAv.UCAl'Tí :-DP.~de que ha 
i iz ça , ruo r· ól' lL a J!'!O u a, sem 

que esc:tpl) uma c,tt.:.goJ·i:1, ao JOr:.nos de es· 
:Cro.vos, não hn abolicionümo. 

O Sn.. Jo.\QUI:'II N.\Hüco:-Apoi~do. o abuli
cionismo com·el'lG·~e eru 11egocio; ~m tr~~n:-;;. 
acc;ão. · -

O Sr:.. Du.urrr:: J, g A:r. :~ nwo: -:1\Ias dizia-se 
que o projci.'lo DanL;; s Linha rot• b~L ,:e :1. i_ndCIU· 

_ . ni;-.açã? . 

o sn. BEz:Em:A CAYAr.c/.Nn : -Tinh:!, 
<luYicla. 

1\f:'ls eu não contQsto isto; n,:m o nobre os
presidente do conselho cleclar·ou nunca qu~ 
q neria abolir c um pleta.rue n to a • se_r:-wid::ro ; ao 
contrat·io queria [L emancip:1ção gradr1aL 

O Srt. LACEr,DA \Y:m~ECK:....;;Pois não! 

O Sr... Jos}: M.q:rA~~o: -Tão violentamente. 

O Sn.. .1oAQUDf NAuuco : - Tão pes~o:::l
men e. 

C:-.u. v~.·z D.\. DmElTA:- Cot~lO quizerem. 

O Sr.. BJo::t.Eu:-:.A CAY.\I~C.\::-\TI:- ;.-.opr.:>
jecto lian&as, Lberaes e consi!l'l'adores colliga
dos, como polcm hoje apoi 11' com enthu,iasmo 
o pr·ojecto do nobre presidente do conse~ho. de- _ 

~ - • • • t • 

O Sn.. BE:r.Enl:A C.\. ·L\LC.~~n : - A lu,·a com 
ce:·te;.u. n:lo é dirig:da a m im. e ne1u sos Jibe
r:Jr~s que sustenbr;nll () pr{ljecto Danta.s ; bn. tlC 

se:· l1~tm·almente dir·ig-id<l::'t alg-uns de seu:-: 
co-t·di.~·iona:·:.os. ou a algtms dos lib~rn.es dissi· 
dentes, ou talvez e provavelmentê a uns e ou
t!'o::. 

N'.-\BUCO : ~ApoiadO. 

o sCtl e enora:lO, para JHtu pl'O ... .: t·u· a. pa an·:~. 
infalll\'C)fllelllO ?nl!iS (e:a, que Uffi tld prOC()-
d. mcnlo devat·ia me:-e c r ! 

Eu pot· :nin1m vez applic:tJ·ci a nn" o ont!'Oi:l 

::ts primeiras p~tlavras do l:·ccho quo vou L-r do 
u:n· cliscuJ·so que !'r·oferi solJ:c questão sicli- . 
br em 1S:i7. (Li]) : · 

~< -;::·este, St·. presid-:nte, umdo~ no ~sos g:·an
d·~s vicio.-: ; f;,;r.-sc de tu lo qu~"sl:io <h pa1·tido 
para dc:rl·ÍIJ;n- minis_ter ~ os, su.;eit3.nuo-sc os que 
US-iÍm p1·occdetn a pas~ar t;ebs f'ru·ca.~ r.·audinu.~. 
realis:•ndu n: di:t seg-uinte a•1uillo qLta na. ves
p:;r:< e;ou.l.lat~ ·rH m. (Afi'JII/tlr::::) Quem se.rà hoje 
por certo c a pa:t. de contJ':lJ'Ja.J· o pe nsauwn to 
ür!J:tneip:dor ou adial-o poL" ?50 ou 00 :tnnos. 
como .q uet' o n• ;bJ'e d opntacio i :or S. Pa:llo ? 

~ ' , . . 
·- :.'' 

sing1:!-:r .·ora o ::ensa1uento chl'il:iUio c dt! todo o 
:uundo cl\' tlisaclo, consPrv.! ai odo~. por m·1ito 
Lewpo esse callCJ'O, o· S<l. al•r miu:u;ão, cs:e .v(•r·
dild·.~lJ';. ' esc ' ;·oco do .::cnsn uHa·:d ·e t•e! t;;t•H;o? 
(.lptlia·lnsn Deu~ r) •l~ :lin·é qne ::lgne rrt o 
fosse, por··p1c se1·ia i::;to fa wr·-n01;; i iii'OJ•ral' n:" 
l'l}pr :wação d r) J!liHl :o i:rLi!iro, c chamar jlrs..:.: 
ta:nentr~ :"OÚl'C U03 U!iJ:l. i llGXOr..n•d rual-

· : _cii.ç5:'J: ; :·~ -- . -·-

U)it. "SI'. 
lÜf~\Ct(). 

pcputndo:-Fo_i o Sr. Bo-
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o .'')';·, JJ,:::,~;;';'(! Caralcrmti :-E' VC!' iad~; Pot• outi'O lado o pi·ojecto Da~tas não cs-tal~.e-
fiJÍ o . .Sr.· ;José Bonifacio.· c t'U ·:tprovcito o le ·ia sala.J·io em regubmeuto~- como quer fa:ler 
occn.~ião p;:ra da.qni felicita!-:~ (nptjiacLs_;, p~la. o nnore presidente do con~clbo ; creav.1. um 
,!!1'.~ nde ad1an tam': nto n c11 úho de cot·r~>c~·::io pra- systema vertladeitament~ liberal de commis- '' 
tica, que tem d:.tdo a:J seu cspirito illustt•;,:,_àis;. sõe;; em todos o.; municípios, em que s; déss J a 
:<imo. (Apoia(LS.)" libel'la ~ão as c uae.s se::und · s · · ··· 

ro en os·;; :s pa avras em 1t Cii' ;o fi0and.o de C<! da um, estab~lec.~riacn o ::ial~ri~, que de
de d·~ então deteruliua.do o meu p1·ocedimento, vcss~ regul"r, na celcbt·açiio dos contt·actos, isto 
CJUC tenho mantido coher_entementr~ P?r pala· : principalmente com o iirn de evitat· a ddt·auda-

, o ' ., "'' - · r ri'J t•i s, que, encon-
nunca volt:m,lo p:1ra tt·M:. porque felizrnent'l o tmndo os libertos des:unparados e nece~sit::tdos, 
meu espirito não envelh~ce, nem s;-petrific:t n<:~tui·:.~.lmenre muitos qtHH'Criam abusar de sua 
po1· · qu :lt}nCt' int.m·ess'~~ q11ando se trat-1. de tl'iste condiçéio e ignorancia, usurpando-lhe;; o 
P•incipios qlle entenden.! com : progrcs-o da. SCl'V~\0, rnt;düLat·~ urnaremUDCl'açào insignifi
soc=elade. e com o z•;;rado r.~spcito ú d gni- l:!antee iniqu:. Por i;;so o outro proje~tocrea.va 
da de llumnua. (ill w'to vem.) . esta providencia, princi palroenLc, como jã. 

Ma::- como tlir.ia, em meu onlcnlú, a pn.1·Lc I di~sc, para garantil' o dil·eüo e :t sorte d,.s 
al:oliciouist:t do projcclo é completamente I libertos .. Mas aqui n:1o, aqui é um salario cs
illur,;oda. mystífic~• o abolicionisrno e~n vez tn.beleddo p ·~lo goYerno em reg-ulari't•mto, uni-

fir "l·o · l•: irr. ,o· · ,, 
A on tra p:;rte, :·eor·gnnizaçãü do tt·abn.lho, l\.H· outt·o lado, Sr·. pre.sideut~, o imposto 

ó met·a preot~cupa\~ib do nobte pr•~:>i!lente do do·';) 0 /o det:uado a. pagar os jut•os da emi,são 
conselho. q11e ;;el'i:t mnüo louvavel si p:·odu- de titulos. com o iim dn libertar escravcs 
Z1SSC OS CitO! .OS I!Se,;at 03 ; lll::t.S O S611 sy . .;Le:r:a le;n OS sÓgututes defeitos, além de outros 
nã:> reorg·::nizat·:i cou::;a alguma (.\poi.ad,js,) muitos: ê illusorio, inetlicaz e iniquo na dia
Além d:1 r1no o que ;,:o dr;ye fa'l.e!' e cst0 paiz tt·iuuição, illusorio pot·q~c o é to_do o tenta-

. .. •t . • ';:j 

- o v 
balho li_vre e não'· que s·j:1. C:JllV•>rtiào o futuro, que ninguem regula. o domina, os mol
tr·ab~tlho do or,cr:J.vos em tr·a b:llhu forçado de d;~s do pass1do; e é isto um vezo do nobt·e pt·e
liber·tos escra.\•is:tdos por este 011 :lquelh: p:·r1.zo, sidente do con>;elho, como si c~t'3 paiz fosso 
c:m1o f.•z o !ll';,jecto do nobt·;~ presidente do um rolog-io ctr;t·no a que S .. E~. désse cot'da 
c~msülho. (:lpoi.:~dos) e fhmsa) a anda:- , ~~~ti eternamente (riso), 

O q11e q11cr di;~,r>r li'lrrd·1de com. · uut·ig 1ção preso ao sy•tema de molas P. rod~s qur~ lhe ada
dc trabaih:u·· {m·çndamenu~ por ta.n tos a.:mos? ptass i! Toda" as rr~fot·llJ.as devem preyer e res
Ern l<Lf'S con ti~:Õ"S alg·u~m seni livt·e só !l ~~ ital' :lS ti'a.J!SfOI'Il1ações naturaes .Ja socieda
po:·que se lhe tnarc:• nm s :l:l.1·:o '~! :\bs n:io é o 1 de. scgnudo os novos principio; quo fJr.:m cc>n-
··bll'i· ctH: constittirJ :Lli :;·daà·!·"" - ~ • . _,.,. .. - • .. - - · .. ·. ': .• · . · ' 

11ó.; qu~;:t·et·ia set· olH·ig-:uJo a t;al.;alb~u· dr:ssr: b .:-::; priucipios fi~a ão inacli;•os. · .. 
u:oôo, r1u em::> ~lltid•.o :.l;;ltJ:I p•Jt' qu: .. d~Juor· J'O!Iln- S. E:\. jü. l' '~ n-:ou assim r..:om o s ~m lUOllU!ueu

u<:;ra~:Io no1· tuai:> \-ai!laj :l:-<:t (11:c; seja{ r -~JJt•i.aius) lo •. ic r;:i'oi'LlJa t::hJitot·,;}, e agoi :~ tlis~e ()Siti-
nt·ojce · · ;, n: .. t: ·,w c ~l,~a·•~t ur~ cesu w o vnm··ntcJ qw.J t•sta questao 1la te ser re.~o vtda 
• • I • • 1 "· 1' ' , C l . • - • 1 J que S"- r.cse.7a s~~m Y! : - :.11· a. uuo:.mr:c. -om pot• uu1.t !ll so. q:.te nao SCJ~ a.tet·a~a po1· oe-

a ~iwpbs lot::dsuç:1o dus liberto.~ por a:g-u:n t:hul!la out:·:J, E' e:;:actameutc supp;r que pódo 
tcinpo nos :nuu•dpios. sim11lH: t•est. J·icç~;'io :t:•plic:1r :•O futurü os moldes du passacl:J, pron
p:~r-•" buc se n:io lh~p ~ ~·s:tssnm lo;;o dt~euot·- J. 1H, aqnclle a este. 
lo:tdatil cn te c 111 gt·:·ndo:; n::lS!:il:l:!", L(J!·Í:,mos O r :o, s:dJC o t11)bt·c prc >identc do con8·!llw, 
:.:m·ovnitad' css:~ eleu,ento ele or·gnnis:~c;:1o do po:- e:\:''tnplo, que l'C\'Olac::1o produúrá a Jibot·
tt:ah:dho lirrc. ou cH;a J'.'O!'g"ani;.:a.;.~ão ·.~orn · os c;;- tt11,·ão do~ c'S!!t'avos no s:r.->t'~llH-1. c colidiçõ ... s d:.\ 
crn.vosn.ctrr;;cs.p:w fH'' •·l!es llt:!,~0ss ·d·i :1rnentc ha- p1·orn·i ·r1:clt!C Lc:-ritori:ll ·~ 
y~::u:1 r.c l.l'n.':::tthdJ' p~qra ~-'~l.isi':Jzc1· ~u · : s r:ccc,;- :\bro 11nt_ p·n·cntlv,si::; pura dizer q11o cm
s:dadcs d · tll.twcn~nç::l) c •)~~t.t':t~: procnrand0 sl!r· pr~·~o a pai:t·,·ra l·e•·olu ç~!n pt·opositalrn0nto, 
i'I\O nas ~ ; ;.:enrhs.Us p;opr:ctnno.~.~!'l b'Tadu!·c~. n·::'i:o p:-tl':l :•t:lrr:u· os espi:ilos, porque nunca 
prvcurn:·wm cnt_re ell s os_b:·nços <te qnc ]l~'' C~- fui nem son rGvolucional'io, não sendo aliás 
;:a."s~~m; e os hb·~ r·tarlo~ J!'ta:ll tr~(ba.lhitt' lll:.·.r- irnpo!iiSÍ\'•~l qne mt! torn ;~ ain•ia; sou ho:nl'lm de 
tn.dos pelas sua.:<> •t·opnas nCC'CSstdadcs; mas ot. iem, c b :sto. tct· corno coacliçito primordial da 
trubalh ~l,J' como 1t vr~'S, tra!.J:dhar po1· contrn.d.o,; rniaha condu ela o 1·espeit.o :i lei, Hão: tendo meu 
c não trabal~1nr furç:d 'tn"nte. cmbO!'a p:)t' lllll cs dl'ito Len tenci~s c:cn~:cradas a rúsncito al-. . 
~ :: • ·1 ~-·' J 
de ser mesqui nho. dr·cr•!H"l.do ; elo !!üverrw! 

Qn c cspe:~ie de lihenbde (! e8t?. ·~ 8" uma it·
risrio.é :um e=-Ml'nco :i jostka. e ao bom '·C!lSO, c 
nós nã() cJ,~,·emos cor:nnettc•l-o, ale porque :: 
nossa. ol.it·a nfto ficai':.'t n "ste rcciulo, nem uw:5mo 
::;óruenLe cl·•u t1'íJ do IH' i:L 

Jú seria; pelo lllC!nos, iudecoroso q ua:udo (•lia 
aqui ficasse, q ua.nto .mais tenrlo d •:} cort•et•. 
ró.un'lo; e fica ido alél'ri a: .;sei érj:l nossos eoJi~os 
como r:n.dt•:1o cvrno do moclo po~ ~'JllO, no 
no.'so LÔmpo, -so_lcgislt no Bruzil . . (.t1poiados.) 

gmn. 

Empt·cj;nn!, porcjm, proposihlmento a pa
lavm r.3v:>lução. p:t.1'<1 evitar uma. d:L..; qtH:l a 
scit!ilci:J. modei'IB tem posto cn1 moda. E' a pa
lavi'a C\·oluf;:io . diás wuiLo antiga·; mn.s alguns 
qtle a erupl'!'g''•tJ:, suppon :o uma liovida.de, e 
!::o pàl':J. -luculc:•r ~lrlianl:~mento (visco em que 
iião go.,lo d:~ põ,·-tnc), ucm aü ::uenos lhe co
nhecem:~ COlnpo::;i~:ão tl r~iizcs de qucr.dorivii.. 

1-1: púucos dias li um trab .lho, o de homem 
inLollig-ent·J~ · cu1 qu~ vi o prctr!rito~et,olHit~ 
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-como d· honvosse em nossa li n"ua o Tet·bo-
cvoluir. -

Para não avGnturar~uJe a r1 I'l'iY:; Lae;o, ,~.;osto 

m1is ela; palavt·as antigas, 4110 me suLis!'awm, 
espt•imindo bc•m as rninhus irléc•s. 

O Sa . .To,\QU!i\I i'i'Armco:-·A nosn evolnçiio 
é p:1r:1 tra~ ; c; aUtvÜ~il. 

O Sn. Ib~mmA CAVALCANTI:- Assim, pGis, 
sabe o nobre prc si :ente elo come lho u r.;vo
lução CJI.l'l a LberL·:çào elos escnwos poclcr:t 
!n>ZCI' no .c;ysterna tl condições da propriedade 
t·"rriturial; sabe si pode:·:i v:r logo, ou lJ>ttnclo, 
na phr.:.'e elo ::lr. Nabnco, a democmti t:Ç<iO do 
sCJI•, 'I 

Ou, o que rn: par,;co a lllGS1JU1. co :sa, a d~
viso"lo da t•c-IT8. B da cul:nra. 

O S!l. JoAQUDI NA!lcco:-- E' a í'un,[a,;ão dt 
pBqueHa propriecltrle. 

O Sll. B;.:zmntA CAVALCANTI:- Ju.stamenlB; 
ó a tt·anslónn:;~:ã.o cb g•and,; n' ['Bquenn p:·o
prie iade. 

O S!l. J.J"\QUIM NAIJUCJ:- A indope:Lieucia 
dos poqu8mJs lavradores. 

O Sn. l3;D~n:au. 0.\V,lLSA:\'TI:- A indcnon
clencifl. elos polll·e,, de quo ou t~riJi de f>~.li:ll·. 

-0 Sn. A~nr:.Ao;:: FrGu_:~LaA: -- = .. ~ão ~lnel"C)ffi 
Ü'!ll10eratisat, q ur>rotn pul vet~isa:·. 

O Stt. JoAQUI'I N,uJuco:- O 1-lm?.il ó pos-
8Uido por· Ulll pe'lucno nuuPro de posso 1s. (fla 
OHli'OS UlJ.·n·tes .) 

O S!t. BzzJ~1UlA C,-\.V .. \.LCANTr:-,- Nã:J torno:-J a 
dernoc.raLi~aç8(J d:J solo, nert~ n1esrno da Da\;ilo. 
1\ cau::l:1 não é o tFopriet:n·i~) ou o agTicultcH', 
e<il g-ora.l, ('.OlliO sr.-; diz. 

Tcm::s oafen :cunonlu e fcur/i!/i.-.'iHO, cu~u ;·,, 
:;u' r:éd1; cn1 Ui!l c ll'po:~nção po!!tien, fia ;jn::d 
;..;e ire dl;J, n:1s lei'), u nos h'l bj ter_;: de Ulll pe
queno gTnpo, que pi·~-;teutle doruiua.t· tcda a 
n::~,fío. 

1\h-; ,-, ,.j ::d' illusm·io o pi'r;jocto urst t parte, 
püi'lJil() as impuL;:õor:; natura.os dt 1i~H~!·Chdr~;? 
S"l11 conta;· rne;.:rno as do-:.:ot'd:}nadas, arr_:stn.rüo 
o~ o-~CI'it'lit·~ dr h·jo H an~~nntar-.<'; dnq11ell·: 
Tn:'--:~~~o t.h···n.Lt'O ern qne foran1 obrigados pnr (h1-

zn.rL\S o d:.i>'nns d·) nnnn~ no ie,:b ..lh•1 furç~Hlo, 
01"u que• ~;rdl'L·~Jr:in Cili~tig·o~, n;:t lndn lhe ... : 
f1z r~·cord.::r e-.;sos ca~tigos 0 o~ nstrun1nntos 
c;;!ll li!l) Ci'a\n 8!11 l11Ltila p~ll'tD lll~Ll'LJL'.Bl1.
cl:J'!. 

O Srt. PnJt;sn);'::\TE:- Lo;nhro ao nobr1) dc~pil"~ 
tarlo qno r·st:i fh lo o tempo d' i" [J•I'to da 
orrJ,,m do dia. 

O Sn. BF:z;~;;~;:t.\ CA ,~.\ LC.~NI'i: --V. E\;:. nt'1d \ 
HH<lllllci.ar-Jne qn::nlas partes cb. orcl·•ru tl:) dia 
'l"iz•H": ou nãu s,io d tri\mnet o:IHJU:l;Jl._, wiu 
Li\'Gt" dito tnrh u qno pretendo, oa proci~Jo dize:·. 

O Sf\. l'nwrtn:Nrll:-E' meu dev r ... 

O ::;n. llr:~:r·~nll.\ C.\L\LGAN'IT-Nt'Ll é dever. 
Q·:,ndo o ora I"!' rcl:ú n.t lrib:ma, ti·,ltanrlo de 
Ulf!': qucsl:\r•, como r·-t,3, não ha do illterrom
pol-a e mulilal-a pot' q:•-nlr]UGI' Oittt·a p:trte de 
ord~tn'do t!i~, êtüe pasear<Í st)rrí ineonvonicn!:o 
pára a c;<~.~são ~;eguinté. 

O Src PnESIDF.XTE:-Anmm:~iú qne a hora 
e't:wa íin-L, purrJUO as,im me CJ"lpetia fazer 
de n ccó!'Cio ~um o regimento. 

O kin.. BEz :m :A CA VALCA:'o/TI: -Si é ele nc
co1·clu t:Olll a lettr.t elo regimento, 11:10 e rlB 
:,ceórdo com os estylos inveterado,, JYll'l[liG 
I -sde nwito consliLue dmcito consueLudia;e.rio 

nà:; s·',· inten·ornpido o oradni", L!]\1) póJJ demo-
1\<r-sc na tribnna, qtnnto llHl :;eja necoscario 
p··,ra em'ttir s:.:a opini:lo inteira sob:·o o a<sum
pto, de 'lue se occup:l; e ou dechro '!U'l, si me 
for prectso, ou lllC obrigat'GrrJ, te~·ci de ir at~i á 
noile. 

O Sa. P,_~J~~r:n;;NTE:-I\Ins s.;wpre se ten1 
feito :t ubse1·va~:i J. 

O Srr. BP:zru :IL\ CAVALC,\Nn:~Bem; lJll não 
rne incomrnodo corn ella, e r-~roseg·uirei. 

A nx el'ifmci:1 mesmo prova, c .mo .i~ >e tem 
dito, que nom com o colono livi'G so pó:lil obtee 
a fi:-ci lade necess·:ei:1. p:ll";\ a fl.pplica~·ão do sys· 
toma d J nobl'e prc;Ú i•.tnt·'l do conselllO, lJU'mto 
xna·is com os qt:e fur<.un es•.J·avos, o t•Hn natu
r JmenLe repu~são pelo logar·, ern qno passaram 
uma viela inteiea viulentados, 

Ainda r• illnsut·io, ine(fic.tz e iniquo na dist.ri
bu'çã'J este impoo!o ost •belec:ido pBlo nobrd 
prosi·!nate elo co·_:ns_Jbo, assiu1 corno a emissão 
do Lttctios pat·a o su:,posto fim de auxiliar· a la
vour ' · por outras razõ·;s, quo agont nã.o poss;) 
enumcl':W e d ·senv .Jvec, ll i!tÓ pur·que nãJ e um 
mei0 'lue poss:t ch~.~·ae par c L'Jclos 011 ele que 
to lo; possam Lltili.'l:1l'·-se. O nobr·c prcsidc;,te 
clu euw:ellio rnBsmo o disse: « O pt·ojeeto ms a 
:)arlo 11ilo é p r.:~. Lodos~ ó pa1·a algunsJ p~Ha 
;,ouco.s ; o; ou tt·o.s q no voj am e aprendam.>> De 
m:J.noira. (lne a uns d;:t-se cllnhejro em m ssa 
;,ara apl'Oll lee a ro Jl'gaoí;;ar o tt·abalho, todos 
or> o :tr·ns ü.,;am tbmmpa··-cl·JS, ciesherd elos elo 
h;nefici0, e (luer·--~o que ellos aprend 'ln a 'VCi' 

n·;v:·us / (ii..'is··· .) 
O no'Jt'O pro;irlonto rlo c ;nsdbo lia c!i::s poz 

rn r.':l pnutn3 no~ i i ar- 'r ·a do seu pBnsa~ 
!n,~nco nost:J. rnat ~ria, dit.r~ndo de .. bragacLJ.-
rnont;: 

« O pt·ujecto não r': par<1 os pnlJI'Ie; .(Qaaes po-
lJco; ! (.) :o:n z cnso dell '! !) Ln ó p:lt'a 
: s 1·ieos! )) 

Ü1';1~ >:i~. pr ··sideat ~, 0sl~_;<r· n1n impo:~Lo cht 
n~ç:Io -i u to i!'[.!, parn .. pt·es .;nLG:ll' aos ri~~o; pOJo 
<Ot' tuJo lll'"ll03 liiJeral ... 

O Sn. Ju:J~ illAJ\L\\~NO:- Neto é nem htl

mano. 

os t. BJ~ZF~ :H\ C.\VALCANTI :~~ •.. 0 cu 8:1-

t•ndo qu; IÍ enlin·"HiOtiHnto oclios 1! , 
Yõ-so,_ ['O!'totnto, 1111e esta lei ó uma L:c de 

lJI'lVL.Og'lO ••• 

O Sn.. JlJAQTJm N,\nuco :-·Ap iuclo. 

O Srt. DJJJZE!IR.'- CAYALCANT:: - ••• quando o 

iJU" a lavo:ua quee, o qno quot' to•.lo o n;.'lndo 
l!OS t0tll{Jl" l!lll <jllG vivo:uOB, Sà•J leis d:) llUCI"

dnrJ' que fnnde:r. o rlii·eito Clll1lllll1tll ign~l pnra 
lodo::;. ( ;l)JOiados.) 

Do:de 'JUG se t1·ab de leis simplo~mento pnra 
os ricos, oJende-s' e prcju !ica-s1 a na•;ão _na 
sctr, mniol' iJâi'l:o, jiót't1t1é iilfelizrril'nt.r.' a tna!Ol' 
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P?-r.te não ó de ricos, mas do pobr·cs, o c~pe-. 
c1a!mente a cl~SS'': d;~ b.voura por amor de quem 
ee iez esta reiorma. 

E est·J. di;;po;.ição, com os fies c ap:.:lica.çõos 
expressados o accentuados p!:lo nobre presi-

~ ;-. lo ' .. 
menos de hber~tlignJO do que ela infl'lencia de 
ce:ta.s cb.ssc:-; ~~·iv\Jog-iadas de ''Jile eu mai~ 
a-llante fdlare:. Pot• ot·a., ~s-;;i,~n;;~lo sim-
p esmen ·e este ponlo _c c some nan~~\ c de con-
'1CV•. _ 

O nobre prc!ádcntr~ do consslho, resnonden~a 
:i. :J rguição q a e lhe foi feitn~ rir) so 'rei' nHn
ll :o seu:~p;·c em seu in:dterado silnncio, no Se
n~tdo~ acerca d'·st.a reforma. disse:- « En não 
p1·ec~~·wa falbr, porqurl j~i. tinha, ha 1i ::nno.~, 
manaestado o ffif)U pen;:awcmto, em carta.. ao 
finado conselheiro Nabuco. » · 

ÜI'D: _es~a cart:J. ~ã~ é lão anti!.;'a _quo. as~im 
- l.tt, I ~ 1t • • I 

ella. ser con!:'iderad::: o ·prr,i dn itl/a. (Riso.) 
• 1\ n tcs delLt jã o minist~rir, de :; dr~ .::-gosto ha-

Yla - l • 1 • 

la. do Throno a fonunlu., q11e ó lei desde'. itl71, 
c de que o deserwolvimanto comnleru.entt~t· a de 
qn~ agora se h·ata. :Mila a simpLs enuncia~ão 

'' .o:?:Ci! e uma asp1raçao nao e as .tn e pn.ra 
d::t.t• tdea do qualquer reforma que se pmjccte o 
dos ternJ.os em que s,; prcten Ia t• "·alit.:d~~t. nem 
r::eswo a cnunciaçüo de thescs gemes; é pr-e
c:s!)_sempre o modo pri\tico 1lc applic;~i·as e d ~ 
reali;r.:t~· :t reLrma. No emln.nto, o no'.!rc pt·esi
dentedo cons··lhonuncaapresentouo S!ll, rs
pcr:muo, na lur.dmen te, que out:-os o fit.e,se m, 
porCJUO é muito mais facil e muito :nai: c .nt
modo utilizar-se do-tt·ab:ilho al!tcio, com alt ·~-- . -

" \o V c :"') ' ~ 1 • 

Nã1 men~;; intc;·~ssn.nte ó 'i. l',lZii.o qn~ dcm o 
nobre pi'estdente do consel110 do seu r: ti:'.J co-

itu. S -E~. 1 m r·t t m s ··nh ial t'i ·r\ 

á idóa., sa.-,rifi,yei 'a id•;a oO leadcr? » Real
mente G at& um sacril<'~gio, '1uando sr~ tem de
clar<&do que por· falta do lei, q11e f utr·e uós hou
,. e~s) aca I> a do co1u o tral.nlho escr·a v o ou com a 
~;;cravidão,' incorr'amos •:OliJO continuamos a 

E'~ poiiti.·a peseoal, a poiitiea de' grupo: 
'7 poht;ca. de cn.r.m: rada.gcm e com padreseo, que 
c a f u 1 temo~ trdo se.u )!',~ e não sei ' uantlo 
~<.::dntremos do let· ! ( ilpuiados. -) 

O Sn . . l(\'1~ i\LuU.\.Ni'fJ: - Isto ó verdade ; 
as dyitaslia; esUio se fonnando. 

O Srr. Jo:..QUDI NAúueo : - Mas 0om a cir
curustauc_i:t <.k qu ·l n:tquelic t•~rupo o apoio do 
S1· . .i\brtmho Cawpus não era uece;:sario ao 
gabin•c: te. 

flJ.,r. ou!1·os apartes.) 

di:sc que· a.· mon;tréhia ó mc·lhor ~rue a repu
bhc:l, por.rue uclb mudamos de governo todos 
os nnnos, entt·etanto, que na repuotic:1, ri:u·a 
tDud:tr-::e de govet·nú, ô precis) que decorram 
q u:uro nu nos ! 

De maneir.t. (ine, enc:H':1ndo a pt·oposição só 
por este a,;peci.o, v~u·;t S. Ex . o '~rdu:leiro e 
mellwt· typo de or.;5·nn izac;ã') politica s~rá 
a :1ueli~ ern que se mud:1r ele·: go\·erno em todas 
a:;; con · un 'Õ3;; ela lua ! Ris:l. 

Eu pensa v: L o contrario; entondb. Ci ue_ a in
stauilidad') dos governos er;L um dos nossos 
maiores m::les. 

as yez.es c:wea os nct"\'OS de que in não os te 11 h a :., 1
• 

111utto wcrt:~s ou m11 ito ea:botadus. disso ;vlrti : chia Ctu t·chç:io ti rc;miJl!cu. cu~tuma.va-sc em 
<.,( C!Jmo h IY a etl de L:-:üar tlt rrtl':~-·;T:io. rrw ll'iO o ontr.:>s IOlUprJS COtnp -u·al-~t l~l)lll ~s republic~s do 
litCt! lcrute1·, lltw ora 0 :--;1 •• !lhrt.iuhu Canqm3 , l'•at:t, dizoudo-sc :-AUi muJa-se de gover·no 
se oppunLa ~ clla '! » conLinu:uu:;nt.c por c-fl'oilo da cru{r/il/t.rr{J/Jirt ; 
N~ puuli~ação do discu1·so esi.:\ :upet·c:~.~l ns L:i no noj ;o p::.iz hu. est:J.I.Jilid<\d•J, lievel'idadc c 

COl"l'lg'lJ:l., dtzendo-s-·: O lewl r rln 11tir!.ÍSICI·iu; ord \ l)j • 

todavia pm·cce-mt) qno esse modo de ;·xprimir ITr\jC, as iJ.eas ost:1Ó dü todo inYertidns pelo 
:1i?-<l.a. nãp é co_rrrcto, porqnc 0 .'c.-1(1,-;,· tl:io ,:. do nobre pt•csiJentc dn con:::olho. o os qu ~ pensam 
mmts~e1:10 e. snu da C:l.m1•.t':&, se w1 1 tl: corlfia!l ç:~ co:uo c !lo. g· o JII'tlJll'io goy··rno q u;~m cli;:: P:u·a 
dü tnlnt , tcr1o, ,1uaud:) 1 s :c mcr·ece :1 r:oníiinç:t ·1nc •.1. mr,uarchh s~ja o Lypo elo bom governo, 
ch m~•ioda. ó preciso que d adiante dos vicio:~, r111e Cl'am 

~.1:\s, isto do na1·t·"'· r•u vc ·0 n:t l';lr.iio ,Jau:t impnl:tdos ü. r ~publica na politica e na aclmi
por~. Ex. o intli(o, iü tl~gT:~.Iüo ~lc um elos Yicios n:s:.t';:l\:ãO! 
nunca assa-z pronig-~'-·!o; enlr.~ 11ó~~ o11e õ o ~:u r~~)l'ém, v~n-<7. , como son, con~int.o -~ en
cnlto da;: pesso~\s snbrc o cbs idé~~, o ~1cr·son~- t.cnJcr, ao c;,ntt·ario de S. E~., que a rslübili-
1i~mo acim:t do dii·eito. d,ldo elOs governos é um gn\n,le bem p <l':l. o 

A pesso:1. do Sr. co!1scthciro Mat·tiúho Com· pai:r., por·•1ue :-~.o menos concO!'I'CI'U para prcpa
pos é a rn:ü~ r ·speit:wcl, e pela. minha n :t:-t~ rar lto,uotls de o~tado, ,lul'l não se liD[ll'Ovis~un. 
declaro que o r->stimo pt·oCunrh mentf} 0 q\w ~\ e !(muar Vl~ r·dadeil·as capaci:ill.d s, que lhe dêm 
nrmhttm homem pt-.litico devo finez:.ls como :l. di.recç:1o,oncatuinhando..,lhe odes<}nvolvendo-lho 
cllc; rn:,s ern que p~h. t! (b,rlo a qu·; m se pre- as fot·ças, Óm urtu pahn:I'a, promovcnrlo'·o S') ll 

snm~ homem de !~:;tado vit• ao pat•.l.:.tm ··nlo di- melhol'~mculo; porr1uo, c:.un este systama de 
zt•r•: ·~ Cu dis 'o eul nllHl. Cat'kl., cl11e foi pnl.Jlicada, c mndant;as anum1es, menos que annuaos, de 
(portanto dO(.!Uiil•~ntvp:rl.JliCCJ, o g-: ~1·alm ·ltt.e ~o.;. go_vern!lS e c:-~!.rtdista3 Ji0i' dr:c'l'r:tn p:1.s::;eiando 

nhccido) qu.; Ol'il preciso da1• ao pai~ tr•t';:dho P '~la:; di''')I'S 12 ::astas, o 11ll'l nós t0mos sempre 
· Iivl.'e~ p'am r;_ue o mtoúlo. civif.iswlo ntZo ;;or?.- -sii.o (p ;-i.J:· :·;·us n·.vü.'i aescrinho:n· · ·os t:tnCixos · 
tintw.~~c tt lil.eno:;p;ç-::;w·- il(. l(. hla~ o te~~.,_;_~,· th n :çã· , (ri:_:ücl(! ~~) , lllle, en\:··:::tauto) ê (l'lem 
não qtteriâ ê Ht, eru '<·ez de fP cri ficar o l e,;! dei· p 'ga tudo l · 
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Ne.sL.:J m:>saw :uinist:~rio, nós ,j:1 temos uns i Foi cst'3 ó gt'ande nit!io er.up:-ezndo contra o 
poucos de tuu.·i.~liJ:; , P.:~nde d;:; parte os ve-: ruiaistot'Í\.1 pa saüo. Positivamente pal'a éni'ra
lhos, couw o nqore Vi;.;conde de Pa.ra.nag-u:.l, ! qu'·~ccl-o, ir.nmobrt:.m;;se tt;úit'.!S hbemes qae o 
l( :c, ct·eio,tem .perrorrid:J.~Ij u. as i toi.i:t$ :<5 p:~s! us, I ai:uiavam., e pf!.t·a j. ustificar . as m_cções .~~~ con .. 
temos por exewplo os ::;rs. Ponna e Moura, tbuç.: re1tcradas para. dcrnLal-o, se msse: a. 
l!UC já tém pa~seiado por t:-es em tão curto 1 confi:.~.n .;;.. não se dis :ute nem se im õe. · 

p:.:rl·)
10 o. t ·3= . , t . 

1 
l\•i:o so trat:J.ndo de confiança \la.t·Úcular, sobre o r ta n o ciua uno cs•es o?J.í""L.~lc' • le,...; r ~·11 . . · • . · -

• • '• ;j ~ ::1 c. a 'iual ca ;a um o :;onhor do seu dn·etto e P•)(le 
a lli·~s_tdencta. do Ct)n;;elho. nal'a. o qtlo l.i::iSi.a che- 0 '· d ll 't d. • .. te ·.., ·· - . - · · u,;a!' · u avus:t:· t! e. res·>et an o sorn.,.n · aS 

~ : ·.. ·-. ." ·. ~~ . ~- : ' -:··~ I CJS, eu digo e su..:Lonto, que a confi· nça pC~ i
w.en.c. coo~1o .e necess.~uo t.,d~ o_ nos:.o nH~<:~-. ticJ. c;;t:i su;eiU:t. ás uormas do direito lilll>lico 
m,:mo, todo o JOgo de nossa adnnnlstt.·a;•ão,alern c ·tab"l .. d.; r. t' l .·} r~I· ... -:- · , }1. po· _ · •d•• ,· .. , · .,. :.., _ _ ·,,. ~ .

1 

~ :· ec..:J 0 1(JjJO Q(QS p,.l.J;.I.;t;<l.OtjU•. a , 1 
~? t_t. m:us <f ud. ·.e .P· ecL.·o, sem'! u_: »:J.··11dP' o- c os dias •i"i ; embor:'l. 1 1 !i.tos por uma pey w~na 
Ql:.!lOS.e em pro 1 1'"l0Sa natureza lWO C f)l'O 11"'l. · · - d -· . · :::- . . . . ·"'' , r:1rcumscr1pçao soulOs reprosent~lntt·s a. navao 

No;;. o qui} t"1mo:;. e r.ns~•~ tlt;r.~·l-o ·u:'ls ~ver- • •. . · - • · d ·th 
d., .1 'd.. . d', · ·, ; , .· . . ' ,' .' ... . . e temo::; cous·~gmntemcnte oung:1.çao a e ar- e 

•• e e\ e ser 1.a. c 'i'·a·' 1 ~e,npr~ a lll~.tp.tct- coa ta dos !1-:JSSO::; acLos como o n:;s,.;o ~-randc 
d:u1o no governo. sah•o raras e homos!ls oxce- · ·. ' ~ 

:-.. . I - d . . J u 17.. - r·~ve~. que entretan .o nao po únl ~prove: ta:·! 
p:>rquv p:~s..::nn r;::.pidamenle, pelo vicio ~p~m- Ora,:hr cont:l. do ~elos quor ,Ji;r.or jt:stifica.l-os, 

o .l\'.~ se 'u·tific.-.. oi,;cuto~-~e e o ( ue se discute 
E i<o n:io é f.tzet· i:l.rJ.ri;\ ú intellig-•'ll~ia. 

t.1l0n;os n aptidões d • povo Lt·:lsilciro, au cotl
tra.rio. acho que elle ú ruuito i-ieo ui::;to; mas a 
causa e o systcnn l lmpr:JvtS3.I' t1m creanço .t, 
ap8 tt:l.s sae dos baneos :;a academi~:. em pru
~1donte ,)e pl'ovin,·ia.. deputado, e ministro, s~,~m 

... ~ 
n eccs,ario ::~. tão :ilt~s posi~~õ s ! . 

Sed. isto por nmat·.: gov,;rnar· ~ ! ( 1;Joi,td;)s, 
-,;~~ ~i to bem.) 

O Sn.. EuFl:.\sro CorumrA :-Esta situaçiio 
tem nos dJdo estes e:~emplo.; constuntt:!ment~. 

O S::. B.r::zr:rm.\. C.w.~LCo\.XTI :-0 nobre ch
p tttado d .,.e ser rnsis justo. l'\[•1 é a s;t::ac:ãtJ: \·~ 
u :n .:;'i':lllle VIcio! que se a-cha. I':.ldicado no p:: iz. 
l'·: :lo ó ot'.l.t·a n raz~\n. o t~ll Y1cio t,~,u conr; ltll i-
li~tdv ~uu ·os os n~rti..ios. (--l·HJiadü~ e rn:a ;·:c.~· .) 

._, • ' I .,. , ' • -

~r. p res1.ctet!LC. u;w p 'F-SO à..:nx.at· de tncat· e.11 

c1ryus poi tlos ante:> d~tqaelle cc•m (1ue pt·etcndo . . - .. . 
. t 41. ~ ' l l :) . t ~ 

cr:1preg:Hl.:s p:1ra tll)':Otific:•:· o p:ti:t.. rebti\':t· 
n1~1He :te LJ 110 ,.,, tcr:l feito tto ~nno pa.~sadll p;-.;·:~. 
c;i., o e:n gr·ando e,cal:t. e te :•.nno. 

D~ssc o· nobre pr·.~si len to do ·~·o :selhf), (e.r>u 
lig.J ain:1rt c . .;to ponto aos dous). cnnsl!!'andll 
o seu digno antecf-!ssor. t'}tt·~ l· lle. p:.ra set· cor
:·.: cto, d•.;·,·ia to:· indic!lcl1) p~tra ::mb~ Litail-o o I 
m~is procmi nr~Jlt•J r1os ,.,:cn' \'• ' !1C0dOi'0S. 
:. I 

Eu prnsr, fJll • P"Ítneir:urv~ntc enmpr·~ inrh.
r:ç:J r, s i de facto h •:n•o vir..:rorh; o 11ffir·mo rcso
},Jtament"' qne o :niuistel'io :•:1ssn.i!o nrro pedia 
::cr '' ~'n ci . io, !o; t:tn IJUO o fo~s·~ :10. rno-qno tett1pn ~~ 
co :·ô~ e a n ''·r~:in. com ell•· identific:Hlns ne ·tu. 
r• ·form·1 .. p,,r isso tltlll•.:n ons tl':ll:l dar-lhe b~
tnlh<t ft'an ca. 

... ~ I"\ 

c!-,in ·ç.ões, q:1n afinal, com -a ;::oies!.h !mpcr
Ycn or· ntt~. o imp~dimm de goYOi'l1«r. ,Mas, \'Cll
Cfldot· quem fo i '1 

.\. n .tçlio r~ O'i rrn n fJGl' clla v; Jtar:llll, fomrr: 
- <lesm"ntidos n•\ Falia do Thr •no e por eon
l)r~gílint.ll e!imina.dos t.aes vence O!'OS lJ ~"lo pro
vrb St•. prc..:idcnle do eo n-; lllo. o .:>Uli'O, (\ 
l:ei'tltttlei;·o. ou pt'OP.min,Jnte v':ncedo 1·, só nas 
sombras p ·d!a !'!!)r d"!'CObAt•tn l'\ P-11 o divis,~i 
d:li]Ul n3. OC'C3Siii.n ~'lll r:ple .foi victim !Vl•J O lih~
ti:tl :tbolicionistn. Thomaz Pômp~tL 

impõe-se como a ve:·da.de c a. ra;r,ão em tudo. 
Lo:.to (: UHl soJhisma in,tdnli,;.si'l<!l e sórnentr; 
empt·eg:.~.do. êo:110 ài,so, pa.r:i. eacobri.t· tudo . 
<.JU' u :wt:t c;~ 1 ogt :mo e '.IOSí.J, ou n. ~s 
d11 verdacleir~un··nle er·imino:So no~ meios em
pregad,,a p.\r_:~ COTitt•ariar a <1.~pir~çã>J da D:l~[O. 

ç:õe" poli ti c as são !-:tetos admitti.:lo::; em todos os 
p:li:~. cs con.i>titllcionaes . De !l.C\:ordo ; m:ts ella.s 
p••;::c};am t·1.mbam e sempi'13 dG le::;·itimaç~o, que 
n:Io liótb set' outra sinão o· accor.io intimo em 
um ponto· d~ doiltrina: ou de intc:·esse pu
lJ;ico . 

O Stt. Eunu.s1o Comml.\ ::-:- Sompro de iu
t<:res:.~ publ-ico. 

o Si:. Ilc:z :~ ·at .\. C.\,. ALC.\:STI :-l\bs púlc ~ct· 
pt~ut.o 'e .: v.utt.'l!W. ou u ~o:"um .s n·:t.cs •.:l_ ll!i~!'v 

itll '·'rcs ;•.! de \..•<:;c(l.::;i:1o, interesse publico :so~.u
tn·e, ost à da.:·v. 

e~guuto en: .IOU\"\) este :.~ccoJ·c o e:ltt·e ~~s 

p:li't;~s t~nllí;.t;ulas 1 ~\fio; tcdo mnn.J o s:tbe, ü os 
fa~:t~.; o t0m pr,,\':nlu de1k,il:i, '!UC 11111 g-n1p0 

'i'teri:t Ha~hL Lt:t.\:!1'. ou t:.lvnz myst;fL:ar a rr; 
fnl'r;;~~ \"ll' ~tlg-: tmi sota.,~:lo ~)!'IW:llatm·i~L e sophi:;
tica: o ouu·o di;da. clltC\rC!' talvez mais do rpt·' o 
p:·t~jectn, Hlltl tochvb ter nl!nc:~ t!e.linido o cllW 

1 J u :·t·ia . 

O Sn . .Jn.\Q:rm N.\t~nco :-0 q::e OH cen!:let·· 
\':tdorc:s •t::c ;· i:_~:n ~ra !'n··l' o mai1•1' numer(l do 
dot•=tt . do:~ ,lno pod.:·s ·~ m. c conscguimm. 

o St~. 8F.Zl~!UU c: .. \'.\I.CA~T[ :-Est:i dt\1'(), r.~ 
é s!3:np;·,;) o qu:'l sn fctz. poiitiea p;•ssG:d. Para. 
nã•l intc~ rr·nmrer o :·aci!;C nio ya·• ia f~, zen.Jo, 
\'et·ai l;: : me 1cwbro logo de t•espon ,er á idéa 
qno s11 'C i ta o 1:obr·u dc:iputado com o seu 

v. 

~.!a !'l . rlL~h. cu. nib ho. \·cnclo este nt::COI\lO de 
1 r:::.neir~t q ue, p:1r urna ~:o!nc:iio cumrnum e CHltl
b i mul:.L crn :1ue f,HFem sr,lída r·ios os dous grupo~ 
cullig;dos. I ode!;se :·~ eolliga•:ào. tpro nrtst•: caso 
seria V• ·rthHleir" coali~iio. :-:11bir· ao pr,det• n 1:)0-
vern:u· "lll nornc de t :.} solução, cvhlr> o!ctn '·llt'3 
:~ colh ;:r:ll,~ão ficava reclu~; da a mcru j uncçiio d~ 
l'ot•t; 1;.; pa.•·a illurUr a sob.l<;.ão pr•,po~tu.. o qtt? e 
C•1tllt•a. dit·eito, pO"CJIIi~ a. C~m:ll'ri. · f,>i ,!issolVlla. 
r: <!1\twoc:).d:l. extt' :.\.Qrfl\n::trin mnnte p;u·a i·cspon
cl'•t' ~obt·c cll;l . 
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Era, port:~.nto, uma colliga.ç:io illegitiri1a e 
faccioSt1, porque os pol,,res constitucionaes 
11fio for;1o f•átos pn.r;t s~ entr·av<1rem dent!'O em 
si i1Cm uns ao~ oútros; ao coutrario. para vi
v~r·ern cohesos. agirem e mar·d1:.u·em indepen
detlt'}i:, eq uilibra.:los e harm·.nicos. Tudo q uan-

.. · s , \!Oll içoes con~ 1 ti~IOnaes e 
vida e ffiO\'Íwento, Ô facciOSO C anarchico. 

Alem disto a. c;olligaçãa. ctnprega.nd,l os meios 
·1 . ·, • é. az n o pnr3ço~s para 

engrossat· as· suas fileira8, fa.lsificon esta Ca
mat'<l, fabificou o parlamenro e ;1ssim f~lf:sificou 
t::~mbem o conjunct • de no,.:sa3 instituições ; 
porq11e, si todos os poderes são d·· le;a.ções da 
naçiio, ú preciso que a font • da dcleg-~lç:Io per
rnaneça pu~,1. corno o manancial s;1grado da 
nossn vida constitucional. Fó1·a disro n:1o ha 
:;;enão an:~rchin. e degeneração nos pode1·es, o 
qur; n.ntm·iza a anat't!hh no ~eio d.::t n:-.ç.ão e ate 

... t , 

. ,., 
é pura essencia de lib ~ri"llismo que r'ssont·t no 
J•espeito ü lei c ú sobcrauia àa lllH,"ão. (.l11'1ia
dos.) 

O oobt•c deptllado dis;;e que o,:; cons~ri':J.dores 
tinham q U'~rido :ll:gmentar :t:; snas fo:·ç :s e o 
c.onseguiram ; e 011 direi i1u·~ continnam ;t con
seg-Hil-o. Aind:t hontcnt vimns:-urui a prJv<•
des~e facto c \·imos 'agora de n)odo qne nã11 se 
póde alJsolut·! ffiÚllfl enCJUl'it• :• inLOl'I'Nlt;:'io tio 
g-overno, ou HUa. conuivenci: nisto. (.-lpoir~:!o:;.) 
0 g'OV"CI'OO é c.:Onni,-eute ne~t(~,, 111an '.ios. ftllC 
c.~onsti Lu ero, n pt·ovoi to a occasião !'ara tlizcl-o, 
nm vet·dadeit•o )<lCLO o )a::r.o 1C"Tll en r · 
couj UJ'ados c coosf!Í t·adoi'I'S. l<'iz1:ram e ·L·: 
p:wco, e clle foi p1·oduúub os etfcitos que . 
ainda bouteUJ pt·oduzio. 

> Sn . Att.HJ.ro P1xHo :-O que e1·n. dr~ cs
pnntat· era qne a. l't.'presenla!,:ão da B:thia o:;ti
tivessc até hootem incomplt!ta. 

o Sr. BE~Jmn.A c ,\YAL<:.\:>:Tt:- N:io enlro 
nes~a (p.tcstiío, porqtto iRso não ó cCJmmig-o 
nem vem pili':J o cnso de qu·~ estou t:·atn.ndo. 

O Sr:.. .To.AQUDI N.1.nueo:- Os votos for,\m to
dos politico ; . (C1'H~ttnt-:-e out o~ 1lnti!.us •!pm·
tcs .) 

O Sn. BEzEnn.\. CAY.ALC.tNn:- .Maus senha-. 
ros, peço que rne deix·3tn continuar. 

0 Sn. DuAnne Dl~ AzEYJmo:- Do cloput·ac;ão 
q 1:eisamo-nos nós. 

O Sn •• Tost~ fiLI.TI LI.N:-:o:- D<;us minists·o;; cl ~ r 
xararu d r) vir f,zet• an. • lien~.:1o ela lai. 

O Sll. Atuu.ro PtxJIO:- O nobr··~ clcpnladu 
quee~lti. na tt·ihuna sa.uc bem qu:tlóa ••pplica
<;ão que deve tet• o <\l't. 20 '~a. lei. (Conli·~nrtm. 
''·~ rqnn·ies c o SJ•. p;·esirlrmk rt:d r:?n!J. a rt!
t•mçrio.) 

·O Sn. BE:r.J~'i\1\ A CAY,\.l.C.\.}frl:- Os nobres de
··· pu~ n.:los não tênr razão Jc· i ncommocbr-so corn

migo. 

OSn. So.1.m~s:- E' de H qua vern <~. int,~r
rnpção. 

o StL Bl~ZEURA. C.\VALCA:.>iTI:- Quom me deu 
o aparte qué a jíi"OVocou foi u:n nobre J.eputado 
conservador·,o Sr. At·aujo Pinho. 

Nilo c·stou agora fazen.lo inerepação alguma 
ao partido cons·~rva.Jor; · não estou di::;cutinào 
ne" u · · .. 
art. 20. oo a apiJlic~ção 'iue se !hc l.e:n d.~do, 
neru a le:dtimid :.de da. eleição do St·. Bariro dn. 
Vil!a dt\ Ban·a, nem justificando o facto de ter 

é OnLOm mcomp eta a úeputaçao c n. 
Bahia. Não mo occupo dt-so; a minha. q_ue->tão é 
com o governo liberal, ou chamado liberaL: 
(..-lpal'tc:.;·.) 

Não estou tr:l t-! ndo elo lllt)ritc>' da;.: eleições ; 
a!lirmo, porém, e e.stou prompto a susten lal." 
a '1iscuss:1o em qunlqn.er terreno, :l.'iui ou na 
imprensa, cl'1e · huuve d~puraçüo d<} liberao~, 
sacrifido d<: libemo~ aboLcionistas pr~ra en
ft·::~.queccl." o nlinistorio ant•}I'ior: não ha. . con-

e::. açao. 

O Sr.1.. DüARn DE AzEVJ.mo :-Depuração de 
muitos conserv:~dores. 

(Jla OB:'ros ·,Jitc.itas (l.Jl:.ll'les ([Lte i;ker; ·oin
l)em o o~·ad·ll·). 

o Si\. BIJ:ZO:OI:I:..\ 
run.is. 

Si houve d·: put'&\:ito de muitos cons·~1·~ado
rtJ~, como diz o nobre deputado pvr S. Paulo, 
t)ti•Ji:x::-se dús "OIIS companheiNi' do colliga
t;:i:~, pot·que o pai'tido liberal nã•) pociia f;;:.zel· 
n3cordl•:ci me ato.,; ou n:io, ~em o concLn·::o de 
alf)li ns d~lle:-: ao rri, ~nos. ~ 

O pa ,·li.,It~ _libe1·.:l n:io podia depurar por si 
r;ô. por~[il t~ o gr·npu consGn•:tdol·, coli~ga :o .. -um 

t ·s,.,· · ~1 u, · , ·a tn:ti i:. 
O Sr:.. CAnr.os PEtXOTo·-Q . ..; dissidentes vo

tal'nm mui t:1s ver.n;;; com c·:>so lado. · 

Su. B E%E.:r:.A CAY.u.c.txTr:- E. o que 
dig-o; tua.!-; tlls!!'o 1.:io posso. nem quero conti
tnit·-ma jui1. :t~·H'•L su1m.l c:~..;o,; e::;pedJi:,.:. 

fC'ri1•li ,, ittt (~ i .r t.c;·;'tf]lçr1o poí" upw·tc.~ .) 
O Sn .. P,:E~WJ~:-<TE:-P.~ço ::os nobl·c depu

tutlu . .,; 'JUC duixc:ll o orador concluir·. 

O S;:. B~zr::nu. C.w.u.c"l.:\1'1; - N:!o pro
VLVl uei tão grande alarido; ~~~wu fazendo uma 
ceusu:·a conscicate e ligitiwa ~em iu .lividua-
~::1:.J al:;uma . . . -

(Noca.o; contcstoçõ-Js e muitos (!pctl'tcs) 

O Sn. Bt~:~Emu C.I.\"ALCAX1't:- N:1o me 
P'Ú'ruiltolll conciuit· uma proposit;ão ao rne
uos, c dizem que provoftuei. N:1o provo
c!uei tal, e atój~i. expliquei que não e•tou ernit-

r 1 '· J juizo S:.J J:f1 o p:·o~c< trnOlhO. <o parti o 
c ou :sel·vado r. A c h o qu \! Cl ll n faz m u r t_o U(J m dos
de 4Jil ~ c ncontt·ou. liuei'ae,: l.:ue o · li., li :ns '>e!n ?
ÍIIIlJIIJl:tr ouLt·os ltbot·uce c ~~ n:;ross::i.L' suas úl-.3L
m·4; i'··z muito llutn :tpx·ovcit·.Jndo C:-lta ·rrtit e 
lw tt J'O.~ issimo concu t·.~o. 

O Su. ·~nu.,nn: D~ .A:I.E'' EI>'l :-:-Fizesse n.C::~.
m:J r:t j ustiçri , · ·~ o p:i"rtido. cunser•·advr estn:-i:l. 
ac1ni e!u lmlÍOi'b. , : 

'~ O Sn. Blt?.J~::n:A C.\\'ALC,\XTr :-ls5o é uma 
pl'Cíi ttmpção. (Aptr.rl r's.) 
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O Sn.. FE:Lrcro nos SANTOS :-:Ntmca ho:we 
alli:1nça pat·a. cousa _ nenlüuu:~.. 

O Sn.. BEzER<tA CAVALCANTI :-Sim, jâ sei, 

O Sn.. Ptu~~roE:-\TE:- Eu r0co:·do ao nobre 
rdôpul:i<.lo qu:~ o que est:i e:n discllssão õ o 

art. 2° .lo projecto 50brQ_ o e!t:mento serviL 
qn•J n:1o hou,·e... - · 

O SR. Cosn. PimEIR.\ :-Encontl'arúo-nos no 

O Sn.. BEzEnRA CAYALC.\.NTI :-Sem duvida; 
foi nn uello terreíJO (Ja Justiça .•. 

-as. s1 me peruuttem cone mr c-te ponto, 
eu dit·ei nwis uma. ve1.: não me estou referind.o 
aos con~ervado:-es, estou 1110 r::fc:rindo :i dis i-
denci:l. -

U:\r S<t. DEPUT..\DO :-Ex-dissid ·ncia. 
O S:t. Bl~i:l::ctRA CAVALCANTI: - Qual 0:(

dissi le:'.cia ! i_, to c,mt.inú?. ~~continuara; é uma. 
sci'-'ão que pare ~e nada po;.le1· reo•ai·ar =~menos 
qu•1 tcnhawns a fonun:t :'lc ver surgir um ver-. ... . . . - . . -
c~p0rar. uão é t dve:t. p::ra os nossos tem;·os. 

l\1:\s a r~inh:\_q~:~>stão ~com o governo q1 e 

O Sn.. AR.\U.r:) Gó:;:s .Ju=-ron.:- Jã hoje disse
ram vela impt·ensa. 

R. ),E/. ERiL\ l.iA \'ALCANTI :. - l ao SOl Sl 

di.ss,:t·~m; deí:lai'O que não li jornaes hoje. 
Eu digo pOl' minha. conta; n:1o preciso do ano
nynw, nem de gaart.la eo :t:is para d:zer o que 
cntr.n.lo. s".ia qutllor a oJi.osida.de que p:>r \oen
tu r~ possa da h i pt·ovir. Mantenho-me no ter
reno dn vGrdade r! da j:l"tiç:~. que é o ([l.!e sei 
guardar, 0. ahi soa fvrte. -

Ma-: a minha qnestilo é com o gooverno. qu~ 
eu dncht·ei C'lnnhrent0. e o é o:· ur~ e ;;t::~. n !o 
no l'i1ini.;Li'rio dou:; deptltn.'los q ne se dizem lihc
raes, rr•tir~u:lrn-se da vot8\·fio, o que pà~lc 
p;lt'CCGr r1ue fo! para que o can<lirl •t•) conLr·ario 

O Sn .. .Aruu.ro Pr:-:uo:- De modo que a q:re ;
tão é s~r Lbet•al Ot! consr.l'\' aàot· '? 

O Sn.. B~zEnRA C,\V,\I.CANTI:- P:~ra o 110nto 
d~ r111C estou tt'::.Ltanlo, ó. 

O Su. . Atuu.ro Gó~:s Ju:-;ton.:- l!,;tO é pro
clamar que a fl'aude afin~d tem g-anho d~ <.·ausa .• 

O Srt. BEzJ<:r.R:\ C .\V.\I.CA:--"1'1 :- ?\ão soa <"a
paz de p rocbmrd· isto; o nob1·e deputude :l0ve 
conhecet· a minha. vida politica. 

O Sn.. ARAU.IO GôE ' Ju::-;ron.:- N5o digo q11e 
o nobr·0 deputado proclnme!, mas é a. conclusão 
das suas pa,:avras. 

O Sn.. BEzim:Lo\ CA\'ALCANTr:- Nem se in
cl\.lc no ue r s!.on d:zenr!o. or ue estou jn~b-
no1en e com aten o urna as font~s 1la t'Hu:!e . 

E' e~:te pt·ocedimento de se ligt.rem adver
sal'ios para este ou a:,uellc fin1 dctet·min~~do, 
no intet'esse de gntpo~ ...• 

O Srr . .A!l ATJ.ro Gór-:s .JuNIOtt:- l\la::; V. Ex. 
não sa.ha como os_rninistros vot:OLJ"Íam. 

O Su.. BI~7.tmnA CAY,\LCANTI:- Mas viea em 
votar cont1·a. E!t qu.~ria qu ;~ assumissem p(.!
l'" r1l~ o paiz a respons ,Jdid:u1G t;Uf) lhe~; C!:m

pria, porq11e o p~iz fic:n·ia sabendo o que ellés 
são . - - o 

O Sa. BEzF.R!lA C.>sA.LC.'>..NTr:-Eu sc"i di!>so. 
mas V. E~. vú t111c :1 discussfro rl~:n·iou-me nm 
)0\lCO. 

O Sn.. Aruu.Jo Gózs Ju:\!,JP..:-Nós usn.:·emos 
do m·~smo dit·eito. 

• ~ o 

o que cu 'i uút"O é o dom:nio da ig;:a.ldacle pcr<m
tc a lrJi. 

O S;t. Du .\.RTE 01~ A:r.E.VEDJ : ...,...Qs textos 
nã. 1 :-:e deven1 cntendet· muito no pé da 
leitra. 

O Sn.. B~:i:E!HU C.\. Y .i.l.C.\.XTI :-Os textos de 
q ;:e u~o, Gnt·~ndo-oi'i p~la let!rn. OL! pelo ~~Pi::-: 0 _ _ • 

rito; ,1u:.llilo a. letlr:'l. é llll!' osst,•el de concl11ar_- --
"C com o es• irito então eu considero . . . 

O Sa. Dü.\.UTE DE Az1~nm::~:-Y. Ex. não en
tendett o ::;entii-:o do meu aparte, qur:l vinha. em 
auxilio do nout·e de utado. A mesa. itl\'OC:l\':1. o 
regimento ; eu d:t.i<~ que os textos não se en
tend·!m tãq ao pé da l~ttra. 

O Sn.. BEzEnR.\. C.\.\'.\I.CA:-<TI:- ••• !:ern dll-
\'ich ; e :·g-radeço ::o n'Jbre deputado o :;;cu au-
xilio. o 

Est'~ proj é c to tem um . pen~~men to ger~l. e, 
aléru disto. estou me r;~ferindo u.JacttJS paltt1cos 
qu1} 0ntcnd~1n com esta. qu<~stão. Não estou 
fól'n d;t ordem~ sei moito bem guandn é que se 
esti.Í IIU o:• :em, OU qn:.J.ll(h s:~ S:.le delh. 

O Sn. Aruu.ro GôE~ .JuNr.;a:-~f.o digo qlle o 
nobr.~ dé:patado :·str.ja fót•,, da. or<lc:n; o que 

• •• ; ..: o • • ".~ 

'l. ' o ., :,. • ... 

:~ i~naldado do di1·eito d~ todo,; . Dacb.t·ei até que 
pt•Jiam e:(er~cl-o, q;1ando _qnize,;s(\n~ contt'<l. 
nJilll, rp10 en lhes p; om~ltw. tJroduztr' loll'gu
men tos pam rnostr.• r a :-:e111 ra.dio tpr:• coru 111 i.go 
houvessr.. mas uiuica. all' ·!:rarh e:.tcepç1i) de 1ll

cotn rr tonc !n .. 
PoJ·t:mto, d•'sejo :unpla i!o!'tt:lldndo pat'à Lodos: 

aqui uo seio da Cnma::a c;vh ur~-~ tem llt•l ma~
r!a t" dr! repre:sc n bçU:o lg'U~l, e o por .r!sln rn.zno 
Larnucm '11F~ 11ão ~C\'clnto lllsaltos :1ltt'll~tlos so
bre o t:l11ete, po:·rp1n entendo que n n:,çao quer 
o resp '·ito de t o !os os ~P-llS. re~resent:Lnt;:s, c 
qu•?slõGs individuaes não se ltquHha.m aqm. 

?\Ias o r1ue eu qnerb era torn~a;· r~atcate •:no 
os winistt·os.recu:tn11o da votaç.w. nnm:\ ques
tão em q Ll e s-: tr:ttwa d ·~ dir·ei ~os de ttzu I i l~e1·al 
c 1 c um conserva! i. • :n c. • o o' 
seu cnri"''ligional'io, ou si c.:sta,·am Clmv•·ncido• 
do tlir ;oito do a. h-ersario, d~viam votar nc;;t~ 
sr:lntido o não r~Lirar-se. 

Qu:"l.J, 1uér deputado po:ler<.i. evitar -. Uf!la. . vol:~
çno a. esso respeito, oj go\'•·rno :1~0 porl·•, po;s 
qu::: tem olJI'ig":lç.iil) <l• l _t'uant1•r sOt'l?: :1 Stla~ 1 ost-_ 
ç:i.o, 0 zel :H' ~ua. ros pons:dJili<l:\llo u:t<lr~chn :n·ol · 
na fiel •J~ectJçãn •las lr>is. · • ·· 

Sr. preside11tc, vou agora t.:--atu do ulbmo 
ponto. Deixf~i mui 1 a. co usa de q.t:e não c r:~ 
possivel tratar com tantas interrup'iõ~s! que 
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m~ tomaram muito tempo, e até me impediram 
de conservar o fio do discurso para dizer ~udo 
quanto pretendia. 

Vou tratar do ultimo ponto que, provavelmen
te, ha de provocar contra m-im odiosid:•.des tre
me~das; ma;; julgo·mc com a isenção neces-
• p raa · onta -as. a ten 10 1 ·o por ma1s 

de um!l. vez que não tenho outt·a. aspir<• ção r..lém 
d~ r~presanta.r uma pequena •. mas nohr~ pro·-

Por outro lado eu, tenha ou nã~ r~cebido ~f~ ·· 
fensas, tenha ou não soffr·ido injustiças, sou 
sempre sobranceiro a · isso, quando se tt·ata de 
tlesempenhar 1ucu d-;ver em posições publi- . 
cas . 

. ~ão di;;c?tirci o poder pe~so:1.l, cuja denuncia 
ahas tem s1lo tão .. :::s::plorad:t em prov~:Jito e van
tagem dos qne a têm feitc.; p:.wn. 1nim é indiife
rente quo haja ou não haja, desde que ambos 
os :trtidos o têm · u i·' ' ~ r> ., 1 • · -

zado. 
Seja, porém, da fóm1a de governo ou do de:;

yjrtunrucnto desta, o que é (ncontes:avel é ~1ue 
' ~ · I' wa o, com a re•ponsa 1 1· a o 

do ambos os pat·tidos, e por con,;equencia .la 
naç:1~, fr.1clos pel.;s quaes clle pódC'> ser julga-

seria it;JpOs&ivel que· GU osnnumel'~sse todos: 
O pa1z todo enfeudado e tolhido na expansão de 

suas forç1s, de sua acti v idade e n.ptidõc ' · 
Nas cat•reiras publicas, o ps.tmnato poster

g~nd 'o direito, o merecimento vrelerido, por
que é alti..\•o, e a mediocri.b.de elevada, pot·que 
ó hnmilJe. 

Nas finanças r:e méro exp~diente e sem 
plano fectmdante, o Thnsouro publico S•?mpre 
cad•• \'07. mais em Jenh'ido r.nriiaúos :10 asso 
qnr! o conLI"ibuint'', qu:~.si e~hauslo, progressi
vamoute sol.lrecaiT .~garb, o:lo vendo compe!lSa
çiio alguma e~ :nelhoramentos :eprodu~tivos 

1:1 - um I 1 mm u 
menos previsto. (.Apoiados.) 

As industl'ias, no m:ti:> odioso e complr• to 
de;;n.mp·•ro dos nacionue:; em proveito doses
trangeiros . 

Em institui~~õcs 0conomica;; , um sy;;tema de 
credito esca~su c uniLnrio, que concentra todas 
a<; Puas fot·ç~Ls nesta Côrte para trazer della 
depcndent ~~s as provincias, !iuboi"dinadas, des
herd!.!das e desfallecida.s, principalmente as do 
norte (apoi(lr.los). não po lendo j :i alg-umas sa
ti sfaz•'!' seu:; ea.car gos ordin:u·ios, q un.nto mn,is 
desenvolver-se e pt'(•gt·elit·. (.lpo iarlos c 
Cl]YO"t c:; • ) _ 
· A culpa ó de to ·los: cu já disse até f:! ne n 
responsnbilidl.!d~ ora taml.l·•m da propria nação. 
Não se póde ::tl;tril.luir a cul;xt .s.impleswento ao 
i t - ' ' ...,: . • 
pirito de ju::;tiça, a mbos os pa!·tidos têm quet'ido 
c explnt·:ulo o poder pessúal ; accus:~ m-n·o 

' hoje, e aproveitam-se delle amanhã, para c !da. 
um formar bmbem e exercer o seu porle1·:;i-
1dta ]Jes.<:oat! (Riso.) 

F'lllla-se muito em reformas pai":J. engodar, 
.. mas ellas fic:1m todas de papnl, vasadas em 

moldes falsos, dei~wndo sempre t:u:lo -em peior 
e stado. . 

·E videntemente cumpre-nos f!l.zer todo o 
Qsforço para ~ahir[destc estado, mas d1~ve ser 

v. li.- 46 

para q u~ nos regeneremos, rP.stabelecendo o 
domínio da lei e :da justiça, restituindo ao mP-
recimento os seus foros, ao cidadão a sua li
berdade pratica e a iniciativa que lhe competo 
em todos os ramos da vid,_.. civil e política, à 
nação a sua autonomia, coma interven ão con-
scwnte, effectiva e en~1·gica nos seus ne
gocias . 

Mas _eu vej? que se d~senha. no horizon~e 
. o ' -. o 

o meu paiz : es<>e perigo ó a degeneração desta 
mesmafórma de governo, desvirtuada, qne te
mos. em olygarchia mooarchics., pat•a o que 
tendo visivelmente o Senado, abusando de sua 
natureza v.it3.licia. 

O Sn.. JoAQUDI NABtJco:-Apoiado. 
O Sn.. BEzERRA C.\.VALCA::n•:- A qualle 

COI"po estavcl, no qual prepondera o tríplice 
pontificado conservador, o os ue com ellc 
tem a 1111 a es, aq uelle corpo, que a con
stituição collocou entre a corô:~. e a. Ca.mara dos 
deput..dos co1.11o element~ ne~ttr~ para tempo-

O SR. BEZERRA CA V'ALCANTI • ••• e tornando-se 
o ía ctor unico de noss:a politica para assun:.ir a 
supremad.L em nossa fórma de govet·no. 

O Sn.. JosE· MARIAN~o :- Apoiado. 
O Sn.. BEzERRA CA YALCANTr : - Alli se faz 

toda a politica : a grande, se a temos, e que 
até certo ~onto lhe com }teria m a 
na ; e até a do.;; mexericos de rna, de gazeta e 
d0 t0l ·grapho. tle que h:L poucos dia.s failei. 

Alli,_ perverten~o os partidos, e anarchis:m~o 
, . 1 r r a pa ern-

bat· ministerios, indicando até o novo ot·gani
sa.dor q 11e lhG apraz, e que com pasmo se vê 
acci to pela corôa ! 

Isto é absorp~·ão ID'tnifcsta do poder mode· 
rsdor cujas supremas attribuições com falso 
zêlo de não q uet·et• a corô:L descoberta. alli se 
discutir inconvonientomentc, o que traz quebra. 
do pr')stigio do poder, que da constituição re
cr:~l.leu a. chave de toda. a or·ganisação pJ
litic~. 

Alli pl."ocura-se, finalmente, divorciar a mo
narchi~ da n ação rom a celeb:·e doutrina. de 
classes que a consti tuição não faz. nem r..;co-: 
n hece. · 

A monnrchia. representativa, que temos não 
é a consag ração hierarchi?a de c.lasse~ ~up~r-

' oJ ., o 
da e poclet·osa ; ella é essencial e indistricta
mente representa.th•a . como delegação da 
nação inteir<~ , que fez o Imperador seu 1o 
representante e defensor perpetuo po1· t tnani
m c acclamação dos povos. 

Pretender, pois, que a monarcbh se firme 
exdusiv:1m~>n to. -ou mesmo de_ preferencia, 
em preconisad:1s classes medias e abastadas por 
ccntravo~iç.ão as que imprudentemente s e deno-

·mina de i nrligclltc.-;, e infirna.o; •.•.• é sem du
vida mutilar a nação dividindo-a em duas 
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parte:::, uma. com todos os direitos e priYilégio,~, guiar, conter e reprimir em nome da naçãe os 
outra de tudo d esherda.da fican:io sómente cmu J;Odere">, que exorbitam ou se de,;vair:l.m~ 
os encargos e s:J.crificios do imposta e do sa.n- E-;se poJcr supremo dev} :::er mantido, ou 
gue, sobre a qual ainda se 3Üra o escarneo e o reivindicado po1· c1uem de ui!'eito, sob pen:1. de _ 
vilipendio ! ver abatiJa. e Jesmoralisada a p1·opria. institui-

E' desse espírito invasor e faccioso qae re- ção, c ue deve assar incolume aos seus leo-iti-
su a o que emos v1s o este anno com as.~om- ruo,;; successorcs; e q_ue. d.~cahindo da confianç:l. 
bro ! Tem cheg:tdo a tal ponto a pretenção ge1·al do culto d·3 estima e veneraçii:o indisp~·n
absorvente do Senado, que, si um presidente savel :i fii·mez>t e consistcmcia da tnesma. insLi-

___ -~,~d.uo~c;\IOI.lln~~ell , , .~tia n."io podera susten,ar. 
manto ser\·il, representa a confi:Lnça d~L coróa DaL·-se-:i 011 tão o triste espect:tculo~q ue nos foi 
de pleno accordo com a nação, o Senado in- a.qui aqgur:tdo por um nobre deputado por 
venta uma histeria de pacto, m:1quina. 110r to- S. Paulo-ver pa~;;arem os funeraes da mo-
dos os moios até que o atira pelo.;;; ares !-Vem nnrchb-sol;rc fórma.s irnpotent ·S c tlesncre
depois -_O proprio :;ucce~sOL' indicado pelo Se- ditadast:~nt.o mais p;trn. lamentar quanto o 
nado, quG ficá. assim tríumphante com a. sua perigo imminento não é de substitui\.:IO radi
olygarchia; submettendo o Imvcrador a um par- cal pela forma republic:m.l que, em todo o 
lam.entarismo bast:trdo de que eUe Senado tem caso ·· reverteria a naçuo os sens direitos 
e exerce o monopolio. (.Apoia.dvR). constituintes, sobet~anos e inaufet·iveis, ruas 

E tLtdo se faz á re\'el i. - • _ · ·. . ..... · . ·. 
estio Senado ~~mado de um~ lei ~·l"it?J';tl (iue I nado,.., na q~.w.l tena e!le a u~tun~t p:tlavr;L. 
matou o esrnnto democratlco de~pqrtndo a O :sn.. JoAo DANTA~ F!!.trO da um aparto 
quaSi totalidad~ da na. à d- • •ei V_ ~-•. .-. J- uu , ,~L _t~TI: - • pOr 1850 

ia s. 

O Sn.. Pnzsrnz:-;n::- Peço a V. Ex. que s" 
resuma e que não trate de mate1·ia estranha ao 
objecto da discussão. 

O Sr... Du.mn: DE AzEYEno:- O nobt·e de
pulado eslà fazendo o inventario da política. li
beral. 

O Sr... Bzzzn.tu CAVALCA~n:- E:;tou fazendo 
o inventario da política. do nosso pai;r.. . . . .. 

o Sn.. BEZERRA c.~YAi..CA~TI:- Actunl c an
tigo, por- que ji vem de longl"l. 

O Sn. Du,\RTJ~ DE .AzEI'Eno:- Ha 7 annos 
qu•; cstn.mos ni~to. 

O Sn.. Br.zERRA C.\YAI.C.\~n:-Pois cu direi 
ha :)0 ou -10 annos. J CL tenho 32 nnnos de pn r
lamento. Nunca \'i tão mau, como agora, mas 
sempre tenho \'Ísto causa que nunca me 
agradou. 

E assim com estas interrupções t•epetidas t>m 
nssumptos de,-ta natu1·cza., cs<.J.uece~se até o 
ponto em que se esrava! 

dito, pode-se conclu ir que o podei· pessoal está 
se deslocando, e concentrando no Senado, que 
assim di=1puta uma supremacia ind•;vida, e co
meça. a exerc0r com o seu pal'lnmentai·ismo~ 
queindica orga.nizadores de ministerios ! 

Ora, entre esse parlamentarismo c~pur-io, 
caricato, c:. a consti tlliçfio cu não hesito, 
pr,!firo esta, pela qual o Imperador no
mea e rJemilLO lin•ementG OS miuiall'OS de 
estado, como prero:;tt\tiva do pode1· moderador, 
que lhe foi privativamente: delegado para re-

cort·i<;il-os, porque, realmcntn nús temo;; tudo, 
menos monaL·c:hie~ cotBlitucional rep:csent:ttiva, 
menos gove rno line, cb nação pei:L nação. 

Tnn•Jo assim eiúmci tdo o meu pP.nsatuBtüo 
estrupiad:unentc, (n~"to a;;viado:::). peb;; r."}pe
tid:ts - in terrnpçõe-:, vou tonuinm· di :r.·'ndo q uc 
por dous motivos dennnci•) L:LCS p"rigos e vicies. 
O pl'itil•!Ít·o, ó a leaid:Lde 'l U•.J liC\'0 a~ meu p:\17. 
c q u~ esta c:1deira tur: itn.pü_ll ; o segundo. ú o 

o o o 'I' 

1Tl'1!JS filhos um:t patl'Í:t ainda tnais onfnudad:t e 
dof:·a1:dada, t!o quo c.;tn. em '·lue t 1·nho gasto 
uru;t vid:t iuteim com\.lalendo 0111 nura wrda.. c 
ui.utlas vezes em cfes:t pt·opi'Ía. a. hydt·:~ dn. ini
quitla:l0, l>Ob Lo 1:1s as fúnoa;; 11u·• C"SC mun~tro 
:;abü l'eVCSlil' e r.l CiU tlklll'~l' fÚI'LO:I dr• g'-1\"01'00 
eu1 que não impCl'•l Sr)brctudo ll lei, I! soja 
esta s•1m pre fal:;ea la e Ll'llcid:llla. etn provei to 
ueinL·;}l'esses ill•·giLitnOs C alt:tu1CIHO odiosos! 

E::;t:i por hoje pr;'cnehi·lo o meu fitn. (.11 ttito 
bem, iítUÍtu {r«Jot. O o;·mlo,· t! COtnjJi' ÍiilC,ttrulv 

j>Oi' !J•'a,td.c HUule;·o de d· ·putatlos .) 
A's 2 horas achan,lo-;;e D!l. ii:th immedi:<b. o 

SI·. lllin istt·o do itupl}t·io, q 11 c vem apt·esent·, r 
uma. proposta d(} l'oJ·r 8xe.~ uti vo, o St•. pre
sidonle nomeia. l)s seguintes Srs. para. recebo
rem S. E:c:: . : Schutel, AraUJO Pinho, Salgn.do, 
Castl'ioto, Antonio Pr~do •J Fl·!'ury. 

O St•. minii::tro do im lf:\ rio é t•ccebido com~· s 
forrualidad~s do estylo, toma. a:"s :mto :i direita. 
do S1·. presidente e le a. seguinte 

Ptopo:;ta 

Augttstoe e dignissimo;; Sra. representantes 
da nação. 

O art. 2·• da l0i n. 3230 de 3 d e Setembro de 
1~8-! v••tou pa.ra o exercício de iStH-1885, 
afim de occorrer-s11 no pagamento das despezt\s 
com o subsidio •.le 58 senadoL·es e 122deputados, 
dut·n.nte quatro meMs d~~ sessão, e com a publi-
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cação dos rlP.bnt"s, os f'êguintes creditas: d~ rer ao pag:tmento de despeza com subsidio de 
52~:000.::; no ~ 1-1-Silb;;;idio dos Senado1·es-de senadores e deputaclos. <~oru a ilnblieação dos 
72:000$ ·· no § 1:)-Seci·etal'i~t do S<!na.üo-d · d•·lntes na !-'CSs:lo e:xt.raordin:ni::t, com a impJ·es-
7:)2.:LO!J~ uo § i li-Subsidio do;,; Deputados-" são de annae;;: anteriores a 185i e com as ajudas 
do 87:000$-n() § ii-Scc!·et;u·ia. da CamaJ'a. dos de cu•to aos pr. ·sidentP.s do provincia por cont:~ 
Dcpnlados-inc!usive :1. quantia de 15:000A )ar& do exerc.:icio de 1:S84-1885 a saber: :3 0:918~9 
a. Im[lJ'es-.:ao (os annaes antel'lOI'CS a 8:)7. • a verba-Subsidio do~ Scn·ldor.•s-56:272sl88 

gm consequenciD., porér.l, da lei n. 323:3 a verba-Secr·etaria do Senado-418:850~ :i 
tamhem de 3 de Setembro ultimo, que augmen- i verba-Sub~idio dos Deputa:.los-82:704~:358 á 
tou a represent'lç>ão da =provineia do Para de I v.~1 b.• Secrebria da Camam dos Deputados e 
dous Simado!'es c tres deputado:::~ e do decreto 105:2ij0~172 ú vnrba.-PresiJencias de provin
n. 9211_ d."t rne.'mla data, que cor~vocou uma ci;.1-e p'·lo de 188~~-1884 o de 39:699$ á penal
sessão e~lraordinal'Ía da Aasembléa Geral para ti ma ve1·t1a para pagatucnto das contas rl.e im
i lle Março do conente ~nno, a qual se reuniu pre.~~ão de annaeE anteriores a 1857 feita no 
a 8 des:Se mez e encerrou-H~ a H) dn Maio p1·o- àito e::s:ercicio. 
ximo findo, torn:trauJ-so os ref·rido'l creditas Palacio do Rio de .Janeiro em 14 de Julho de 
insufficiontcs para f zer f<\t.:e às respectiva~ 1885.-J. F .. :.li eira de Vasconcellos. 
dDspezas ató ao fim do dito r~:xercicio, pelo que, 
como se \'Ô rla dcmonstr:•çào junta sob n. 1, ha 
necessidade l·e um · ) 
898:?":0·1$-íSG, sendo :J00:918;-;:n<tO ao § 1-1, 
5G:2i2::;JSS ao § 15. -118:850$ ao § 1Ci c 
122:4G:3$:358 no § '17 . 

C J r1un.u u :1. Of; e ll liDO p:l.i'Ag"l':tp O 

que, seg·undo o contracto celebrado pel..L mesa 
da c~tffi:Jl':l. dos Si'::!: Dvputa.Jo;:.E;).r::L :.1. impr('SSiiO 

este :-:erdço importava. lllais ou menos em 
30: 000~ por anno. na ~o.n formidade da c·msi
gnat;:io vola.da nos orçamentos anteriores a.o 
exe1·cicio de 1881-1882 : mas. tendo a com
missão do or~.·mcnto da. c'am:ll'a· reduzido essa 
con:-:ig-n:tçiio a 15:000$, sem qnc no ~mt•mto s1 
a!tCJ•nssc nesse sentido o contrncto, determinou 
este fu.cto um excesso de despeza nn. import:m
ci:\ tlo •12:801$, que estd. pot• p:\gar; e, po-is, 
{L vistn da l'e( uisi ·:"lo const:\nt•! tlo ofricio da 
mcs:L da C:wwra dos Srs.D0p11t:1dos, n. t\:3 de 2:3 
de l\Lr(,~o ultimo, junto pur cópia, ú pl'I)Ci~o 
ol·~\'at·.-~·-· o CI'cdito do dilo § 17 com a inJicadn. 

' t t * -· ~. 1 ·f •• )l' J ._,, .. 

~~~, cx•·rcicio llo 1t-i::l3-J~S'1 o 3: 10~$ 
188·1-18~:-l. 

Tendo :iitlo t:uubcm insuflicicntc :\ q11:mtia 
con,.igon~da nn \'Ql'lm-P;·c•iilencias de pt·ovin
citLs-du tlito i ~ XCI·cic! o. pa1·a p:,ga.mcnto d~1..; 
ajudul:l do Clt,.;to ao~ presidentes, cru conRcrptcn
ci:~ tias norw•a,;õc.;; 'I un o g"O\'Cl'DO tov1! de fazer, 
J.eu-so nc~sn. \'(\rba. o exc ·:-:so de dcspcz~\ de 
105; 260.~7i~. ~·orno const:t ch tleinon:-:trat;iio 
juntn sob n. 1. lJelo que torna-se ncccss:trio u1n 
crc(lito suppl!"!mcnt:tr :i. mesma vcrb::~. na. impor
lancin. de 1(15:2608772 para. cobri1· o dcfit:.il j:i 
vet•ificaclo. 

Pa.t•;t occort·er á dr~ c.:pc7.~ de que se trata não 
pôda o g-overno, pot· achar-se já então rcllnida 
a A!'s~ mbléa Geral, 11~a.r da !'acuidade que lhe 

.. ' ~ f . · - J • • ' 

d'lpOii; do nono mez do exen:icio, q un.nd? se 
verifique a insntlicirmeia dos fu11dos concei[Jdos 
pelo '])odor legislativo. _ 

A' vi:.;ta do ex·:osto, Yenho, de ordem de Sua 
l\Ia.gest:1de o Imperador, submcLLct· ú. vcssa 
a.pprovação u seguinte 

Ptrrp DSl l! 

At·t. 1.n Sito conc~dido ;; ao i\Iiuisterio dos 
Ncrr;)cio~ <l> Iwpcrio crodit.'•s s: !pplemt1nta.res 
na i'mportnnc(a ilc 1.(10:3:705$258 alim do occor·-

UELAl.JÃO DOS CREDITOS Pi!li:C!SOS P.'..TIA COBniii. A 

DE~PEZA FEITA CO:.\I A SESSÃO EXTRAOl:DI~.u: 
DA AS::E"-IBLÉA GERAL, QGE SE VEIIIFICOU DE 8 
DE :II.·'..TI(_{O .-\. 19 DE l\IAIO DO CORf:E~TE AN~O, O 

EXCE='SO DA RELATIVA A AJUDAS DE CUSTO A 

C AO 
PAGA:.IE~TO DAS CO~TAS DE 1:\IPilJi:SSÃO DE .4..~

NAES DA C.UL\.RA DOS SRS. DEPUT.'\..iJOS- AXTE-

C;·editos pl·ecisos 
~ 1<1. Subsidio dos Sena- ·· 

dores: 

Dcmonstraç:ro n. i ... . .... . 
§ 15. Secretaria do Senado: 

Demonstração n. 2 ........ . 
§ 1G. Subs:dio dos Depu

tados: 

Demonstração n. 3 ... . . .. . . 
§ 17 . s(~Cretu.ria da Cawa!':l 

dos De utados : 
Demonst1·açü:o n. -1 c 5 ..•.•• 

§ 21. Pro ' i:lencias d1) p1·o~ 
vincia: 
Demonstração u. 6 . .•...... · 

Credito preciso ....• 

300:918$910 

56:2i28188 

418:850$0:)0 

105; 2ü0;~7i2 

1. oo:J: 7038258 
Tm·ceirn. diroctoria da S(lcretat•b dl} Estado 

dos Negot•ios do Impcrio em. 1 de Julho du 
1883.- .:.V. Jlid,i . .;i. 

N. 1 

Demonstmçtr.o dt:ts cleSJJC;,_ts f eitas ro m o po.
fJ'tmenl o r{ e suúsidio ao.; S n;. seílar.lon!s na scs sito co; tmo ;·dhtnl·irt da .4..s.~e ml.JI Ja 
Ge1·al ')H e_ se verificou. de 8 de J.11 w·ço a 

1884~ 1885 

Do 8 diJ l\Jar,~o a 7 de Abril.. 
De 8 de .Abril a 7 de .Maio .. 
De 8 a 1\) de ~hio .... . .... . 

1:27: 101~280 
128:250~000 
45:507$6li0 

3UO : ~H8 $0-lO 
Tere~iru dii·odul'ia ,}a Seci"<:lal'Ía. de Estado 

dos N ·goc:o . .; Jo ltnpüL·iu o:u 1 de Julho J.e 
18S3.- .v. J[ itlo:;i, · ~ ;-.;;;.;.,;..; 
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. N. 2 . l D~ !\Lw9o .•..•.•.. 
Dem,onstração das despezas (ctta.-: com a De Abr1l. ........ . 

3: 8'25;'.;S:iO 
3:52:3$548 

publicaçiio dos debates -c imp(es~tiu rle Do Maio, até 19 . . . . 
An nac.-: do Seilado ~ut ' se.~sa;o exti·,rorcl;·
rwl·ia da A.ssemblda Geral que se 'l)erificou 
d~ 8 de :Março a ifJ de .Maio do co,·nm!e 

2:07~$21!) 11:7()1$778 . 

1884-1883 
l' 

da:ctor : 
De 23 a 28 de Feve-

reiro .......•.... 
D\! Março •..•...•. 
De· Abril. ........ . 
De :.!aio, até 19 ... . 

Serviço telegraphico: 
De 23 de Fevereiro 

. 
De 23 d~ l\Iarço a 

22 da Abril. ..... 
De 23 de Abr-il a 19 

G-18285 
:300$000 
:300~000 
183AS70 

0:000$080 

8 18 "1-. .... :;; •x> 

de 1-Iaio .. ... . .. . 7:838~)710 25:8:38~710 

Publicação dos d~
b:\ tes e impres~ã 
de anoaes: 

De 23 de Ja.neiro a 
22 de Março .... 

De 23 de Março :l. 

22 de .Abril. ..... 
De 23 de Al>ril- a Hl 

de .Maio ........ . 

10:305:)000 

10::305$000 

56:27:?Bt88 

dos Ncg-ocios do Iwporio em 1 de .Julho dn 1885. 
-.:.Y. Jiiclosi. 

T • \ . . . , 
DtJmon.dJ·oçt'iiJ das rl7J.~pc:,as ('ei:" ~ cu111 (i pa

ga~~tertto rfa subsidio aos $;·.<;.DepHtttdos na 
,.;esst'ítJ e:r:traoí·dinrn·ia ela ..;1.-:serliblt:a Gu1·a/ 
que se '!Jer i{ico g de 8 ele JI m·ço a 1!1 de JI Hio 
do corren te an;to. 

llB-l-1SS3 
De 8 do Murço a i de Abril.. 
De S d·~ Abri l a 7 de :l\1:\io ... 
Do 8 a HJ de 1\b.io ..••...••. 

178:900$000 
i i6: 700$0'.10 

(:j:): 250.;00 J 

41~:85()$000 
Terceira direcLC:ria. <la Secretaria de Estado 

dos Ncgocios do lmpcrio em 1 de .Julho de 1883. 
- .N . Jlidosi. 

.. . 
l>!ieaç(i.() d!).~ dcTNtcs c imp;·r,sslio ele an!lttes 
dtt C: r.tnur; ·a t.los S ;·::. /).;p·r!lt.~d os H a sessf.!O 
ext•·norrli;wria dr.t .4.sstJ lilbl:Ja GcJ'((/. '.fHC se 
1;.: ,·ifir:OH de 8de 1lfa;·ço a 19 de JlctiiJ do 
cor-ro:11lc t!íi li O, comprcltendidr!:; (!S HJssues 
ln·cpai'at o r ia o; 

J884-i885 
Pessoal de rcuac('.:!o 

c r(!Vi":io : • 
lJ,, 1l ~t 2~ 1lG Fo\'e-

reir·o ..•..•.• . . .. 

Seni"o ta c h v'•ra-y u;:, 

phic.J : 
c (,e eYerelro 
::1. 10 de 1hr~o .... 

De 1 i ~e _Março a 10 
.. . ....... . 

De 11 de Abril a 10 
de Maio .....•... 

De 11 a. 19 dJ Maio 

Publicação dos deba
tes o impressão de 
Ann.:'.es : 

Publiêaç:Io dos deba
tns de i a 28 de 

ldetn de :rvlarço ..... 
ldem de Abril. ..•.. 
Idem de 1 a 19 de 

:;no ...• . .. . .... 

Impress:io d~ An-

yc•re.iro a 28 d•.! 

Ç): 000.)00) 

O:OOO;SOOO 
2:~22$580 

7:50!)~000 
9:31i$000 

Marc~o. • . . . . . . . • . 3: 158.)000 
Idem de 6 a :30 de 

.~btil ..... ; • . . . . . 3 :950.~000 
idem de 1 a 19 tl~ 

29:322~80 

Maio . . • . . . . . . • . . 2: soo::;ooo 0:908$000 

79:6Li2$358 
Terceira dit·ectorja da Secretaria de Estado 

Cõpia.-N. ~):i.- Sect·etat·ia 1la. C::ma1·a. dos 
Dep11tad.o:-:.- Rio de Janeiro o:.:n1 23 de 1ht·ço 
tb -1885. 

lllm. c Exm. Sr.- A viu.Y.l Pinto & Filho 
no J·equerim•,•nto que inclusc• Cl1\·io a V. Ex. 
pedem o -pag-arnen to de 42:801$ que se lhes estti 
dr;\·endo pela publicação da Al!naes da Camara 
dos Deputad:)S de annos anteriores u '1857. 

Pelo contra•; to cclebr:1do cou1 o~ su? plican tcs 
obri .:2.·on-se a m·;~a do. Camara dos D··putados =~ 
r(~ quisit:t r <lo go\'erno o pag-amento do ca:.b 
pre:o:t:u;.ão n tp:c tiv•·1·em di1· ,.i~o o-. cnntractan
tes, e is5o :'5C tem feito regularmente~ sendo 
para sentir-se que n:1o puda~l::em ser realizados 
todos os'pag-araento:"::. 

Sendo po,sivel que não h:.ja no Thrsouro . . . . . ' 

pago.rMn to solicitado, quo não deve por mais 
tempo !'>Cr delllorado, por tra:ler gr:m uo.s pre
jaizo~ aos coutr:<cta nt~s que tê trl cumprido com 
stUlS obrig-::tçõc.!, 1m lem:rro n. V. Ex. a viinta
g-cm do pedi 1· ao Corpo L·~gislativo Ulll ercdiLo 
r:~ra occot·rcr tis dospczas citadas, o que me p:l.
l'CC\l <.lo toJ<l jusdç.t . 

Deus gu:u•,fc a V. Ex.- D1· • .lffJrtS•l C~Z:::o 
de Assis Fiqu,~i'"t!tlo .luniu1·.-A S. Ex . o Sr. 
Ministro !lo lmporio.- Cou forme, N ... ~Iitlosi. 
-Confere, l'cdro Guedes. 
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N. 5 lld~m de 10 dr~ Maio 
Demonstraç{f,o !las dtJspezas 1l01" pagar prove- de 1834 _. · · · • · ·; · 7:425$0CO 

d" 18·' ' -, .· 4'>-:;_c,.,-J'OO 'J9 •· 699.' .. '·000 
nient<:s .. dn imz·Jressüo dos A.nnae.~ anteri&-~ I.lcm d~~ 2t: de Junllo 
1·es a 1 :t;7, f~ i te! pe: a viHVa Pinto &: Filho. ~ '-"" · · · • · · · · · • -v.;~ " ., 

- ; . 1881-1885 
1883-1884 Conta de 4 de .la-

Conta d·1 7 de Agosto neiro de 1835 ..•. 
de 1883.......... 6:864$000 

Idem de 14 de No- 42:801$0~0 

3:102$000 

• :s 
Idem ,]e 1 de Feve-

reiro ele 1884. ... . 10:404$000 I 
dos Nego cios do I.m perio em 1 de Julho de 1885. 
-~v. Miclosi. 

N. 6 
1881-1885 

Demon·.St,·açi'iJ das des1Jezas feitas com o Jlagamento de ajwlas ele ct,->tO de primeiro es
tabelecinze;~tu e t1 anspo, te dt? id't c volta rios 1,;-e:>ide.Ues de p.·oviacw 

Pl'I.O\'U\CIAS 

Amazonas .... 
:Maranhão ...•• 

Pará ....•.... 

Piauhy ..••.. 

Ceará .••••.•. 
Rio Grande do 

Norte ...... 

Psrahyba .•.. 
~ 

Pcrna!ubuco .. 

"\.bgôas ..... . 

)) 

::-.crgipe .•..•. 
B:\\1 a .•..•.•• 

:J> 

E~piritoSant ... 
)} 

Rio do J:l-
ncii·o ...•.•.. 

S. Paulo •.... 
J),,~.,,.,.· 

S<J.nta C~>tha-
rina ....... . 

)) 

Minas Gcraes. 

Goyaz ....... . 
l\{a to Grosso .• 

PUES!DE~TE8 

Dr. Jose .Jans•m Fc!'t·eira Junior ...• 
Ba~hat·el Josú Leandro d(J Gocloy 

\'asr.onccllos ................... . 
Dr. Antonio Tiburcio Figueira .... . 
Bacharel C~trlos Augusto d.; C:lr-

Ya!ho ..•........•......•..•.... 
Dr. R-1ymundo Th.codorieo de Castro 

e Sil\'a ........................ .. 
Conselhúro Sinv:1l O.lorico tle ::\Ioura. 

D1' Francisco All.Jino Corre:~. ele 
Araujo ......•....•............. 

Bacharel Antonio :::abi no do ?IIonte .. 
Dt·. Pedro d<:i. Cunh:L Beltriio ...... . 
Ba~harcl Sancho ele Barros Pi-

U\ r-~ n t.(~l . .•....................... 
Dosembarg:Hlor .)ofto Rocli'ig-ucs. 

Ch:l\'C~ .•........•....•......... 
Dr .. José Dr~nto \'irJi1·a Rn·cdlos .... . 
D1·. /l.ntvnio Til.Jurcio Fig-u -.ira .... . 
B:1ch:Lrel P.:ilro L&iio Vell~)SO FiJh·l •. 
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O Sn. PnESrDE~TE declara que n. propost:~. do 
governo serà tom:ida 11a dcYida conside
rayão. 

A .pr ... posta é remcttida ~t co:nmissão J,; or
çament•J. 

;-i ~1 a discussão adiada 

O Sn. PitESIDE:\'TE da para amt~.nhi! a. 
güinte ordem do dia : 

Gontinu,tc;ão d:'. :?a flisetls.-
16, cr~dito ao~i\linistcrio do hnperio. 

Continuação da 2<~. discus~iio do art. 2o <lo 
projecto sobre o elemento sen·il. 

.:b 3 1/2 (OH a;tt~s .) 

2a discussão do projecto n. 21 de 1885 sÓbre 
o orçamento da d~spezu. do Ministerio do lm
pel'Ío para 1885-'1886. 

dito ao !ilinisterio da'Justíça. 

Discussão ~nica do projecto n. 20 de 18.35 
~ 

tcrio da Agricultura pm·a e::s:erciêios -findos. 

Leyanta-se a sessão às 4 1/2 horas . . 

SESSÃO E:II 15 DE JULHO D~ 1885 

Presidcncia do St. Franhlir.t Do1·ia 

SC:\1:\lARlO .-I,tiitu r a o :tppl'O\':I!:ão tla a ela •I c lronl om.
ExP~uLe:.:-r~;.-P~treccr.-0 ::;,·, :::i:;is1111111u•) jn:;tilka a 
rcrnc,;sa do nrna roprcscul~~.i•l·-Ü ::ir. l.lar:io .ta tc.:,pol
'lin:L ju,;tifica nnr r·:qucr·iuronto.-0 Sr. Jo,:t; :\Jari;wuo 
dirige um (••:<li<IO :i C:.r.ruar :t.-0 ~~·. Z.-ma f;, ;r. o bscn· a-..... . . . . " . . . 
=-o·ll;csrno ~ '-~lllr(or· d:i ~nua ~:xplica~;1o' c~i•~d:•i . ..:...c'outr: 
11\la<;ãc• tia. 2• üi,-r;ns~;iu <lu 11111 cro:lilu para I) :\liuis~cd•.• 
olo Jmpoi'Íil.-:\•lditl\·o.•.-Di.•cnr~"~ olo~ ::;r,; • • \ndJ';I!IL• 
Fi"ueir·a. ca~Lrinl•J tl lll•nri· uo,;. \"c.t;u:ão.-(:cJUIÍIIII!l· 
!:·ao'- ;L':.' , ~>cnl's~'o u prOJOCLv u. :\'o 1, :-::>. l>is~urso 
t.!o Sr·. l.Jcl.;unat. 

A's H horas acham-se presentes os Sr,.: 
Franklin Dorb., Ail'onso Ce\:-:o .Juniot•, Costa 
Rodrigues, Valla.dares, .rorto Dzmtas Filho, 
Sigismundo, Barão Ja. L_eopotlinn, Lourenço 
de Albuqtter·que, .Juvencio· Alves, .José Pomp(Ht, 
Diogo de VasconcGilo~,Ro:Il'igue;; Junior•,Dt •na, 
.João Pen.ido, Alve:> de .Araujo,Alcofor;:do, !\hc
Dowcll, Rati!ibona., Chagas, Zamv., Au:;u..:to 
Fleury, Gonçalves Ferreira, So~res, J\h,:ir!l, 
Coelho de Almeida, Frederico Borges, Ribeiro 
de Menezes, Adriano Pimentel, Sdiutr' l, Hr!n
riqnes, Coelhr> de Rezende, Mascarcnba-=, C3.;;;.. 
ll'iulo, Cruz Gouyêa, Padua Fleury.Da.ntas Góes, 
Lei tão da Cunha, .Al rneida OEveira e .Antonio 

!'-: 

Comparecem. t1epois da chamar1a, os Srs. : 

O Sn. PnEsiDJ•:XTE declara aberta a scss:io. 

~ l ~ c. , 

Miguel C:· st~o. Gomes d · Ca~tro, :l\Ioreit·a de 
Bart'Of1, B ·z·:rr:J. Clwalc•nti, Franci~co Sod1·é, 
J.,sé l\brianno, S:llyr<J Di:~s. Ms.l·e~ Gnía, Car· 
neiro da Cunh:t, Ulysses Viann}t. F. Bclí,;;:'!.rio, 
lta.q::i, Leaudt·o ~lac1el. Alfrerlo Chaves, An
tonio de Siqueün, Ferrei r;\ de .Monr;~, Eufr<1sio 
Cort•eia, Sinimbti Junior, Araujo Góes Juniot' e 
Morei t•a Brandão. 

Faltam com causa p:irLicipada o,; Sr~.: Ac-
· , n ·o z rra, :1, os tonso, 

Dcmett;io B•'t.erra. (hspitt' de D.rununond, Lco
pol lo Cuuha c Vi~rnna. Vaz. 

E' lida e app!'OVaJa ::t acta. ,1:i. scs~:lo de 
hon t 'm. 

O Sr... i I) SECRETAtuo d~\ contJ. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. Er ;frasio Corr·' i.1, datado de h~je, par

Licipa.ndo t•>.r IICcc;ssidn.de de ~nseutur-s~ tem-
• #" • ,. -. • ~ I 

:i Cam:cr;'l..-A' commis:5ão 
púdCt'CS. 

consti tuiç:io c 

Ctu :·o:-:posta ao de n. 2G8 de O .lc;;tn mez. de
cl:traudo tct· communicado ao pr•~siden te da 
provincia do C~ar:i a decis:io da. Canw.r,, sobre 
a clc1ção .Jo ";'•• tlistriclo da mesma p t·ovincia.
lnl.cirada. 

Do ?\Iinislerio da M:trinha, da mcsm·t datn., 
l'en~etLcudo o re:1uct·iwento em <Jl.le o 1" cit·ur
g-irío •ia a.r:na.th Dr. João Pedro l\Ionteiro p~cle 
nm nnno de licrmça.com todos og vencimontos. 
-A· comnü~:-iio de pen..<:õcs c O!'clcnaüos. 

Do i\iinisterio da AgriculLnra, de 1:~ <leste 
ruez. rcm .. ttendo urn cx8mpla1· do novo regub.
mcnto g-eral das estradas de feiTO do Estado, 
qu0 baixou com o decreto n. 91,71 de 25 de 
Abril ul1imo, p:1.ra. que a C<1mara aprecie n:;~. 
1arte uo se ronde :i a 1 wovu ão do Cor 10 

LC!!ishtivo.-A" C0ffilttiss:1o de ouras -pul·licas 
e de orçamento. 

Bezamat, Delfino Cintr·a, Valle tlii'O, Salg-ado, 
Campos Sc>lles, LacerJa 'Verneck, Corrúa de Do mesmo mini:;tel'io, c de igna.l dntn, cnt I'OS

Ar;:~.ujo, Antomo Pinto, Alvaro R(_'.t·~lho.Joaquhn l)Osta ao oftlcio n. 'l21 de 5 de :\faio ultimo, 
l'o:dro, Paula Primo, Manor~l Portell~. Duart<~ t·cmeltr!ndo cúpi:l. dn regulamento ge1'U.l rr.:t'fl. 
d·· Azevedo, At·istiJ~s Spinoh,Titocl<:lt: Pompcn, as cstrud::Jsde f,Jrt·o Jo Elltado.-A rpJern fez ::1. 

Castello Branco, l\IarLim Francisco, A 11 tonio l'G<pti "'iç:lo (11 Sr · :So:ll'Cs) · 
P!"ado, Affonso Penna, lV!onta.ndou. ll Jef•Jn o Dol\linist·~ t·io da :.Iai'Ínha. <h!>: de -.c: te liiCt., 

de Aranjo, Prudente :e 1\Ior,les~ HocÍri :;o Si! v a.. I'Ca:ct: cn cl;, <:ópi~~ à :l i 1) fut·rn:,H;iitJ prc;:;tada velo 
Rodrig·ues Alves, Cruz, V<tz elo .MHIIo ;~ Cunh • lllBjl~'clr:.r il:> .\r~onal : ,~ )lariu]J-. . da pl·oviucia 
Lcitc1o. t Ut) P:.s!·ã, rr~l:'li.Í\'a li PI'ClCll~ào dos empregados 
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do me~mo arsenaL-A' commissão de pensõ2s 
e ordenados. : 

Do director do Museu Nacional, de 13 do 
corrente. oíferecendo tres t'~eàmLu·es de cada. 
uma das brochuras publicadas uhimamente em 
lin.-.·un. n · · 
A hrchiY::tt·. 

Requerirnentos: 

~ b 

Nogueir:l, pedindo um auno de licença para. 
t:ata r de sua sau 10. -A' com missão de pr·n
soe:;; e O.I'dcnados. 

De Fr:1ncisco de Paula. Cunha, alumno do 
~o anno do curso superior da Esc1la de rnina;;, 
pr'diudo S<H' conside1·ado approva·lo na;:; materias 
de um. anno em que teve nota~ Cill't'e,;;pondentes 
:i. approvação, sendo admittido a fazer. em qnsl-
que~ ~empo, e~~me da~ e_m que .não foi ~ulgado 

- I-

blica. 

Da dir·ectoria do Lyceu Litteral'io Portll o-uez 
• • • b • ' 

. . "' .a ,, :-; ~ ~ I 
d~ 9:000.-; que pn.go11 co1nr> irnpo;;to de tr·ans
illlssão dn propric.!ndc para as c:lS:;s do mesmo 
lv · · · :- '· · , 

E' lido e approvado o seguinte 

P,\.RECEil 

N. 165-1885 

Jiellun·amcíltD de ?"e/(wmn do cabo de es
fjt<wf J"a ill·])iO rlc C c rq~teira C (onpos 

A ;ommis.,ão de 1?1arinhn. e gnrrra, tendo . . . . . 
C>;quad:·a roforrn,!ldo ,\ ]ipio de C(lrqueira C'am;:.o;; 
pede me1horamonto do reforma no posto de 
1" sargento, ó dr1 parel'or que sobre es;;a pt·e-
tençao ~c ou~~a o govemo pot• mterme 10 lo 
?ll!nister·io d:L G11c1'1'a. 

S:da (ta~ com:ni-:sõ~s . i4 de Julho de -1835.
Dia nc!. -!ldriano Pimc;~tcl. 

São-enviadas :t m,saas seguint·~s 

Deelrmu;ües de voto 

Por incommodo do satido deixei de comp~
recnr hontem o n:1o posso courparecer hoje á 

- sessiio. 
Declaro que si cstives--~ pt·cs<mt~ votada a 

.fu.vo1· do :1.rt. 1" dn. cw,•uda substitutiva., npro
sentaria. pelo S1·. Candido ele Oliveir<'l. e outros 
dcpuhdos e que consag1·a. a idé:L ch libel'ta~ão 
immediata e ~em inden1niznr:ão dos e'icravos 
scxa_ge~~rios. 

Declaramos que si houvesscmos compare
cido a sessão de hontem, teríamos votado pela 
1ibert:1ção som onus algum, do:> escravos sexa-
gr:marios, · 

Rio, i5 de Julho de 1885.-Diana.-.Toaquim 
Ped1·o. 

O Sr. Sigis1nundo Gonçal
""-es diz que de p,~rnarobucolhc deram a hon
rosa. incumbcncia de apt·esentar a augusta Ca
mara. dos Srs. Deputados uma representação que 

lhe dirigem agricultort>.->, proprietarios, nf'go
:ci~nt:·s e mais habitantes ·da zona da estrada de 
ferl."o Jo Recife a C:.aruarú. 

De,:ep!,nha.ndo-se da honrosa commissão, 
deve dizer que se trata de uma estrada de ferro 
que chega. a seu termo. 

estrad:;t e erro o \.ec1 e a aruaru, 
calculada _em :100 kilometros, tem promptos 
c1uasi 80, achando-se já ;.bertu. uma pequena 

- o • 
O s··rviço da. e.<;trada. dR ferro de Caruarú 

13 o trecho corre"pondcnte ao prolongamento 
foi contractado com o governo im pe1·ial, obri
gando-se e;:te a fornecer annualmente ..... 
:) . 000:00.;$000 para as obras. 

Acontece. porém-, que. faz<mdo-se estas obras 
hn. 9 :mros. tem-se d·~~p r:ndido apenas .... 
17 .-000:000:;;000.: hoje calcula-se que para a 
sua. conclusão serão precisos G.OOú:OOOSOOO, 
mas tn.lv z nã se·· e iso tan.t atten( nd 
ao que se tern deixado de de;;pender nos 9 annos 
decorridos, em qne foram ga;;tos 17 .OOO:OOOS; 

27. 000:000~. em quanto importa V; 1m . ' . 

~ 

t·1cla.s; c é isto o que o ora !or pede ü Camara 
dos Srs. Deputados. - ·· 

Remeltendo a mesa esta. representação, pede 
ao Sr. presid ·nte que a faça publicar no jornal 
da casa, para o que, si for indispensa.vel. pas-
sad. a 101-a. (Lê. ) · 

Não s:•,·:lo demais quaesquet• favores que se 
façam :i zon :1 pet·cor1·i ta pela est1·ada do fe:·ro 
do C:ll'un.r·ú e de S. Fr.1ncisco. São zon·:s ri-
qnissituas, d·~ tr~rz·enos da ma10r uborda e e que 
só espet·n.m panl. produzil" muito que p~\sse por 
c li es u. estrada de ferro. Pede ao Sr. rn:es~-

de orçn.rnento. 
E.' enviaoa á mesa a reprí•Selltação c remet

tida á conuuil'são de Ol'\:J.mento. 

O Sr. Ba-rã.o da, Leopoldina 
vai tora. hon;·a de apresentar i Ca.wat•:• um re
<tU '~t·imento rohLtivo u. f:Lcto~ qu~. ha. quatro 
xnezcs, m:.is ou menos, s •) dnram no municipio 
do l\la.1' de Hcspanha, pertencente ao districto 
que o oradot• reprt~senta.. 

O orudor nchav:\-so ans,nte de.-tn Côrte e 
aind:t doente, quando no Senado, n~ scss:io de 
~6 do mez p<t sado, o i li ustrado . senador pela 
província. do Espirito Santo l•' u uma carta, 
que, seg·un~lo disse S. Ex., t·ecebera daq11c1Lc 
municit~io. 

ot·aJor cllamaJ·à anonymn., p~..rqu c não est:i as
signada nem datu.da, refeN-se ao assassinato de 
Adriano Martins Ramos • . na freguozia do Mar 
de .Hespanha. O segundo, dado ha 20 e tantos 
dias, foi commettido na p r'ssoa do feitor da fa
zenda de' uma. vi uva; e o ultimo refere-se á 
se,•icias praticadas por fazendeiros em um indi
viduo de nacionalidade portugucza, 1~or sus
peita de ser ellc comprador de furtos de café. · 

Como era do seu dever, o orado1· tratou de 
tira.r ittfo1·mações acerca da. vern.cidaélc destes 
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f:tct.os. Dirigiu-~e neste sentido ao Dr. Joa
qll im Bat·bosa. d r~ Ca:;tro, ch!:f,J do pm·tid(l con
servador. naquella loca.lidade. o qual_ confit·mou 
os facto;;;, Ut::ts não com as córes sombri<:S como 
fot·a.w pintada!'. 

Quanto ao primeiro Iacto. o do assas ;;inato do 
1 o () 1 ar in!> .\.amos, < lZ a carta. que. ~en o 
o escra \"O pt·e.-=o na. m«sma fazenda p.:! lo pro
prictario e algu·u1.s pessoa~. que alli se reuni~ 

~ 

veiu Ji..:;::o a fallecer·, sendo os seus restos mor
taes ntimdos acs porcos. Pat·ecen ~:o orador c 
parece ainda que a manei ra por qne se expri
miu o autor da. carta não P.ra :>enãu filha de um 
principio de _adio ou d ~~ má v0ntade contra. o 
prvprietario e os faz~ndei:·os que alli se rauni
ram. 

Quanto ao segnndo facto: o orn.dot· cl'iz que 
quem conhecer o caracte:· do Dr. Barbos:t Cas-
ronem) r um ,:; ., · : " 

v0uha firmar· com a su1. a;;signat,Jr·:. a cont:·a
I;i:~dade do facto. i:i este s q ~ : ve,:;~e dado. coruo 
a c.arta refere . Atnda n.ü1 is o or do1· ficon con-
,·e nc1 " c e q 11 o a c o n a o so pa ~sa rt\ como 01 

rf:latado. por conhecer o i uiz de direi to. auto
ridade cne:·gica qUI) :Ü>solu tam~nte não havia 

; . . 
• O ' 

não tivessem proYidencbdo. qu e :1s causas se 
passa-a,em daquelle modo. 

Além disso. são conhecida.~ a.s iri6as abolicio
nistas dos D1·s. DmHte e ).Iagalhães Gomes. Si 
esta autoridade fu;.:::-1) intimar os fazendeiros 
flue não com ! :areces~em ao lo.:;at· do doli._~to. 
n~vla custavn-lhe l'eJUÍsitar força. do Miuisterio 
da .Justiça • . u:n~\ vr::z qut~ o .M:u· Je Hesl_.)anh::t 
dista. pouc:1.s hor<ts Ja cid:tde. 

ordenar seja remottida á commi~são àn orç~
ment (J urna representl\~ão. que no anuo passado 
foi pelo ot·ador prc;;entc :1. esta Camara, e que 
tinha sido enviada pela. Assoc.:ia.c;ão Commerci~l 
de Pel'Oambuco, pedindo a diminuição de im~ 
posto Je armazena.'Yem, crcado ela lei de or-
çamento, dimllluição que aquclla Associação 
reclam~L em b:.?m dos int~rosses commer..:iae.;; da 
proYinc!a. 

R. RESIDE:"\Tl::: - Q pedidO do nobre 
deputado será attendido. 

O Sr. Za..nu.1. com0ç:1. dizendo que te•e 
n:Jce,ssi<bde de retir<.~.r·-se hontem Ja Camara, 
logo que terminou a votação do art. fu do 
project•J sobre a reforma ser·vil; não pôde, por
t:lnto, oavir o discurso do nolJre deputndo pelo 
Rio Gran,!t) do Norte, o Sr. Bezerra Caval~ 
eanti. ?\:las,lendo hoje o extracto desse discur1!o, 

, · • - -.. 4 • : • 

• • • o 
niente fazer s;obrc · o modo por que correu. a 
votação a t·espc:to da ebição do Uo districto 
el1~itoral da )I'O\' int; ia da Bahia. 

:< t.:onsl era.~ücs inju:-atas ti n h :1m sido fci ta!'5 
pela imprrm sa a r espeito da votação dessa 
ele i 1;ão, mas o o:·ador não so j ulgou com di-

~ e • • ._ • 

tiv:uncnte ao mo lo que cad:-:. um dos Srs. depu
tados-\'otou n essa questão (apoiarlvs); não se 
julg-a com direito de Lomar contas i imprensa 
pola opinião que c~11itte sobre a sua p·~s,;o!l c 
sobre n tnodo pot· que proceJ.•::: ; limita-se sim
ples mente 3. cnnsultar sua consdencb, com a 
quul, estnndü i;ali~feito. jtdg-a ~;st.ar b··m. 

l\las o sen n oi•re amigo, cujo. opinião muito 
a prSI!i_a •• o ill.u~lre ~!eputado .a qa;~m se . refere, 

) l . . 
' 'er<!ade que re11niram-s 1J al..:-uns fazendêiro;:: . eleiç:Io' apreci:1c,-õe;,;eqne. set~ s~ ·;ef0rirem ~á 
em numero o.le 10 ou 12. e foram~~ c:t;;a do pc,r- pe:"soa do «)I'M1or, eutret;l.nto o :J.brang-!m. Vai, 
tugue:r. dadara r-lhe tlue de\'ia retir:•l."-se do porLa.uto, dizer o ne · ul •>-a, do sn u de\·er a 
ogar, porque cons ava que e e an ava com- respe1lo do m edo pur· que ess:A. eleiç~ão te ··e 

prando o..: íut·too;: pt·atica'l llS pelos escrayos . logar·. 
Portanto, os factos como se é!Cham narrados ~abc qun G;;tão _sempl'c su.;eitos l.\ ln.J nstiças 

na cart a. c a r1' cem de f,mda.mento, 0 o cra<lor os homens iJtl C se acham enca~regados do go
pód lol g a J·anti t• qu ·~ o.: babita nt••s do po\·o:td•J da. verno. Não admii'J., portanto, q: :e o nobre d·~
Soledad·3 s:Io pacificos c inc~pazcs das Yiolcncias putado li\·e:;se att:· ibuido n. pacto com os St·s. 
a r ;;H ida;;. con~ervadore;; a a. H ~cncia. de dous mi-

O orador t t:rminn :1..: C"Onsidcr:lÇÕcs c1u c fez. nis Lros, na occasião a que ;::e refflre ; mas é 
dirigi nclo um reqq crim"nto :.i. Camar~ afim de pra ~·i:;o qne ~ejarnos justos com a rlver·sarins c 
11ue anjam ou \·idos o j ttiz flo d i i·.~ito o o deleg-a :o 

1 

com cori·elig ionn.rios : a ansend a. dos Sr·s . mi
do Mar de 1-I c~p , nha :1 res;;eilo de"te-= factos. n islros .na ':otaç~o r~a s r~l .~ it;õe~ do '14° <! istl'icto 

E' iido a:;oLtdu o a pprov~: Jo o s·~.~·uinte c!.l Ih h1::t. podeo s ;gmficar t :tdo, ffi !;llOS um nc-
, · - cordo com os nobr·-~:=: d ·~p u t ados t:onservador·~s. 

R :qtt:.: .·im.çul:J (. \p ni':.do.~ .J Por di g nida<b dus St·:". depnt :dos, 
por· di .:;nidade do minist cr io, por dign ià ade rlos 
::uinistros , e~sn accôrdo não SI) p::.di!'.. d~1.r. Era 
· 3. muito os nobt·es minis tres não com )arccerem 
a. essa. Yub ç:!o. p01·que q L: a esq ;:er que sejam as 
politi c:1 s fJI :e p t·o f:Jssemo ~ . ellas n ão dev e m pre
v::l!eccr c u1 matcr ia Je '.'ol'ific:H;ão de pnde1·es. 

R.equ ~' it·o que so peç:1m.por i ntcrmcdill do f.li
nistP.!· io da. .Ju ~ l i \a. ~o jnizde di reito c delegado 
d·! policia .Jo :\1. ;· c o - ,.:p:tn l :l, in ot·m:•ço.·s 
sobre os a ssa:-;sinalos üe i\l at·tins Ramos, do 
fei to:- da fazend;.~. de- U !i'::l vi u va O das SC:iV ÍCÍfl.~ 
:1pplicada s a u m pct·tu g- ll ~Z, f :clos con, ta n tes 
de uma cart:t lida pelo ~ena lor Chri s tiano 
Ottoni na sessão do Senado d'~ 26 Je Junho 
ptoximo passado . 

Camara dos Deputados em i ?> de .Julho de 
18:)5.- B a1·<7u d a L eopol ,fi na . 

O St.· .• J"o~é ~:ln.rh:a.n.no •·em sim
pk~mentc pedir :10 Sr. p rc!->iden te que se di:;ne 

Foi censurado porq ue, s ·mdo r adit:al , votou 
c nnlta um nbol i:::ionista ou soi-di.~nnt ::~.boli
c ionista. . Mas o s eu a 'bolici oni~mo n :io o 
obriga a t ot'l'er as ~uas convi(·ções quando se 
trata rlc veri fic aç~:i:o de podet·. E • bahia!lo, sabe 
pe rfeit::Ú11c!lte d:l. bi;;toria do 14) districto da. 
Bahia. 

Sabe qu~ em toda~ :1s hypotheses o d epulaclo 
legitimo e 1 :~gal era o Sr., ·Barão da Vilb dn. 

., 
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~a:ra: Comn, fJOÍ!>, o orado:·, po1· amo1· ao ::~.bo
l_Icwmsm ) ou :t outras ··onsi.leruc;ces. do '."ia rn u
llar· d~ opi 11 ~:i o nn lw:·:t d: vola~;:lu '1 

O Srt •• J,Jsl~ }.Lu:. AX~o d:i 1.1m ::p::u·t0. 

O St1.. ZA:-.1.\ re-q:onc.hl qw: 1Hlll\'f! ntó CJ'11Hn 
invocass<J a o tini:'L•; Jo nobre )te~i.tcuto cJ,J con-
se .tO p:ll'a ang-a1·iar· voto; p:lt'n. a :;nnulla1;iio. 
Isto foi p::blie_o e nol!l'Ío. Pul'tanlo, não e:.l 
pó•Je atLrib:.~ir ' ao minist~I'io o pensamento d'! . .. 
c;;tc ou o.c1uelle. 

O Sn. Jo"'j~ :i\1.\llL\:"';>;o:- lnrocando-s':' a oDi
nião ~'l. nüh~·-1 pr·:,siilcntc do eon::elho., f1i (l'uc 
se r!XCtr: 1 u o ::sr. 1no:.r.1 z Pom pc•.!. · -' 

• o S_r:.. z.\)1.\ !.!:1o tem a culp;~ de rjllC m:! t) 

mdondament! se invccasse est:~ opiui~io oara 
semelhante caso. · • 

O Sn. ADllL\="O Pm!':~:TJ-:L :-A hyj:Othese é 
a 

O Sr... Z.uiA diz qu·~ na r1uest:i.o d;) H 0 dis
tJ·icto da B:thi:1 não Gl' a possirel a ~pplic<H;ão 
do al't. :20. Si os nobres J_,-. utadus estu:las::;e:u 
n. cl0iç·'io, lndarn de vet• 'i''': n S!'. Barfio l1<t 
Vilb. da Bat·t·o.. tinh)i. w:lioi·i:~. ab:-ob:ta no dis
t.ric:o ; si ns !"Cnhc-res, deixa nclo <tS el oi':,'õe.:: :H~-

. : (. . • ..; -~, • t) . , ... ~.... :u ·. 1 ,;,!:) :.. 

snhid ~s das urnas. h:w!a.:u de t•ceonh"cer· 'Jil '} o 
~r. B<J.r:io da \'illa d 1 n~~r:·a ti nh:\. rr!.'lÍO!'Í 1 alJ
solnta, porque a e:c:<;ão de !S:tt; Rita d:wr. 
1n:dor:~t ao :Sr. B..:~·ão d L Villa d 1. Ihrra; ·~ ó 
fót•a cl ~ drividr~o 'llle o can lidal.o, r1ÚtJ tiHba rn:.io· 
ria, er·a o can iiduto legit:mo. 

O SII.. Ao::lrA:o-;, Pm~x-r:·:c. :-V. Ex. não fal-
=l,:t. n~~ 0lei.:ão vel'la.leir:1. d:L Cl!;a -:\' .n.. . 

) S ., :\I. ti'· ··a 1a:·t ·~ a el•Ji :lo d~ 
Santa Rit:< e :l. (\lcL:flo Y 'l'd::d ·irn. dn C s:~ :\o
V<1, a.iuda. tr)m maiot·ia o :-;1·. Bar·ão <b \'ilia da 
DarJ•a: i::to ó nma qu·:!~t:19 Je prova, é uma. 
qucs uo 0 somma. 

() nobt·e Ihr:ío d:\ Vilb. rb. Barr:1, com Ulz:a 

fr·anq uc:r.a que o Ol':tdor· não t(jm sor.iin q rJe o!o
gi:u·, não n'g-ott :L Lllsific:tc;:io da Cas t No\•a. 
nH•~ d;s~c q~to rinh:t sido a conse<lllO!lcia d.L 
f:\lsiíicação de San:a Rita. l'urt:tn o. :L Caala
ra niio tinhn, l'O: Ol'lancl,,-so :is (l!t•ki:í ··,; vcrr.l:l
doii·as, sen:1o !jll. t•econh r~ c . I' o SI< n -l'~O d:! 
Vill:t d:1 B:u·r:l. 

O 01'.11lrw ,·. ho:nt>:u de) p:l:·!icJ,,, tom rl•m .n:-l:r·a
do pot· m:t:s c!Q n :n t \'Ul. ; ma~ as su:1s i1!.' a ::; 
pal:Lid;tri.:ts não IIFJ rhwiat1l ou1·i .~ a :· :t :;acri fi .. 
cios Jl'':l. •;ll m nl!uca s:·,auCl sacrificar-.,·e r:o1· 
!'Cil p:u·titln. Gs nobres dt'putado::; fi~et·am rn'ais 
do que devi:tm put· aq nr-lle <lu e foi inc .• pa:r. l}t) 
q uah1 acr sacrificio, nos dias em que p:·ccis<.~.
varnos de cnr·t·elig-ioilarÍ·'JS na C:unara. 

O Sn.. AniU.\:i.'>O PniExn;r. :- Est:i explic:1cb 
a posi•:ãu de V. Ex . nost:i q11·2stão. 

O Sn. Z.urA pergunt~1:- Podia eu, libcr;ll ,:c 
coração c ub::,licioni~ta de alma. auxiliar .. 
q ur~ m. no p·~t·iodo ebitot•ãl, q •!i :r. (~n trc.l.!·:L:- tres 
districtos aoe !:o ~sos :tdver·sal'ios? A ~;uem ex
polliu dt:sta cas:1 o disLincti"sÍulO St·. Hod1·igue::: 
Lima, para trazer u clb o Dr. Fr .. nco '? 
(iloar/ e.~.) 

E' neces.:;:n·io c.-nc;uat• frente :i frente o 
~:lver.~ario 

v.rr . -47 

l:"~I S;:. 
l{ocL-ig-i:e,; 
da Hai·rn. 

DEPUT.tD)': - Qnem exprlliu o S:-. 
Li:na f.Ji a acta falsa <.!e S. Antonio 

f\. r• ·z . . . .. .. _, .~n. .d)fA. ,·ontJnuan.lo. d1:r. f)llr) n pro\'ln-
ci..t da lhhia. TOda "'[•bc quéltl !'oi r1ne fai:o:: ao 
s~u düvl·I' no pe:-i Jc:cl CJUC atravc)isamrJs; n. prn-
lltlCI:l. J O 8Lra Si>.') 11UC O o ISt!'ICtl) C O !.l.IS

ti"ÍCVJ :llais I;bc:·al que f:llla tem em :-ell c~ntro, 
e rjUO:) é rCJ}rescntaulc d·•s;;r: di~t·ieto um cGnsn.J·-
~ . .. . . 

:.o ·comp•·oruisso tor!J:~do, c mandou o;:c~·~v·~J· a 
b~co ele ponnn. cleiçõ ]S p:tr:t. r:xcluir O s:,;u \'OI'i'C

ligional'io c fnct· entrar na Camara. um se·u 
a:h•ersai·io. : 

O Sr .. Jun::xGiO Ar.y:~s:- bto n.:o é vcr
d:'tde. 

o Sn.. ZA)r.\. rerg-nnta. quem ._!que dil que 
ist' não é vr;r:b.dH ·~ ! 

O Sr.. Z .\)L\ o assevera ao nobr0 de;,utal; ; 
c diante da ::ssr:·vcraç:1o do orado!' e da do n:;!Jrc 

t 1 • · i int. ir· ara di:r.er 
a este Imperio que é o orador quem faii:t a 
verdade. 

O Sn. Jun~::\cro At\·Es:-N;1o ô verdade . 
(CrH.;<c m-s.J ot~ti·o.~ apartes e o S;·. prcsi

~.tr~:• te ~·acfa;na uttcnÇ~o.) 
O S.:. Z,DL\. guar.!c,u s!lencio, não dis~e 

um 1 ,,abv!'a nesse I'ecint.o, limitou-se unicn.
nient:;' a seu yoto, chegou mcs1nO ao ponto de 
:. bs t · t·-:;e de dar q ualrp1 r passo em relaçfi:o á 
clei•;iitJ do 11° di:::tt'icto; mas, por muita pa
eicncia r1uo po:>s w., não pódc c:;ta~ ouvindo, 
soln·0 um a:;sun~ pto dc~t:t o:·d~m, surgirem ac

• n..· nã 
t;l·Toeom. como ai!tda contl'a o orador, que já. 
tctn. ~~om·i:l•J uHiÍl') e q ne jú vê e~gobda a sua 
pac:cncia.. 

O Sn .. TuvE~cro :\LYEs:-Fa\:a a. sua defe:::a 
S0.1lt :lCCUS::tl' llS outro:~ . 

O Sn. /.A)f.\ p~t·g-tmta si n:1o tem culpa, 
ctnno d· f!n :et·-."e? Pai-.:, o nobre deputado, que 
eo:~hc~•! a provinci :l. (b lbhia, não sabe que o 
Ol\ttlot n~o pe~lc litt'·ç:L.:: de libcrali,.:mo a ueahutn 
dos seus ~0111panheiro.; da m ... c:;ma P''O\'inct:~? 

O Sn . Jun~~c10 AJ.\'l:s:-Ncm tão pouco o 
S!'. !\l:u·,·ol: ao !\lo um. 

O Sn. Z.\:'IL\ respon:lo riue o nobrn cl•\putn.do 
pr•. J\'O~a-o S'' m ter· di rcilo do faz o l-o ; não e:.;tá 
··ntretc :1do n11:a 'JLW-aão com o nou1·e c!cput:J.c.lo, 
a. 11_ uc:u tent da :o a~ Inaior • .-s pi'OY:lS do :ttJJi

r.aclc. 
O Sn . .TuvExcto Ar.vr.:s:-E si qui:r.er entre-- -
O S.: . Z.\)L\. di ;~, _qt:e ni'ío hou,·e aqui nenhum 

cxcluido p ·'la. C:• mara. houve apenas o reconhe
cimento de quc:m devh'l. entrar. (Apoiaclos e 
nüo a;1nio:los.) 

Ató .-1u:mdo h ·•' emos de ver en tt·:n· :·qui com 
diploma:; at·t·an,i ndcs individuas que n :i o foram 
e lei tos nas uc·na ~ ? · 

O Sn .. Tuvn:::\Cro ALYI'.S:- Aco!lteceu aqui 
isto ante-110nt•;m . (.·lpoiados e nJio Gpoiadv-:. 
Cl"lt~a;i~-sc ot,t•·os mttitus apartes.) 
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O SR. Pnr.:srnENTE:- Attenção ! ObsGn•o 
aos nobres deputados CjllC nito se pódo fullar 
contra o vencido; e peço ao orador que, n.tten
dendo a que o a.ssuinplo do qu•3 está. tr:ltando 
jà é materi:l. vencida, procure resumir-si) o 
mais possível, afim de não levn.nta.r ess~s rc-

O Sn. Z.oa está se resumindo, mas não pó le 
lleixar ~o declarar neste recinto que o ':lu~ lhe 

O Sr... I3E7.ElUtA C,\.Y.\LC .\NTI : - Porque o 
nobre d'-'puta.ào disse quíl eu tiuha feito consi-' 
Jer·açõe.-5 a resp.úo· d~• ligitimirlade ou illGgiti
midade da ehiçi'io a.p ~,ro\·adit. aute-honlem nas 
quacs S. Ex. se a•:h:i\':1. cumprehendido. 

Eu não )C .o lerdão di~to nem a D ,._ 
que não tín~ semelhante inten•}:!O. 

O SR. Z.t:'.L\.: -Eu o creio. 

. . . 
l'ÍO da. ord ·~tn do Sr. Rodrigues Lima, não des- apello, nã.') lhr::t o; amigos, JUas p~:rn. os :vlver
pct"tou por par·t·' daquelles lltlf.l · rlcviaw in te- sarios afim de (1ue dcdarew si discuti a ligiti
ressar-se por ellc o interesse que se manifcs- midade ou itigitimid;ldc dcss:t el·~iç<to. 
tou por q_oem não ti.nha tanto dil'(Üto a i~.-;o. (Conflnnação ela;; bJ.ncad::s conservadora<:, 

O SR. Jo:sÊ 1\hRI.\XXo:- Est:í. enganado; fi- bem como do ~r. Zama.; 
zemos tudo pelo Sr. Rodrigues Lim;1. E' um~~ Ent:Io p~t·u. que tt·ar.et· a questão de ligitimi
injustiça que nos faz. (Cn~:;am-se O'HtJ·os d:tde 1 Si eu n~lo me r,•fm·i a ella, o nobro dc-
apaJ·tes .) _ putado Latnb <! m . não devia. Lrar.cl-a par·a o de-

O Su. PnzsrDE::\TE:- Attençao! bate (aparlcs), c nc~tc cn.so o ue S. Ex. uiz 

'" ~ ' .... 
duvida.ram desenvolver todos os s:~us recur::;os 
em favor da eleição do 1-1" distt·ic .l'. (C ,·u;;m;I
s • a cu·tes. 

O SR. PRESIDEXTE: - ALtgac;ão ! Peço aos 
nobres deputa.los lllle deixem continu~r o 
orador. 

O SR. ZA)LI.. conclue com uma declar·a~:Io 
que fa:r. por amo:· da •erdade: votou . pelo rc~:o. 
nhecimento Jo Sr· . R: rão da. Vi lln da Bam:l, 
:nas nem e~te C:J.valheiro, ner.u o Sr. B<1rão dé 
Cotegipe játnais lhr; disseram uma palavra a 
semelhante respdto. Portanto, os oz·gíios de 
p . . , . 

0 
g ::; \'0 l.S ::qUl a

dos pol' qun.l:1uer libcr,tl forJ.m p:<:-:.t ser agr:l
ds. "el aS. Ex., chefa conservado!', nqnem s~'.-. . 
contacto com S. Ex., e que nem elle nem o 
prr!tendente lhG disseram uma palavra. sobre 
e::-ta eleição. 

O Sn. J os:E M.tn.rAX='O : -Ningu l)m disse uma 
palavra a respeito de V. Ex . (Apoiaflos .) 

O Sn.. Z,L\!.\. diz que refere-sec a Ga;eta da 
Bahia. 

O Sr. Bezerra:. Cav:.l..lcanti:
Peço a palnVJ'a para uraa explicaç~ão pe,soa·L 

O Sn. Pnl!.SlDE~-rE : - T 'lJ:t a palavra o 
nobre deputa:io,''m::ts elevo ponderar que ~ó lhe 
restam cinco minutos. 

O Sn. . b'1:zEn r •• \ C.:l.YA.LC..I.l\TI : -Eu usarei 
de quantos precisãr. 

O SR. Pn.ESIDE::-:TE : - Pelos lllcio3 regi-
mentaes. 

._ a .' ,!_,I 1 a e 
on ille;:itilllidu.tle dt~s:;:l eleic~ :~o . tr:;Úi d·~ dis
cuti r o: t ;roc:·~im!:!uto do::> zu ~ni~tro.:. E nã~ os 

vol~l' pr.:lo Sr. :\bz·~dino ?11oura, accusi.~i-os 
por uão tel'i.~rn vindo votar. (jJiaries .) 

Entr.:nd:J que a. IJU:.~.iqud' <.l ·p <.llado podG :-:et· 
licito abstel'-S\~ de vot~r em 'JU•:!:.lões ele vcz·i
fic ::ção de ]JOcl•·:res, wa~ ontcn io latubem r1:1o o ... 
go\' Crno tol.ll obrig-ação do yj,· Lou.HLI' p~rte nes
to.l' votat_~õ~ . ..: para mantd' o 1Jre tigio d.l l~i, G 
zelar n. su<t o bset·vanc.:ia.. 

Si elle e . .,; lâ convencid.o c~ q uc A o não H é o 
do•J tt t::do deve vir ,·ot<&.t· (11' ~ u 'lu · n 
O g'Oi'et·no e O rcsponsavel peb bon. ex•; CÚ<;ão 
da lei. Si entcn .. !et· .-lue <:,o :-;eu advet'i:!ario li;~vr! 
vot:H' p ~1l' clle; ,.i eutendor l 1uu é o :":I'U at~!igo, 
~ ·w a:t, m ar 1Jo c, l'ara llUi) ca1· sus-

peito em L~~~so alg-::w. do •Jlif' o wi.o r :;,.;ah·:• a. 
ab ;; L~nçã:o ou :·etirad:l; ao con tnu·:o co:ilp,·o
mett .-o m?-i:', princ: p:..lmt~n te n.g·or<~. 

Fique i~to hem cbt·o. t) lJU ! cu n:io admitto 
ó a. :.~bstenção, c1u·· ne--tc c:l"O n:io pode S!:!l' im-
parcial. llelll ab . ..:olutamonl'' lcgi timu. _ 

E -;te foi o ponto ~i.Jl. 'Jtl" trat,·i da que.s tão 
sitnpieswente, c uriu :-;ei CO!I)O o nobre d•} puta.Jo 
se pôd·~ .julg .-:r ofl'cn<lido com i--to, ott nch:.t.r mo
tivo para vir defl',Jndct· os ministros, por não 
terem vindo \'Ota.r ro,.itivameute ll.U Sr. Marco· 
lino 1\iout·a., quàndo di~to ni!t) os :.tccn,;ei. 

O que, porem, su~w:ntu e continuarei a sus
tenta~· ó qtli.l foram e tem continuado :1 !iCl' im
molados lib~raes p:nn. :->atisfazcz· a eon : gação . 
do;; dis.sidente;:; com os consr~r·\·adoro:., e p~u·a 
com ater o mllnstel'lO aul:Ls . (.- Jio iados e 
ti'(;CWJl.- .;e m.u i t os apaí·t..:s.) 

Oi:-;to estou convencido, o L:1o cOn\·encido (1ue, 
o SR. BEZERRA CAYAl.CA::\T [ : - s~m duvi- sendo cll!'istão. v~rdadeu·amente religiu~o, a pe· 

da.; mas tambem sem neces;;;idade da ath·et·ten- l';az· de n;1o ser j esuita (risu) :J:lo duvi in j urar 
cia, ou a de~peito della , ~e fo1· pz·~ciso: qu'! se d~ u, _e a!l'ronto 2s pen:.s ete1·n~s dJ 

Sr. pres!.dente, ~1u~1 sorp reaendtJo lo.:-;ü infe!'llo !' ·-~la 111inha l'l.tlirmação. (lii.wulo,>.) 
com o e~ord1o do drscu~·~o do nobre deputado, E' tal a forç 1. da. luin'!ta convicç:1o qu.:: ou 
meu armgo a quem ten.no sempre tra.tado com di rr0 isto. e ate houtGtu convidei os wous ad
estima e eonsitlerução. ve~sarios a se quizes:-em c:-:tau.Jé.:er-mos uma 

O SR.. Z.A.:O.L\: ·-E a que eu procuro tambem l discussão especiul sobre est~ ponto, dão direi 
sempre corresponder. ..: . nest~~ Ca.u.ara porque o regimentt) o não per-
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mitti1·in., pri ncipalment3 executado assim com 
estas re~LricçÜ"t:l absoluta;:; ~;obre tudo para 
aqw~lic,; que nà·) ag·r:1d.11n; rnas na im pt·ensn. 
Não SOlt ruuito :1bunclante de recur.~os, mas 
n:i.u d l,l.vidarei f' zor algum sacrificio para sus
Umlar · islo ' uo ~~stou ffi 'L ' · • 

intima e profun i:uuent~ con vr·ncido, e certo; 
tanto m:1is t1uanto foi o proprio nobre deputado 
quem veiu hoje declarar que pelo menos um 

, a co en rou aqm 1 e-
gitimamcn:c, contra o Sr. Rodrig:nes Linü1.. A 
culpa é principa.lmonte dn. desnnião do par
tido! d ~stes odios pessoaes no seio do partido, 
que o dPsnatnram, pervort0m c produzcra destes 
factos. E' i::to qu•} eu crmsurei c censuro. 

Si o ~r. 1\:farcolino l\lon1·a pagou com a sua 
exclu~ii.o o let· S:lcrificaJo o Sr . . Rodrig-ues 
Lima. e culpado o Sr. l\1arcolino Moura por 
que fez is_to e ~ã; c::lpal?s todos aquellc:; que 

ir o ponlo Clll que me colloco e neste ponto 
ni'io tenho m::do o.liJ ninguem, nem de Deus, pot·
run nfio ooll'cndo . 

:.u l'l'Cio r1uP. :dncla tinha alguns minatos, 
mas nfio üS <1 u: ~rtl csg·úttu• p:l.l·a. })l'OVal· a V. 
Ex. q uc a s.na a~h·?rlent:!a foi ex-tempo::-a·1ea, 

O :'.n. Pnv.sluF.:-;·rE :-Eu ancnas chamei a 
attcnr;ão de V. E:(. · · • 

O Sn. Ih:::m~ru CAVAT.CA~Tr :-Não prc
cisa\·a. fttZCI' ;L arh•~.· rt·~nci:J. e prinçipn.lmente a 
mim que t·: nho pratica velho. e s::i comprehPn
der ós. meus di.1·eitos e os meus deveres, como 
o tenho dito muitas vezes. -

ORDEM DO DlA 

CO~TI~U.\<~.\(< D.\ 2'\ DI:5CUS,ÃO DO PROJECTO 

X. l 6-li:\85, C lU!: DITO AO l\II:SISTEl'UO DO 

E' lUo e apoialo o ~~guinlc 

A á igo cHlclitivo 

Artigo. O gü\-erno npresentar:i. i 1\ss::mb.lé:t 
Geral na f:~. s· : s~à•) ot·din;u·ia um :1. conta espec1al. 
c circnmst!lndach ela. n.pplica~Ko dM despez:.1 s 
f e: tas em vi rtud J do~ credito::; conc"didos pela 
lei n. :3228 tlr: 3d'~ Seteml.ll'O d'l 18~H. 

Sab das se ~sões, 15 de Julho de 1885.-Hen
?';fJ.,te ~. 

O Sr . .P .... :udra,dc Ji''"~i;:~:ueira ob
t·: nrlo :1. ptthvr:\ pela ordem ob~erva qu~' o snb
sL'itutivo. ~cg•1ndo o rrgiml}nto, . deYe fit'.:lr 
sob1·c :: {wsa p:w.~ ser iidl) e apoiado d~;:po :s de 
cleb:ttida. e votad:t :\ )rono-:ta. 

Nli.o póJe ser conjunctn.nvn1te, como o no~Jre 
p1·csident:~ acaba. de annunci:1r. . . 

Primei1·am.entc . v:;ta-se o pro.Jeclo ; depo1s 
segue-se a dÍSCOSSfíO fiOS :H]dit. ivc:.; . g • C:o; t:J. :1. 

march:i prescript<t no regimento, c são o~ es
tylos innltenweis d il. c:\sa. 

O Sn. . Pnli:51DE:STE:-O at·t. 14! do regimento 
diz o seguinte. (Lê) 

.. Parece-me, pnrt:m~o, cpl'~ é t\lll)Hcavr;l ao_ c:. so 
cstn arti~o ~~ bc111 nssuu a nota correlat1va sobre 
OB 0Stylos seguidos. . 

o 

tê!ll admittido dis<.:u<:>são especial para os ar
tigos additivos; não é uma discussil:o. com
mum. 

• m Jora, por <'l.nto, ·o r. pres1 ente, não tl
vc~se attendido ã justa reclamação do honr::..do 
deputado pelo Rio de Janeiro, o andor e;;;pera 
que em vi-:ta destas observaÇões que faz, 
charo:1ndo muito especialmente a attenção de 
V. Ex. paraesla exp:·essão de que usa a nota. 
-discu--são dos artigos aclditivos-S. Ex. não 
mantenha a sua decisão e a revogue. Limita-se a. 
isto. 

n1. o S1·. prl'si(lente d~cl3.rasssl1 t~r tumado a. 
resoluç.ão q;,e annunciou, o orador continna a 
snsten•a.;· a inter t·eta iro ue deu o nobre 

0p:ttado 9 ..._ i·. And1·ade Figueira. i disposição 
do regimento, que rege o nssnmpto; e fazen
do justif,~n. ã lueidez do espirito do Sr. presi
thnt~. limita-se :t ler a nota 34 do reg imento 
que constata os es!.y los desta. casa, constituin
d·J clltn:l. garanti:!. p::u·a todos e mesmo para 
S. E:c 

Esta nol:l u:io pó~ie ser a.coim::da de q1t:tlquer 
pat·cblida<le qu·3 pos;;<\ dominar-nos. 

A nota é a. seguinte: 

«A pa l:.l.Yra debatidos comprehcnde lambem a 
votação.)> 

' . 
Os mais ~ntigos membros de;; ta-Cam3ra dc

cl:tram qu'~ nunca :;!'! poz em duvida est:L intel
ligcncia. 

como costuro:~ f;l1.CI' sempt·e gue reconhece q uc 
nãü cst~'t com o regi:t:cnto. 

O Sn. Pn.E.::IDExu:-Attcndendo ás consi•le
rações q uc a(·abam de ser ü·i tas, admitirei 
-!'lPrortu namente discussão espodal sobre o 
<idditivo. 

Continua a discus~ão do credito. 

os~..:. Ca.strioto : -SI·. 'PI'CSÍ<lcntf.l, 
não posso con~crYar-mc em silencio diante do 
credito pedido pelo :Ministcrio do lmpt~rio para 
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desp'Z~S com n con:;tnlCÇ'iO d·~ n:n hzal'CLO e I o Sr:.. c,\STRIOTO :-0 lazaroLo :-:•3l'Ve p~ra re
O'Jt;,:s medidas p:n•;t pl'(!\'<m!r a Ítn·:~s:'ío QO CCU<!r por ::~lg·um tempo :1. B"<~t1t.~ qne· vem t~ltl 
ehole:·a-lU·)r.•::s no I:npcrio, o n:io i'O~so, por- n n·i ;s s::s[_) •itos, uus niio a"( •cta•ia. ~' mal; 
q:h~. dian t;~ d;) es:n.rlo fin •nceit'<) d,) pail.. lt·:•mo I p··1t'Clll iJ ta.l:d)e<a neccssario lllll ont:c Jogar, 
to:asssvez·~s :ue \':~joo g"O\'Crno dispnsL•, nlitJ par:tn::de i>•~.i:m remettichsnc[ltellesque Yicrcm · 
a cerc~,,~ r :1s d~~sp·n ~~ ou diUJ i •uúk:s. :uas :.t .i'i :: :re ·ta. los c~ o m;l l. 
~ l ...... '· 

:':·. pr·''i:l·ntc. em 1~'3 i foi pc,lido p:·lv l\li
nis:cl'io dt) I:npe;·io u:n crcdit0 •l~ :30U _conto? 
';li:\ ; ;r<~r ·t ·)( ... s a.... P , ·"'· , ,~ · ·.'· ,. ·• ·, 

sc~ud ~ p:1ulica. dando as pr·odtlcnci:ls t}llC o enso 
l't~•:uo1·ia. 0 eo:-po L~gisl:uivo n::o ~;ó deu os 
:300 contos, ''Otno deu ru:1is :Z:HJ, isto c, dc:t 
500 coutos : <hu. por cJn ~e:'! n~'ncia. qnasi ou lru 
tanio cl:l."qnillo que o gon~rno h:1.vi1 p0d!cl '· 
Entr·et:mtn, S:·. p;·,~sid ·'nte, aqnclla qn:tlllia . 
quo tinln sirio dad l p:lt'a oceo:• ;•et· ar) conjnnct·) 
de m·~·liLhs ten.l . ..,.r!les :1. e .r i ta;· o !i':: l. foi rotl:sor
vid:l, dig·o m,ill, lbi excc,lidL por uma -~o da~ 
medidas em r'CQ':td:ts-a. constrclC•"fio de um h-
z~t·~to na Ilha Ür:tncle. 

Eu me e:s.plico. 

::>1' c espez.:1s re a 1n1.s a p!'•)\'C lÇ'iq u 111\'a''''·) 
da pc.,te; o corp:) lc!:!'islati\'t') d ·:n-lhc 5'\'1 co ::
~os c, ;;ó:n·JJÜC u :na (bs \'c:·l.Ds d ·'ss.t 11;-spozn. 

' d:t e~n 58:' CoJntos. 

Isto. :::enho:-es. mostra o ponco r11spc :to r1nc 
s; te :1~ ao cnrpo legisla Li \'O (.\ jJ 'Jiudo:;.) 

O Sn. ~üc-DowELL:-0 g'O\'Ct· no n)"i:l limi
ta o orçamento ao credito qu) lho é n:t:t !(): 
f.1z a rlesper,:·, a sua vou ta de. 

O Sn. C.\STr~roTo: -Si o corpo legisbt.ivo 
tivesse votado 300 contos e a<; rlosp ~" :~ 1.; f ·ibs 
:~ L'" • ~ • • i 

b:l.Via pr:~\'i.;to , l;cm; mas. :tcc:ta:· o govez·no o 
ot·çamento de unn só obr:t em quantia snpc~irw 
ã Yot:1da ar:-t. tod:~.s as des lGZ<l~ a ll·é! o cr ·di t) 
se d··stinava-e o q~1c c't nTo posso compr·..;
hcndc:-. 

p:t !":\ o b.zar·eto r.ot• prevcnç:"io ; arp.wlles, por(•m' 
qtre c~Li\·,~r·cm afl'ectados, derem :':lll' wandados 
p:u·a um untr1> p(lnt-J. Logo. Elo hzareto esta
bclecif!, na l!l-m t!l'::n!lc é H.i.::Gnt') p:n·a reco- " 
111(~1' on re:·ebcz· aqucllcs que n:io '·· st~,o ;dl'e-

. ct.a-io.::. •', !'i l'al'n. P.Sbs d ·~speza, o governo nos 
perle :-1s~ contos, Pstá dar<J q:1·~ nos h:1. de a!n:!:. 
i'edit• dinll,~iro pai''' osse outro ho!5p : t:d desti
nado u recolher os doeu Le,.:. 

o Sn .. 
' [UC C : 

CAS'7i~roTn:-ls::o, Sr. pl'·~;;i f'lllG, 

:1C:LiJr, de dii~0r, cnc •ntro confir-
.... • • • 1' 

em um otl1ci0 ,:o Sr. inspect·q· da ":turlc <],) 
· Orto d:) Rio de .l:m r~it·o. in.licand•1 qn.c O<> <'f
f•,)ct:tdo" d 1 I)Ste não "ciatH r-)nleltidos )ara I) 

h7.a.:·eto do A ::rabiio. ma,; p:1 r:. ~s P:dtn: s, 
coust p~~r~t 'lllO n!ud .~ não noi•; se p )diu u:n 
r•~:J I. 

l ... o~: ,, .dé:n ch lles:·,cza d 1 58-) cont9s, temos 
já qu~ eout:1 r c0111 un{a d"sp "'' 1a~li:; ll"CC,S)Ot.rin, 
w~tis m·~.;!lte sem duvida. ll!'nhum:l, com um 
estatH~le~ ! :nento d· •stin;~do a recolher aq_:r: lles 
' fllG jâ venham :-.tfcct:tch>s do mal. Assim. adài~ 
cionando ús de~pez:1s do h::.:tre tn as qne se hão 
:c f :zer co:u esta u r:t d · nc .! .• ia r<, 
dr;mo::~ pr •ver 3 b ond • if'cm'os. 

Ora, Sr·. prcs id 1J :1 te, is lo tlirna- :e :tssus!:1dor 
c~: r;;z ~To do m::~io;· ..-usto ú a seguirüc : r1u:1nd'J 
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as ci1·cum_stancias do pa.iz, porqu~ este est:i l ainda mais um hospital de info~cionados nn.<õ 
einpobrecirio; ou rr~ndar lcvaut:H uma phnta Palu:uv, que é logo o ponb visinho do Abra
em proporções n:ais vas!a.'3, _ pPrém, con•tr11ir h:To • . !e dnas uma: ou ha o ris :·o de F;(;l' 

sómentc ]Jart~ della, a lllet~vle, a Lurç!l. p:1rtc, in:'eccion:td_t toda a ilha., c, por co :t~cqnen da, 
como tem0s f,~ito com n!uitas 'utra':\ obra,., o conlmente. porque as relações entre a ilha 
como se faz. por ox"m lo c :m Ul!~a enitc:t- o · :- · 
C!:tru\-manda-~e const.ntu· um r:oio aLó qne a:> ce3S:l!·io t;ue o govcrti~) dc'=apr•>ill'ie uma grnn
l'ii·cumsl'lnci-• s permitt ttll Ç:1Z'\l' uma no\·a. <~cs- de pal"tc da. llh:t, o, e~tab }lcccndo n :-.>;sa sua 
peza. - pro~wicda. t,~ um cord:1o. cnn;;trua o l.lz~~reto 

1\lns, :-:V!Rho:-es, não SJ fez ist~! . \'oLa o p::.r - e uosp1 a n2ssa g: ané e extensão, assi111 se-
mcn Lo, o é o que rne rovolt:l-, 500 c.ontos p:q·a parada dt) t•esto do. llha. 
diversas vr.rbas c em uma só vci·b:t o g ;vei·uo Ot·a. pergunto, \'o:tan~.!o ao "qne j:i tinha con
mand':l. faze:· o cr~amcnto que cxcc:le r!s:.:a. s:l]nr~do : si a pnpulaçiio d ' ilhfl., qu·~ e muito 
quantia! Isto e O qna não p0:5SO tohr:-tr ·gr.tnrJ !, fur inf!CCÍOU:Hla,, infer:ção que passa.rú 

Agoi'l"l., Sr. p1·esidcntc, uma out~:l. ('Onsid·'- imm·~ iiat:l.ment·~ para o · conlin ··ntc. e:-n vr'r. d1~ 
ração : ~ot·:i o 1og-ar ('SColh1do pelo governo afast:n·mos o mal. nfío \"<unos att1·n.hil-o '? Não 
p3r~L esse lar.arnto o mais np1·opriado ·~ Em ser:l neces~ario nessa hypoth ··se rctuover o la
minhn frJca opiniii:o entendo q110 nü'l ; e por Z3r-; to ou pelo menos o hospital dos infec ·io
co_nsequencir., si daq~ü a dguns annos, ter- nados desse ponto p3r~ outl'O '1 E as obras ·~ E 

pet.~, se vier a. rrc.)uhec~t· que o log-~r não é o 
lllais apropriado. t.ot·emns que abandonar tudo 
e ftlz'~r n:wa d·!Sj)Gr.a. · 

O Sn .. J. PE:\IDO :-0 logn I' foi cs~olhido 
pot· uma cOJnmissão dG medicas muito dis· 
t1nct0s. 

O Sn.. C.\STIUOTO :-Eu respondo ao :1 par
te do nobre deputado : a c.Jmmissão d~ medicos 
podia nscolhn.r o log~r e ver mosmo a sua 
idoneid:1d:'. enc:u·:tndo certas cit·cu! llSto.ncias. 
r o:· exemplo, pelo lado hy;;innico. m:1s _a. res
peito d-3 outras circ::mstanci:ls o medi :~o t'!m 
ta.l1t't cowpetencia como qualquer Je nó~. 
( .-1po!(u/ os.) · 

O Sr • . F!l:L1CD nos S.\NTGS:-As-:im como o 

O Sn.. CAsTRtoTO :-Sem duvida, o orç:\-
Jnont-o não é do medi::!O. 

mec11CO a -
tond.r. a cot·tn.~ condi~:ÕC'; ; o mn.is não lhe com· 
p0.te on, ant ·s. compete tanto como a C[ll:.tlqu·~r 
horc.cm de :llguma illu;;l r:u;ii.:J. ( !/ 1t oHl r os 
O}lf( ;•lr~s .) 

O S :~. C.\STUIOT!'l :-~r. pro:sUcnle, q nn.uto 
:i idon"i-lnde lio log:tr. cu dic;se que n:io 
tinha rluvid-1 algnmn. em nffit·nuu· q11e o log:~r 
nfio er-a n m:ds apropriad•) pn.r:l o fim. ScnhfJ..:
rr\ ,.:, o log-:tr do Abrah:io é Ulll ,[n;;: pontos d:-\ 
llha Gr:tnd ·, a. cl'wl 1! uma iunn1msa ilhn.. tem 
scgurn.mcnte nm1s sete a oito leg-uas rle e-s:tcn
Rfio co:n nmn. n duns ele lnrgur;-~., couformo 0!'; 
d:ycrso,;; pronto;; rb illw .. 

A llh::t (it':llVle n.eh:t-s·10m f1•entc nos mnni
c:pi~s de 1\hn:..rat'H.Lyb:-t, An::-ra e P:~raty, 

,~ ; pios ~ão l1:uito pr1voaclo:-:. E' ve~· ia<.le qn~ a 
Ilha rlist• unn l ·g-tt::t e l~nto, duas c 8lC tres .-lo 
(;r-,ntinl'nLc, ~eg•lndo os diversos pontos, pol'ém, 
ella sô po1· ~i{\' muito povoa la. tiio povo~d:'l que 
no tempo õ:t cleiç:'io indi1·act:1 clava m:~is de l)00 
votantes e um b:ttalh:io inLeiro rl:t gu:1rdn. na
cion::J. 

Isto qnet• di~er que havia _mais do QUO bo
meu::; r:nalificados guard::'l.s 1~ac10~aos. Compre
b~ndo·se pf\ I'feilamcnto quo, est belecend.o-sc 
em uma popttht~ãó de';la> llll1 lnaretoi e 

'"' l ' 
E' est · ~ um dos pont.ns principae~ a que que-

ria chegai'. Está o g-overno f•zendo essas im
mensas des ezas m 1 ,.,. · - · 
o mai;; a;;ropt·i :lllo. sen1io para o laznrcto, peb. 
gr.: nde distancia dfl Côr1.e, etc .• seg-uramt! ntc 
para. o h< ,spital 'los atacarlos do mal. 

:.rA voz:-Apoiado. 
O Sn.. CASTnroTo :- Pocler-s~-á diz~r: mss 

c1u:tl o lflgat· nu co~t'l. do Rto de Janeiro mais 
apropriado para. o lazareto d<l que a ilbn._ ·~ 

Pa:·ece-mc q:t~ o hospital se poderia est:1bc
lecet· <'m alguma da.;; ilhas de Sa.nt'Anna., fa
zen•.lo-se para iss:) alg-nmns o!)t'.1S d'art~ . 

O que ê verdade é •p1e a dP.spPzn. com este 
snrviço n;io f:ca na quantin. de S:SO conto~, mas 
ha c1 ~·' • • • 
Or;~, S1·. pr:~sid ·ntc. eu qn"ro tarnbem pro

test:tr contra o systr> ma e t:tb·Jccido pelo go
\·erno do nosso p3iz do pedir creditos depois de 
cot T::IC •·:tr :ts OJrns; e maneu·:t qne co oca o 
cor i lO lcgi ..:lati vo q uasi g n~" na obrigação de dar 
por f.m;ans quantias pedidas. (:\1wiaclos.) 

O parec\~ t· da commissão diz (fé]): 

<< Parte d:is coustrucçõo~ ó fe:tn. lllcdiaute 
con tral!t : c'·lebra In pelo eng-enheiro ao serviço 
do .:'llinist.erio do lmpot·io, prrocedendo conetll'
rcnci -: ;111blic · .• c Ollt.ra. p1:-t ·-~ por admioistra
ç~io. O Í!)mccimenlo elo material neCI'S~ario 
p:\t'a as nbras t :mbem tem si.lo feito por meio 
d0 cone ;r r e ncia. )) 

O S::. ANonAn;; Fu>UEir:A :-0 governo não 
pút1c eontr~tcl:w :t lóm do credito. 

O Sn.. CASTlilOTO :--E:s ~1.r1 ui. 

Como é <Jll·-:l o goycrno :1nim~-~c n. f,7.1Jr um 
,tquillo pa r :t trac n~o t:qn :catori-

z:tt;-·lo ~ 

Como é q t:e o g-overno anima-so n. fn.zer 
um cunt1·actn de obt·as parn. a~ qnae;:; ainda 
n :lo tem verba, o que o poder legislativo pôde 
d :t 1·-lln ou u:io ~ 

E" · n~~ce.ssario mn.i~ re .~pci to :i:; dispo; içõcs 
de !c! ': xprQsst1. e ao ~o1·p:) legislati''o., porque 
es!:· ~ nf.o ó uma chanc0ll<Lria. (:l 1wir.ulus .. l 

Eu noto, Sr. prcsichnte, q uc to los este;; pe
dido~ tl0 cre'.lito que Yem para a Cam~11·a 1;ãb . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1605- PÃjgina 9 de 21 

Scssüo em 15 de Julho de -1885 

inte_ir::_mc-nte de tituidos àe infonna.~õ 'S. ~ó.s 
::tqUllWO s:d.Jcwos o q ur~ \'(ll:m:ws. 

ÜI';>. por I':S:emplo, aqui dclJaixo do titulo:
Reb.<;>:Jo da" dr~sprz:<s feitas n~ts J·rOI'incias: (fi]: 
« l'Au.\.-Acq!!ÍS:ção tla ilha de- ' / 

ncwin:t•ia T;;.tuoca........... :?5:ooo::;ooo 
Idem de uma 1:-.neha ...••..•.• _- f;i: GOO.~úOO 
Despez:Js dhersss............. 1:2:32.~800 

.-::. . ... onltna.... . . . . . • . . ..•. 
Ora, Cll pergunto par:.~. gtw fim é i..:to 1 Para 

r1ue ~~~ C0!11prou essa. ilha c o r::la.is? 

O Sn .. l\hc-Du\YET.L:-E note 'JUC o ""ovorno 
colllprou. por 2:->:000;-:; u;na ilha que h~ pouco 
tempo fot m·rema t:td:1 1:o:· SI: te. 

O Sn.. C.;.sTn·oTo:-Aindã lliais essa. 
i\1as para que Í•;tJ? O gor0rno não o diz e isto 

não é mo: lo d:.! pedir c•·edito. · 
O c ::o val·~ é r 1W os nobres Je ulados da ro-

vinl'ia do Pará no:: êstã) supprindo com aquillo 
que~ o go,•crno 1105 devia dizPr. 

~Ias_ a proposilo <h ilha da Pa tuóca., no Pa!'â, 

reb.torio do Imnerio 
rr.•· o~·a ~aea. con.ra. a riu;; (,cs e ,j;t piOtc~tn. 

c c a segtllnle:- :1 de aproveit<Lr-se a .gi·and·' 
ex.tan.s:io de t :~rreno das duas faz·~ndas p:wa a 
Ci'U\Çi\0 d<3 fp.d0 V~Wlllt1. UC C:WUCll'OS, d::t Cül
lU!'a <h legumes n alg .. n~ ce:·e:J.••s. 

Porque, si s · f1Jr cstal.v·lccez· o pbnLio de ce
r ·aos e criação do gado.Yem pm· força a nowea
ção.de um adu1ini ~ tr:~dor p:-tra ; sse s~rviço com 
rrw:tos tl'ab.Jlh~dorc ~ e feiu:rc~, de luan,~ira r1ne 
!'Cra u,aa :eepc::a de tnuztü:s cuntos cow um 
p!·odncto de nn ito poncus . 
. Desde j 't protesto <~ont.1·a c~ t'l idéa, lembra h 

s1 ln rn me recordo, pelo inspector da s:, ude do 
l)Ol'tO. . 

Eu nil~ po~so ndrnittiz· por ftjrnn n·"nÍ1uma 
que o governo v :i e::;t belceer no laz .rf"ltO u:n:~ 
faz enda. de cult•:•·a oa ele ct• nc,~ão. p·,rque : s r:í 
SOruen C lllll :1. a7.Crt< .~ ,; e r;e ::: pe;:a . . 

Ago:-:t dcYo faz;'!' uma ouset .. •ação. ~à.""l ob
slant() me parec"i" 11UC nada disto é da t·r:sponsa
bili -.lad·~ oo aclunl :;linist.ttJ do i mpcl'io. desei:tY<l 
fj:tC S. Ex. nr•r infvl'lll:'\5'SC COlllO é (jUI' o''en
g-cnhciro. :1 qu·•::l n ào tenho a h<mrü d.; co
nhecer pessoalmente, mas cr ue me const t se r 
111uito . distiucto, que é lente da Escola Poly
techl'!ic:'\. onue està. .sujeitoaoponto, todo ~ ou 
qunst todo~ os dias. póde admini.sh·at• as ouras 
da .Ilha. (3ra.ndc,_qnc dist:~o dnrtni ·n.:lis de nm 
gr:w, por11Uc ~ü~~ it ponta da Mar;unba.i::~. lemos 

f.~z·•r :w !~Iuo em urn <ha, com o~ me1os de 
que dispomos actnalmc-nte para aquellas pa-
r:.lgens. . 

considr:·ações :uaito r~pidas. sobre uma d~spGt.a 
que Y•~JO aqu1 em referencw; :i cidade em que 
resi.lo, e de que ~ou immr"}diato representante. 
C1·ew que lw. aq•li um erro de imprens;a. Entre 
ss despezas foitas para as p_·ovincias encontra· 
se a seguiut0 (lê): 

. << Rio de J;lneiro - S:meamentr1 d'ls barras 
do Fonseca c S. Domingos 21:536$:346. » 

Kii:(J ~e~ ocd:: 5ca n"m uma ne:n. outra b:irra. 
::. .. e u ~<H' centra. , que nuo tem arra. 

Quanto a S. Dt>ruingos, t:nnbem. não me 
consta que h~j:1 um lo;ar com_ este nom<\. 

impren-::a,.sob pena de tet· havilo um completo 
d·:>sconh·~ctmento d:~ ttpplicação do;; dinhoil·o;; 
publicas. D~ve :';Cr-bairro do Fonseca & bair-
ro •)~. onnngos. 

Q:zanto :iOS ntcl'ros do bairro de S. Domin
gos .. sQi qrre for·am feitos, e até em terrenos 
p~rtlculaJ·e:::... · 

O Stl . Cü::\IU LErdo :-De quem·~ 

O Sn. .A::\n::u.nE FIGüElllA :-Na. Assemblea 
P •·orincial já ::r; tratou dis:so. 

O S:l. C.\STr:.roTo:- ... mas posso a.sse
gu r ar ü. C:1mara q uc no bairro du Fonseca não 
s~ <.e:;pcut.Cil um rca co:n :seme .1ante scr
Y:çn. 
N~o s 0i si o governo j,t mnndon :t qunnti;t •. .. .. . 

1 ... · e. ~( ' 

n:1o só que no ba i no do Fonse(~:~ não sr} des
p.endcu um !"e;d com n.te:-ro~ ou q ualtl ucr· outra 
o:Jr~t, ma.-:: a111·la que. ha Ollo ou dez dias 11:1. 
Üllt}:>ra Murii~ipal de Nithcroy, UUl dos ve~úr.
. .o:'G" •'?C~!:mo_u :a '1 uan ti:~ 11 uo se rlizi:1. dada 
P'!lo .flhntsl8rto âo lmpez·10, para ess:t ob:-n. de 
atenos no L"onseca . 

P~n· c::nsr:guinte. c,sta d•.>spcz::t, que !;e declar~~ 
ariu t. póde se!' qne o g-tWCt·no a tenha mandado 
f:lzo;·, mas (l i e uão· fo i fe!t·1. até :;~.~·ora, posso 
as,;cver·.:r :i Csmara ; _t:tnlo que, como j:i. di.:se, 
um ve:·ei!dor d ~ llHmiCi!J<\lidade de Nitheroy, 
qn~~ não pócle ser !>uspeit•) à ;\drni ni:>tr~ção. ha 
puucns dias, l'•}Cl: mou qno uc o~t1 is~c ao pt·esi
d~ ·nt; ~ da p1·ovincin a quantia · dnda pc·lo 1\liniE-

, t•' l'i o do lr::pr•rio pam :1. pl_ellas obra:.: . 
' \ I '- :S 

outn\s con, ií\f•ra<;ucs: mas a in,•eJ•:oão n:\. ordem 
do di:t d(~ixa. ver que o J.:·overno t.cm 11eccssit!ado 
~~ue se votf! est·~ credito qn:•nto :Jnt~.;. Nno· 
quero cmb:1. rnç~u· :\ p:H;sílgem Jo Cl'cdito ; .flz 
a pe nas es tas con~ide,·açü· :s com o fim ·Je pt·o
te:>~:\1.' coutr:.\. o modo ele proceder do goJerno. 

\'ou sentar-me. dando uma prov:t de que não 
tenho por fim . embaraç:w a mat·cha da adminia
t l·ação. ( 111ttito bem~ muito bem .. ) 

O Sn. RATISBO~.\ :- Di!:!Ctttiu como .. con
viult:l .• 
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O Sn. • . MoxTAxnox requ~r e. a C:tm~u·a.l dispõ3 o s~guintc no art. t7 :- « Todos os 
approva o encerramento da dtscussão. _ pedidos do dinheiro para novas ol.>ras serão jt:s-

Votaçil:o do s::guin t~: - tfficados com or~amento e- planta JelJas ; e 
.._ 1 l:"' -· quanto as já com~çadas, d~verão d•;clarar os 
~-rt. .:l •ica elevado a 8:)0:000::; o credito I'es!Jectivos ministros o que se tem já despen-

ext;~~nlina.~io de 500:~0~.~· c~n~edido. P.elaJ~i dido, e o que é :_:>rcciso despender pat·a sua co.a.-
c.usao. segun o o orçamento a que se proce
derá, senão se tiver procedido. » dos Negocios do lmpet·io, afiw de occorrer -ás 

d~.;:spczás cJm a constt•uc<;ão d;) um laz~relo e 
com outras r.wide!lcias >.'l.t'a revinir ;1 inva· 
s~o do cholera.-morbu:3 no lrupct•io. 

g• appr()vaclo; -

Ealra ei..O discussão o seguinte: 

Art. 2. 0 R·~vog-am-s~ as disposições em con-
trario. _ 

Ninguem p:3dindo a palavra, é encerrada a 
discus-são e posto a votos e approvado o art. 2. o 

Discussão do additivo apresentado pelo 

O ,;;;:. "!r:'T - .... 'd "='r. Jc-JLCllrl.que~:-o:)r. pt·es: ente,-
na persu:'-são de que t:dve:t seja adóptj.rio o pt·o-
J c ', cuJ · ar 1go aca n. de ,;:et· \'u t:<a.<.•, tomet 

· a delibera1;ào Je oflí: t\.:ce•· <\. consider:-.ef!:) d t 

Calllanl. o aJditivo, : ~L cuja bitara. V. Ex·. mun-
, .. 

Entendo que o augmento do cr•~dito ped:do 
pel? Miui~tt:rio dol:.nperio u:1i.J pód:l · l;Cr con
ceddo. 

Vi, St·. presid:)nte, que o credito pri:uili\'O 
foi até 30U:OOO§; é o 11ue si} lõ no prtlje;.;to o:re
recido pelo e:(-winistt\) do hlt•et·io; o S;·. Franco 
de Si, e ~enuo uté ::;oo:ouo~. t.leduz·se du.hi que 
o nobre ex-ministro már\!OU o limit:; a que o 
credito deveria chega!". Não obstant·~ foi elie 
1 \'' d . • '1 a. . --: 

actu11.l Sr. l!linistro do Iwpet•io· pedir mais o 
augme uto de :35U:OO:J$, elevando, as~iru, o cre
dito primitivo quasi ao triplo. 

a nao ~~s ai..O,por auto, os : v ~.a qne se-
entench~u que devel'i<tm ch•:;;ar q uan :o um i t·J 
as despezas co1u o lazareto· Os 500: OOJ$, a 
que fo ·am cle\raJo,; os :-300:000.;.;, são ji iu::uf
ficiente.-:; ; só com 850:000$ pod~rá set· con
struid~Z> o lazareto ; e 'luem sabe si suu impor
t:!:ncia não ser:i aind:.\ a.ugmentuda! Or:l., V. Ex. 
S_r ~ pt·csirleutc, br~m vü que, nas cir·cu:us tan, 
c1as act1J.aes em quo se acha o pai~, n:t dnil
ci•Jnci:t dn recursos qu) sotrre o Thesouro. não 
é pos:>i vcl que cs clin heü·os putlicus S 'ci esban
je:n assim com ta ut:1, semcerimonia . •.• 

O Sa. CASTRIOTO : - T::1,11to wais qn~nto 'a 
despeza tende a crescer. 

O Sn. HEXRIQUES : -Tanto mais cru:mtú 
t:Oitl? a~~tba de ponder·ar o ~oL>t·e Liepu t~ t~o ~elo 

, . 
da loc:didad:ul•l desLiuadn. p:u·a o laz~treto, :1. 

llha Gr~\nle , não póJe prestar-se sem g1·andcs 
dispcndios dús cofres pubt:cos p:trn. resg-u:u·dar 
a população, que nella. cxi -< le, dos otl~i : o :; per
n id osos da calamidade •. que s ·_) receia. Tra
tando·sc, St· . pres idente, de uma obra nova. 
como·&, a coustt·ucção d. d~zat'<J to, não se Je,·an- : 
tou ~ planta, e nem so p1:oce :cu fl O o:·çamento 
das despczas, que essa obra a~~:wretaria , pt·oco
dendo-se, assim, contra a expres ~a disposição 
da lei 11° 10G de 11 de Outubro d·3 18:~7, que ~ 

T.emos, po::-tanto.' ciue na. fól'rua da lei se d_e-_ 
"":'· - . " . • t .. ~ • . ~ 

mc:nlo da despeza que se tel'ia de fazer com o 
lazareto, e n43m essa planta. consta que sele
vantasse, e nem que a orç:tmento algum se 
proced:~sse. 

O nolm; ministro do il'!lperio c:lisse, em seu 
dist:urso publicado no Di(!rio O ííi,:iál de 12 do 
co.:."rento, em resposta ás ob:;erv<•Ções feitas 
contra. este credito, que a urgellcb, que havia 
dclle, não permittiu que se procedesse :•o:> trs.
balhos da la.nta e or .amenlo e ( u a-
dito hav-ia sido votado para a.;; medidas pre
Y!=ll ti v:1s corltt·a o cholora., depois das q uaes é 
que se cogitou do bzareto ; mas, Sr. nre.'>i-
· ..• 1 , · :1z.t 'l s co;;r u, epois :ls me-
didas ou p:·ovi u~n,:-ias :l. tornai" :tcerca dros 
lll '•ios t!e p1·evenir a invasão do cholera-mOt·bus, 
l ... ; • .. ... . · 

leva:ltar-se a plau ta, e faz-r:r-se o orçamento 
do l::zat·eto~ tanto m,:is que. como eon;;ta dus 
annexos do rebtorio do ministerio do imnerio 
-lfltt:a F-. :1. construcç'io Je um lazarel~ ful".l 
lelnbr;lda p"lo prc . .,;i::ente da junta d ~ hygiene. 
~~omo me. :id:t tu·g-r~ nt"'. e que o p t·ojecto, apt·e
;;entado cru -15 d:; Jnlhn peio htJnt·ado Sr. ~:::.
ministro do imp,~rio. fetó J:.t consLt·uê~ão úe"sc 
la~a·cto o poat 1 princip:tl do c redito o do 
mesmo modo >roc·~àr- u o aclu:•l Sr. ministro 
do imperio na pt·oposta que ap1·esentou em 2í3 "' 
do ~latO findo. 

Demos, po_rêm •. que ~ not·~or do ch?le~·a 1~-
. . 

planta c orçcunento uor oct:n$ião ào credito de 
500:000.~. nem por is;;Ô se por!et·á contg-tar que 
1exns;;e d! havet· tempo :.:;obejo pt'-rD. tir::J.t·-se ~t 
plant~L e proceder-~e a nm orçament.CI rletalh::tdo 
e circumsta.nci::tdo d ·s obra.,, pal."a que ~e pede 
3.g'l)ra. m~d.s _ s::.o : ooo~ouo . 

Que a constrUC\~<tO do hzarNo fôra l~mlwada 
pela Junt:~ dH Hyg-ieno, é o que se lê nos 
dito" annexos nn. cilada lot1·a F. A hi di :~. o pre
sidente dcs~a j 11 nb. o seguinte: <<Ou t:rosim fiz~
mos vet· u urg-cncin. do e,o:tab t=~leci rucnto de 
um lazareto o nl tlis long-e pc:::sivel da cidad~ e 
situado fOl-a d.t b;m·a . >>Que fez css::.l. (0!1:-trt.cçii:o 
ponto pt•iücipal do credito pedido l elo St· . ex
minis tt•o do impet·io, é o qn ·~ cons ta dos te:·mo::: 
dn su:~ propost;t, r eproduzillos .a.a. do S1·. nctu:tl 

• • l . • ~· - . , .,. 
... .. &. • • • f .. • . ~1.: 

o cl'edito cxtt·aot'dina!·io de 5Uú:OOO. ~ :1fim de 
occorrer •i.~ despeza-: com a con~trucção de um 
bzareto e outras pr·ovid<·ncias . » 

Em re ~po;; ta ao nobl'•'} deputado pelo Parau~. 
S . E::s: . disse que ha via ouvido, soLre o lazarcto, 
n:Io a Juata de Hy giene, mas o capittio ou i.n
spector do l\Ol'IO, neg :mdo assim a t:Oll1!_Je tencia 
da .f unta de Hygi~:n <~; tfU:lndo, corno entendo
t inha, e tem, uquellajunta toda a competoucia 
na m'1terin em virtudo do decreto de 19 de J~-~o
neiro:de i882 que dispõe assim (lê): 
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« Art. 1' A Junt~_C·.~ntt·al d.J Hy;;iüliC ~u- 1 pir·ito :~~mto, Ser:-gipe, : Parahyba., Cearà., e 
blica. crearla. em vu·!.udc - Jo dr:creto n. 5~8 • Matto Gro .:so, essas despeza;:; n:Io vem descng.o
de ·14 de ~-etr~mbrode 1850 terã sua s:;clc nG j bad;lS, como convem, a,>plrec-·ndo entre ellas 
município di i:!órt'::', e esten_dcl'â su:.•s :•tribni- \ qnanti:ls qne •. \)Or _:oua. imp?rta~ci:'l , mereci:J.rn 
ções a tu.lo quanto possa mteres:;:ul' a :-;uudc toda a espectficaçao . o mmuciostdllde, como 
publica. ex:Jl'C•'ndJ sua ~tntoridadc no mr·srnc :":ejam ns cie 21:5:3ó$:3'1G para saneamento da. do 

' .. . .. .. . ... .. .. .. ~ .• 

pt·ovidencia;; que o inspecLot· Ja ~aud~ do portQ 
honvet· de tom:1r em casos e:üraorJinai-ios.espc
pccia.lm~ntr• por ()Cca:::.ião d<:\ epidemias, deverá 
entendei'· :=:e coin o presidente .da jnnta central; 
e si houver. de~acürdo Olt ::;i o pt·csidcntc iln 
junt·1.juigM indispensa.vel, conv.·~~~ará este log-o 
a mesma junta, c SrJ{Jlti.J·-se-ti o rpuJ 1JO J' cl;~e 
fô·· n•sol~Jido, communicando-se a o g-o,·erno. 

Vê-se. portanto, que si foi ouvi to solll'0 o 
1,1 zareto o ins ector à a. sriudo do ot'tO o Sr. 
ex- ministro do impedo ouviu c se dirig-i:t pe'n. 
()pinir1o de lltn:'l. pes~oa menos competente. 
q_u:tndo, em vidu~c ela~ disposir,~õ )~ do rl\}CI'eto 

No restrmo demonstra ti v o das d·>spez:ls com ~' di(hs ::ulc~quarlas contra o~ i nconvenie~1tc~ da 
construcção dcllt:·, :;;ob o n. 2 ', se diz (/.·;): eidade. E~tende-so a lcstr) da e ~trada, que 

({Saldo ~~i'>tente do eredito e:üraordinario üe communi.ca a pr:~. a ào Varadoa:·o com a ponte 
500:000;; (~egundb mo <'Ollsta) 8):\103.~48:3. )) do Sanho:i~ um panta:JO p1'stil0ncial. quocon-

Ora. Sr. presidente, um orçamr.nto em que se vt.m'l· de•sccat·. O rio, Jaguaribe, qn0 =costf'>ia. 
diz const:~ rltla o saldo é ta.!, sem que se conheça a cidad11 pefo c~ lado leste, é outro vasto foco 
a. cxnctidiio c COL'teza delle, niio m~ j}a:r:e.c~ qu~. mi~smil.ti<;o qur~ a.n1eaç.a int.eil'am<>nte a popu
pos,:a ~er ncn.it~ p~la Cama.ra.. O engenheiro, ):~~.ão.-S. Ex:. é p::u·abybano; e em nome d~t 
cuj ·1s habilit~1ÇCies e pt·obidade silo t·econhecil·1s. provinci.~:q t'_e t enho.!l. honra derepre"ents.t· D<'S-
e ne as si ~nou esS~l.· deú1onstra(~:t - · ta . t a n t • E ... rc res ta ad 
cer·tamen te cnnhedm~·n to perfeil<> dos dno qne lhe pCI{O . instantomentl) lance as suas vistas . 
:1hi se DJencionou. Ç> !>!:ildo podia ~e:· ruaior· ou :, para a pt·ovínc ia que lhe deu o Lcl'\'0. Na po
menr;r. e neste casõ o or,(amento narl ~ p:·o-.•:t. siç?io. em CJ!le S. Ex. so acha collocado. póle 

.: i n rn c! nan o-se o es a o ac ;t:J :ts ner- 10 gran: r.s s ·;rv1ços. pr·ocur:w o eVil.n
tJbras mai" urgentes par:t a construc~ão de um tn.l-:1. do abotimento, em .que se ac}1a, e pl'es
bzar •to na. Ilha. G1·ande e quantias dc~'pen ii .. cindindo de qu:lguer prevenção p1rt irlal'i:J., 
das, S'l cncrmtra. a qu~ntia de 9:825;~2t·l cin ~- promover n hem c:;t:J!' do seus r•at,·icio3, fa.
pendida com a casa da antig •t fazenda d:) Hol- ;:endo a totlo·; igual ,ÍLto>tjça, se .~undo os Sl} uS 
landez; enlret~:.nto que ess L mesm·1. qntl.!Hia SC'l'Vi<:-os c merecimentos, ~ elerando ~a sua 
~•t:i hn<,:ad:1 ~m segui.,la no orç~' menLo das tr·J'M nata! !i.r1 uelle gr·au de influenci 1 ~ e 
oh!'as mo.is m-,:.('<>ntee pa1·a construcção do ffi " Sm() pm~parioarl~ do que 0lb. ó dign:~. 
!a?.arcto. d" maneira qne a meo: ma quant.in. r1ue N:Io pOSi;O. s ... pt·csirkntc, · vota1· pela con
<! mencionada no 0strtdo nc1ual das obras já cessão do cr•}dito p~rlid t ; consi .lr·r.:-o exo:-bi
exist ·ntéf> c~ pass:ldas, ve m m:ncionad:t n •> or\~:t- tr..nle ; -.~nt~ndo que não ha. l1Ct!essii1arle t.h con
mento t!ns oltrns ·a. faz"r. das obras fu ~ uras. l-h str , ·c ~iio de um laz:ll'n.to (:om tantos torreões , 
portanto urn:t duplicata. de de~pcz:J , que S'•m tanta pompa e tan :o luxo. Um lazaretn ~im-
dm·i a escapou ã p -:rspicacia dar1uelle habil plos o m(ldest l cnm as acOllllllO:laçõ ~s p1·ecisas, 

funcci·:n·1r:o. _ . rne pa.r;·ce o •:nico c<,mport:LVet com os fracos 
Como V. Ex. viu do Ol'Çamento, que f:com- rccur·sos ,do Th(lsou•·o. Emendi dever a.prcsentar 

panhrt n proposta do nobre minhtt·o, foi · corn- o artig o additi,·o quo se leu. como rautr•ln., a 
pra .:1. a n.zen a. o o an az pot· ~ en- ) l!OO :1 lSt'!a tzação, pc1o OI"PO eg1s a.t1vo. 
tretanto qu1!,corno declarou o horit•ado d>:put:ldo dos dinheiro ,:; publicas, no cas.:> de S3l' appro
velo Paran á , h 1 via sido ajustada a sua ven:h a \'ado o at·t. 1 o . . . 
um particular por 4 :000.~, sendo prejudicado Prncodendo assim. não fiz m ais do que pro-
Q Es tarlo em 8:000.4 J00 ! ·:.:. 1! curn.r o bse•·vat· a medid1 s:1lnta:r da lei ile 14 de 

í~ orr;aw.ent'1 menciona tarnbem do-;; pczas SctrJmbro de 18:)0; sobre materia inteÍI'a.m ~nte 
íeibs com :Js prnvincias · ào Rio dr! .Ja,)ciro, irl() nl.ie:l. Essa, lei, conc~dendo ao Minis~Mio do 
Perl_lamboco, Alago1s. Ser~i.p<>, P ;mi, Ceará c Impel'io 11m r.re ·Hto extraordinario de 200:00C$ 
Ba1ua. n br>m da:: · saude publica ; mad. a.lêm de p:m t melhoramento do ~i'tado sanitt~.rio da ca.
qDc a junta dehygienc,eh<lmando a att·~n<:ão .<lo pitn.l e outras pt·o\'Íncinr:; do Imperio; dispõe no 

· -g0'7 e r no sob ré o est:;do de certas proviricia!-l ~ a art. 9 • o scg n in tê : O g oYeruo apresent:u·á á 
esse respeito refere.se unicamente ás do Es- Assr?mbléa Geral, na ia sessão ordina'rh, ,uma 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201516:05- PÃjgina 12 de 21 

Sêssüo em 15 de Julho· de 1885 . 877. 

conta especial e circumstancia·la a resPe::ito do com a construcção do lazareto. O poder -Jegis-
. credito concedido pelo art. -1~ 0 • ·' · ·. :-Jativo~conhecen_do para logo·que tão cõnsi.d,ú·a-

- • vol despeza exigia um credito ·maio i, elevou-o 
. O Sr .. And~ade F ~gue!ra C?- a 500:000$000. O go•;erno empr~gou como en
meça }lOr uma gu~sta~ de ord?r?-· O Sr. pres1- ·tendeu o credito concedido, e <mtes que- esteja 
dente poz em dtscussao o add.1t1vo apresr~nt:itlo habilitado para dizer ao parlamento r,i o cre-

elo nobre dr~ utado u l ,,, - · · ~ · . · · . 

· p a ca mnnca c o governo pr1va o dido ·~ ., · · -
do~ meios de fazer a despeza.. O 01·ador nada Diz porventura o govern·o que o credito pe-
tena a dep!o~·,lr com este . t•csultado, porque di lo foi effectivamente empregado; mo:;tra. que . 
ra·t lmente s~na unn fortuna que o goven1o n::io roi insufficir::nte 1 .. - _ 
tivesse ~e~ut·~os p::u·.~ uma desp~.~n. que se lhe A propria justificação de motivos da proposta 
afigura IDJUSt1ficavel. do: governo demonstra não r.star elle habilitado 

l\fas um dever dele .Idade e ao mesmo tempo para dizer o que o oradot• julga nece~ss.rio :l?au 
de ordem dos trab :lhos da Camar · , estirn1i la o que se conced~ o augmento de credtto ped1do. 
orador a pedir ao nobre presi~lento 1íue lh13 A pr~posta diz gue _o credito co_n~e~lidO teve 
declare ~i este ::v! :litii."O da co:nm:s,.-o se n.cha as segumtes a ·1l1ca oes: « Ac u1s1 uo das fa-
ou. não . em . ltscussão· c011 junctam.r.nte com 0 Z?ndas da · Jba Gr·ande denominadas do Rol
outro apresent.:tdo pelo nobre tl•:putado pala hndez c. dos Dous Rios, ,12:000.,~000 . -» Esta 
P urahyba. desi>e;r.a e certa. 

n. Rl~SIDr;:->Tz:-Sim, senhor; está tam
bem em discu~são. 

o Sn.. ANDRADE FrGu~mA ncha ( ue ora in<lis-
p~nsave esta d :c •ração do nobre pr.~s:.dent8. 
Dr! maneir:1. t (Oe, diz o ot·ador·, 0.~tiio em discus
são rlmH :u·tigo;; addittvos: o d:t comn.issão e o 

· . do nobi·o deputado p P.la P:ll'ahyha. 
· A prim··ir·n. obscr·ntc,;iio. que o parecer d:t 
commissã.o d'l orçamrmt) sugge1·e ao orador é 
l'•'ht t.i \':l :i incompet·1neia da. mesTila c iffitnissão, 
para cl:i.r parecer s~Jbre esta propo>;ta do go· 
Yerno. SP.~unrlo o r ·,~imento. ha na Callla.ra. 
duas commis;;ões disti.nctns: uin tio orçamento 

on J'a. e contas. ' p~lm'•Jra 1ncnm )C tu o 
qu~uto t•:•speit:J. :i lei annu:l. oe :U<'io:::: fb::'l-r a 
dosp<>z:t e ?''çar .a receit:t ~ ~ com depen--:l e~1c~n. 

, . I"'!> • 

parP.eer sobre as propostas do g-overno qne en
ten,Jam com o orç~a.mento. isto é, com os cre
ditas ordinn rios votados na lei annua tln meios. 

' ig-un.lmente certa. 
·- « Acquisi~.ão de um casco etc .. 12:~00.~000. 

·e· · -1 

152:UG$2i'i4. >> Despeza. igualmente certa. 
« Despezas feitas com medid,,s preventivas~ . · 

:33:802$209. » Estadesoeza não Ci;t.á demonstra
dn., por.1ue apenas traz ·a distribuição de credito 
não sõ para a corte coino para a~ provincias, se
gundo consta do a.nnexo n. 4:~ Neste anne:s:o 
vêm parcellas do ct·edito concedido, mas não 
do ct·;~dito etl-'ectivamcnte u,;;ado· e e5gota'.lo. 

« Despezas f•·!itas pelo l\Iipisterio d:~. Marinha, 
com tra.n~ o1·tes Z1:5:18s2i5.>>·E' df1s za 

(< Obras já contracbdas e em anrlain.ento na 
Ilha ü rande 4 i5:\)05.)483. ·« Esta dr·speza não 
está verificarla e r;ão pó:l~ ser vet·ificada nos 

::; , Cl • 

Nã') cst:i vet·ificada, porque não conhecemos 
os contratos celebrado.<; pelo goverM para exe
cução dt>ste serviço na importanci::t. dit'\ ; não 
o póde ser. pot·que o governo não tinha com
petencia para fazer contractos que excedessem 
a importancia do . credito votado pelo poder 
legislativo. 

E' dis;>O!"Í~~ão expre~sa, não ~ôm(mte da lei 
fiscal, desde tempos primitivos, mas ·· rl~ lei 
do ot·ç:~.mento de 1880, qu-e o governo não póde 
f aí'. c r c.llltr•:lctos a.lé!n do credito ·concedido. 
( .:tpoia.rl.o.-;.) - . 

A proposta trata do cre lito dist1·ibuido ás 
províncias 11~ imp~Jrta ncia de 12:): 187:)759, se
gunrlo o :tnncxo n. 6. Nest·~ anne:to vêm 
menciona los diversos credites _'ás prov-íncias, 

Existe. p01·óin. um:~. outra commissiio, :1. de 
cont:\l'J, :t t!ual, C')rno a p•la .. ·r:l o diz, competG 
c:t:uninar as contas das despP.i~aS f·,itac; pelo 
go\•erno em \"ir·tude d·1s autoriz:1ções legislati
v:t:o::. : A c"Ul. commiss:!o cab:: natUJ·alrnentl1 o 
dever de interpor p.Lrecct· sobre ns propostas do 
g-overno que se referir·em n. despezas fei~a~ 
por ello al•im d.~sscs creditas, dcspezas qui} 
dP.vn.m st11" examina la!S pn,.a !';C 8abcr si o cre
dito vot·.tdo foi ou nfio suflicic:ite. o po· con:e. 
qu~ncia si-(~ justifkad11 o pedirlo de cro!ito. 
l{csulta esta clidtincção da natnreila. •h" causas. 
da ~isposiç:1o reg-imcn t:1l. dos csty los i ~ai te-

. ., " In stquel' a a rmaçao e que aes 
da fiscalizll.çã.o. . cr.-~ditos tr•nh~m sido eifectivamente · empre-

A preteriçiio dc.;;ta. cla.-<sifi.·ação entre ns func- gaàos. 
çõ:'ls d;~ nmn. e o:.rtr·a commi,são coniluz ao re- Comprehende-:;;!} ê1ne, não tendo a com- . 
sultado fune""to riiantf!.doqual o o!'ador· se encon- missüo instiluido~exame sobre estes pontos im
tr ;; isto é. de tr·r de discutir n. propo:;t·1 de um portantes, não podemos conceder novo eredit_O• 
credito qne o O!'.!id•Jl" nilo juiza sufficientem~nte · ·credito distribaido não é o me~mo que · cre- -
qnalificarlo. Basta par::~. í:;b _a.ttend~r ~os tMmos dito despr.moi<lo. E' possível que o governo 
em que a :pr~p ·:-sta.do go_v~H·n~J ·s :'! ucn::s. conce- ainrla. tenh~, sobras -dos cre:Jitos concedidos~que :._ 
b~·la;; - . toi!aR aS dcspCZ:l<; Di.i'O i:erih:un SÍnO feitas , que . 

O governo apre;,;éntou-se ao parlamento soli- estes cvntractos, quo o . govarno allega, mas 
. citando um credito do :100:000$ par.'~ d~spezas .: nãocoínprovn. te~ celebrado, não tenham execu-

v rr.- 48 · · 
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ção senão n.o ex1;rcicio seguinte, nD ê1m1l d1wem 
ser- pagos. 

: .· Todo este trabalho devia- se~ feito pela illtlS- · 
tre commissão de contas e não pel:1. commissão 
de orçamento. Só aqüe1la coruruissão tinha 
compet~~ncia P?-ra examinar o estado .da. verba, 

:haturàlmc.nte excedia :i competencia. u~ illus
tre commissão de orçawento. 

hygit;ne publi-

Feito este rimciro re :1ro c ue se refero á 
leg,•lidadc da de~peza e a uma conta. qu·~ seda Apt·imeira ob;:;Grvn.çã'J que océorr3 ·ao oru.dor 
indisponsavel ter, pat·a conhecer o est~do effe- é ··que o governo devera tet· di~tirigllido duas 
ctivo da verba, a segundn. ob~ervaçiio qu ~~ o cre- obrns inteiramente distinctas, como são um la
dito sus.~ita ao orado~ é d~1. irregulüridade com za~..to permanente para quarentenas ""de navios 

·qne prncedeu o governo. quer na. decretação procedenteA de portos susi1eitos, que aqui che-
d:;s desp0:.:as, quer no p edido do novl) c~e lito. g-1tem com passageiros não al!ectados, e_ um la-

Ha dins, o honrado :d~'putauo p·~lo to d.istl'icto z.areLo fluctuante ou hospital propriamente, 
da. Côr·te accusava o corpo legtslativo por mos- par:t rec. lher os passageiros vindos er.a embar
trar-se esquivo em at.itot·izar,despezas em bem caçõ0s e já eflectivameute contamina.lo~ do 
d :L saude )ublica. O nobre de utado es . ucceu- ru:.l e "liile!uico. 

Com eifPito, insiste o ot•:.tdor. ~i o cor·p:1 legif;- hospiral para o-; at.aca,1Ós, g'l'ra!meute so faz 
b.ti,-o mostrasse pHa com A saude !•UiJlica a. e ;;- pt·ovisorio, verd.Jdeiros br.:H'c i.os r1uctuantes ou 

ui vau ~a a ne allud · n I • d · 1 =-- • - · ; · · , _ 

teria votado 500:000$ em Jogar de ·:300, •1ue ?o nw.m, se d·~strocm, rncsmo ~~ bom. d!l. saudf:l pu
g-overno pedia p:1.ra. o estabelecim'mLo d ~~ um blic •, p:•ra q• te n:io restem vestíg-ios do. mal, _d:t . 
lazareto. Além disto. si o nobre depubdo epidemi:i. · ··· ·· · 
ho1.we~::;e attendido p ~r~ ó orçamento geral do Entcntle o oraàot· que foi na• e•rodo g-ov0t'
Imperio, teria nots.do que n.hi n[in llleno.;; d:! no mo.;1dar· fazer a pt'iu10i r a ol.Jr.~., a. Jo laz[\reto 

.. cinco ou Sl':is verbas existem a benefi-: io .d:\ permanente, no ponto ond .~ J..lrcten,le collo
saudc publica. espec!almeatc antol'izando dês- ~al-n, isto ·é, na Ilha Gl'~tnde. O h;r,a.roto para 
pezas tacs na c:~pital do Império. Dispendio3 pe:o;so:1s que não se ac~t<H~_ etfec.tiv_amonte ata..,_. 

-tem !':ido autorizados sempre. ns m;:dida dos nos- co.:b s não c1·~'·h"l. ~et· collocado senão dentro da 
sos t•_•?cur . .::os financeit·os )a~a fim tão in t.':' ros:.. b:th ia d · R" · 
sn.nt~; e, si nlg-uri1~~ nrguição a este respeito se exBmplo, que ó tHn ponto ~il.uarlo ·em' distancia. 
1Jód~ fa:r.er ao corpo legislativo. é da liberalida- j;"í. r~speit:wl'l desta cidade, ruas que. n::i. opi
de com. '1 ne te:n proceclido, sem detr~-rmi na-r nião do orador, não collocarà os eslra.n o-eiras 

. · · ·o l r -., n::w a aca os a m•.1 est1a mteuamente seques-
das desp ' ZUS por elle.autorizn.das. (AjJOiados. ) tt·:tdo~ do ll.1undo, :-:em rdaçõo;., em uma Üha 
Está ó o ponto em que o cor·po legü:lativo pódl) des0rt:l e al;andona.da. como serã a Ilha Grande, 
ser. r.rguido; nuncn, i'orém, por ter t·e~aleado no dia em que ~e estabelecP.r ahi um lazareto. 
cre lito ao governo em benoficio da sat.cb pu- O orador r·ecorda que ji g-oza1uos infeliz-
blica. mente da rcputaç:1o d r-! pouco amig-os do;; es-

Autoriz1:1da a despeza de 500:000.~, o que trangoiros, e affirm:1 que, com uma medida eles
cumpria. ao governo faz.'H' ~ l\hn lou e;:tudar, ltls. q t!e não tem tr.uitação no mnndo, it·emos 
ó \'Grdadc, atú por uma e,.;qua. irilhtl. (emprc- c-onfirmal' esse juizo. Os poncos r:sLrungeit•os 
gar·am-so não ml)nos de 3 Olt 4 vapores), uma r1t1e chegam as costas dn Brazil, aind:i qu1' não 
certa porção d:l. costa do 13t•:\idl. nas c :t·cumvi- apresent,•m o menor signal de enfermid:úle, 
únhauça!'; do Rio de .Jan•·iro, para a collocaç:io ter:-:io d0 ~-<et• recolhidos. não 0m um· ponto pro
do lazareto pt·oject:tdo. A dcspeza de~sa .. e ~- x:mo da capital, do.nd t· lhe possamchegat·no
quadrilha ó 3. quo se diz f, .ita pcl) .. ministet·io ticias, jornaes, ma~<; terão de flt;:lr mais tlc um 
da m!1 r·inha, e \'Cm intlicadn. n:l impot·tan<:ia do g1·á o, GB milhas ab&.i:\:o do ponto do seu destino, 
21 :5"l8;:s275. · . se•iuest rados am um}t ilha d(~serta, sem rela-

Esle.cxame, porém, nüo tratou. E:npreg-:1.- (~ões com 11 resto da hulll::uridade. 
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A· Jurujuba, continúa. o oraclor, ·é o logar 
apropriado par:t collnca 1~-se u r.n Jazal"eto nestas 

· coll.diçõês, poi;; j:i ft)Í escolhido para o estabe
lecimento d.~ hospita.es de pessoas atacadas de 
molestias contagiosas, como :·t febre arnarella ~ o 
choiera e a \'ariola, e ainda hoje é con;;er-

. r] • --

1\Ia:s~ não é unicamente este vexame aos pas
sageiros, é tamb"m uni vexa111e ~'sct1saào á na
vegação. A C:tma,·n_ s:\he qno -11ào são sómente 
os passage1ros-os . :-:u.Jelt.cs a·es;;as qnarr·ut· ~n:t!":; 

a esse estacio~la.mento:·em um laz:;reto; tam-. 
bGlU OS D3.VÍOS di3VGm alli CSbr pOl' algunS diaS. 
Po1· que razão imp01·-s~ à escas;:;a navegação es
trangeir.l. qu<1 procura os nossos portos este'· 
sacrificio inutil, do descer mais d' um ::rr·au do 
Rio de Janeiro ao Sul~ para os navios g~te vêm 
de Europa, perdendo as,:. i m meio dia do vi:,gern, 
qne, em nan-gaç o e p<n·a quem snhe c entra 
O!U portos, equivale :L um di:l ?Um dia parn, des-

·r,r ous ' .. iaserrnm. e vÜ:gem, 
com dcsp;~zas superflU<tS, com àe<pezas que o 
estalo de saude public;: do pa~z n~o ex~ge. 

pletamente a questão : não p~i·turbal'ia a rota 
de navegação, não pl'ejttdicaria o commc rcio e 
co1locaria os viandantes e assan-eil'os era con-
1çoes mmto me 1orcs di) qne aqucllas c_n:t que 

irão fiear nr.. llha. Grnnde. -
E' ftnLo mais de e·stranhat·, de deploT'In· que 

este ponto de vista não occorressc,quanto o ora
dor vê, do rülatorio do illustre inspectot· do po:-
to. qu<} S. Ex. não abaudona a idéa dos la:r.a
retos fluctu:~ntes pal'a os indivíduos que te
nham sido atacados, dur<mte a. tr;wess1a, do 

···· mirepidemico. ·· · 
Scn.Io assim, t?stava supp!'imida a prin-

porque, para a constt·ucç::.~.o 

do l:tzareto~ nem havia esS<l. 1:rgcn<~ia, ne n1. 
falt:t a.b~oluta ~e recn~sos, vist? como havia, 

pria en seada da Jurujuba, os elementos in
disponsaveis. 

O governo, porém, pt·efedu compra;· duns 
fa~endas na Ill1a Grande c ahi e~tab r:l cr·cr 
desde .i ~\ u hiareto, que cea obra mr>nos !rrgen
te, deixand0 · ·m esq uecimcnto o hos:1itnl pnra 
nguellcs 11ue npo!·tem à,:; nossas plngas jà affc
ctados do lllal cpidemico. 

E como vrctcndo o g'0\'Crno rcaliz :,t· e~ ta 
obra ? Qu'-'l' pCir v0ntura fa;: r~ r uma obr <t mo
d~"ta como comportam as nossas ci1·cumstn.n eias 
financeit·as, c nlé mesmo a s nossa:~ t·clnções cl 0. 
n:wcg·a:çfi.o m;:.ritima p11ra Eur•1pa? Não, di;r, o 
oraclor ; o J•cl:ll:ol'io do digno inspeetor, o, m~ is 

· do que este. o rlo diguo engenheiro en:q.11'~gado 
· na obra nos indica m .. qn n não se tt·a ta de um:t . - . 

cantado (riso); porque, convença-se a Camara, 
o negocio niio ha de ficai"-- na - quantia pe
dida, c quem o diz nâl) (j unicanvmte o digno 
insp,~ctor no sett rela.Lorio, e o engenh~iro no 
sou trabalho, é a propria proposta· do governo. 

o Sa. F. BELBAIUO :·:_ E s,3e é o system.~ ab 
razt. 

O SR . .ANDRADE FrGUEIRA obse1;va que o go
v~rno com.etfeito não diz qnese dar·ú por- quite 

es e no\·o crec ltO e <:> : :;i q tte so 1c1ta, 
porque_ nã:) declar.1 qae com elJe ficarão com-. 
ple~as as obr,.ts do lazareto. 

V(,, por·t:J.nto, a Camar<1 que esta quantia pe
dida nnida :i ontrJ:~. já. dcsj1endida, p<'r conta do 
credito \'otado o anno fiado, não basta para 
que se pos,;;a realizar e~se. pa.lacio encantado. 

E.' uma verd"dnir,l ameaça e;;ta propostado 
go'.·erno. O orador V(•tou contra elb: 1'' , pór
qr<e o govemo não demonstrou qne ti\•e;;se ap..-: -· 
p ica o e ec 1vamen e a quaut1a concl:!dlda; · 
2°, pon1ne receia <jUC, nr~ste andar, o governo 
qut:ira entornar os recursos do Imperio na Hb.a 

, 11 . ) • • -

O governo deve tnostrar-se muit') seYero ao 
começar fli-:tn.s obras, porque a expet•i .. nci:l. nos 
tem demonstrado àe um·~ maneit·a dolorosa u 
a ques~'l:o está nos p:·imeiros passos dados. 

__ Poderia citar exemplo:- que_ se têm dado nesta 
co:t"! e nas provincias de ::;:erern as - obras ór-
çadas em 100:000$. o depois o governo, reco
nhecendo que enganou-se grosseiramrmte em 
seus c.1lculo>:, vetJt pedir uni novo cre 1ito e 
ainda um outro, -le ma11eira qne9 com uma obra 
orçada em 1LIO:OOO$, despendtJm-sc ás vezes ,mi-
lhões. · 

O que é fõr~ de dt1vida. é ( ue o ""Ovemo, desta 
vez, teve ao menos o mento a ra.nqueza, por:
q_ue nãn occultou, con.1 palav ras ~i.bylliuas, o seu 
pensamento de atir,,r as fin:1.nç:1.s ~o Imperio 

qttantin. õ para ::s obras mais urgentes ; mas 
n;Io paro. todas tluanta.:; sejam de tnister alli 
faZ'·~ I·. 

Além o.disso, o governo callou, na sua de
moustraçuo a obra mais urgente por oudr~ devia 
ter começado, como é o hospital para os at~t
c::v los ~ 

De maneira rrne, t endo nôs jà gasto ,.500 
contos, si n.pp:n· 0.cet· uH1 outro P~·ovc;r ct: ou um .. 
outeo JI r(f.! e o B n ,t :; :;(I , com i!ldiv iduo;; abcados, 
tercm o:c; dr) faz r! r o mesmo tj U C fizemos com esses 
dcsg raçnd•:s v.:zos: t·, rcmos de fechar os n ossos 
norl;•)s (: rle ;-,~ ucl i l-o.~ ; cllcs terão ch ir no Rio 
~ht Pt•;ü:.1. p:tt·:c'. s•:>r 0m I:eccbídns de torn:1 viagem 
ou tel'ãO de cot'i'f}!' {~ sot· t;; até poderem ::\}?Ort:l ;: 
no s9u paiz .. 

o 
diosa. Passa a ler trechi"Js deste relatorio c1no dcncia . 
edific:u·Tto a. Camara. O lmpcrio faz esta despezn. enorme e en-_ 

E' um palf>cio de fa:las que se vae construir t1·ol:n.nto não se faz a obra. m:tis ui"gentc, para 
no. Ilha Grande . -- :'; ,1 o[!.t• ~Oll1C\O a um pal:lcio e ncnnhdo qüe 

·· O ot·ador pod~rb .. a ind:l. edificar a Carn:w.:t h:~. d r) levar annos a sor construido em local não 
l r.. nJo tt"~ chos do rclatodo do cw~enh,.i ro, m as np1·opriado. 
JJão o faz p Ol'•lue.o tempo lhe faltt~ par:i. f.l.zer O cholcra ntnc:t hoje t·s portos cln. ~eJ:e-
outt·as con=-idcraçõcs . _so_b_r·~ -~o :iesunJi >~o._ .. . , t ·o:::~~ Hr}•pnnl::t, 'iU ~) 1:1 ·- .!1. ... h:~ eill roluçõ~::L 111- . 

·· 'Além dn. inconvenieü~ia c1., · loc:-1.l c tia dús- t i1ú a~ ·· cc!iu:wsco, ·-·~ uü -; f·~c!t t i : :Uf.i O!t nt~liiü~ 
nec0ssi_dnclo da obr;.!, n. _q_ un FE: pt·o.i_c_cla n;~'_· llha .IJu:JI"LOs a •.Js-;as pro(!ule w;Í;Ill, tliiu_. '_·ó tlu l\JeJi- _ 
Graud:~ é u ma oi.:ir:~, dr~ _ l.n:"'\p! um pnh1cio r>n- tcrraneo CO!r!O J.o Oc,Ja.no · p lrqttO n !irl tj)UlOê 
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um ho_spibl para receber os :ndividuos que \ Julg:mdo, porém, que ist~ é urgente. como 
por\"e-titura sejam atacados <lurante a. tra.: i~dica o e1:ccrra.rn:u to. \'~tado, quer mo~tt·ar-se 

.ve~s:a. ___ · ____ ___ ________ _ talnda. mnls -- rnlutstcria.lJsta~- não prOJJOndo --o-
-·. Não coinprehende este systema . de construir 1 a.di:.c,tnento. 

obras. que .o governo insist~ ·em seguir c>om 
uma per~iõacb que é di~n3: d~~ toda n; xepr~-

o ::tnno findo, pre::;ente uru orç:1mento' il·: s::;o 
p:'llacio encantado que se project~1. na. llha.G:an· 

. de, qnando_ tratou de .. con c:: ed0.t· o crc 1110 de 
~ 500:UC08000 ao governo, · ella t(>ri:t a!-ripin.do 
.. c (rreira: teria designitd~ ao govérrió o loc:il 

onde o lazat·eto devia ser collocado, terht li
mitado as proporçõ0" desse enificio, teút dado 
prefer.:ncin. ao. hosp~tal •. co.us:'l.S de que o g:'l-
vemo se_ esquéccu . lllt'~lramente.. ·.· c· . 

proposta ~o gov.et:n.o peoi~·lo credito, sem ti,w~ 
o respe .~ t1vo :mmstro cstl\•e~s ! prr.seu;e. h o 
o1·ador deplora ta.n to Jatais esta aL.senci3,quanto 
é c ·r to «1uo os actos que està _cen,..ur:J.ndo n::lo 
foram praticado.;; pelo :J.Ctual ministro do lm
pet·io, mas sini p~lo !-;eu: antec.Jssor; e assim _o 
or<\dot· nutriria a esp.;rau.;tt de flUe S. Ex. pu.:.. 
des-;e corrigi!-os, ou au menos dé:;.so ao orado1· 
a.lg•tmas e-s.plicações ~qú~ dituinuissom o pez·•r 
CIJUl que faz ·estas censuras, si pot• v•mtut·a el-
las são inju~t:· s. · 

O SR •. }oi;}; i\Lmu~~o: - O nobre mitüstro 
cont:wa qu · a disctts~ão fus:;e encct·racb. 

. O Sll . .c\J\D:1ADE FJGmm:A rcsílonde n. este 
aparte que u nobre r:lin!S'tro devia c:llcuhr que 
além d:\ i:>ro ostn t:'ntr:.ni:t em · c:;-
.a d1tivo . autorizando m(~io~ -·para a. dc."pezn. 
EstQ additivo não podia, ser eucerradv, Jteín 
votado, sem discussão. . 

. •. 

(..t.Yii:o opoiadns. Há t~in aparte.) . 
O nobre rui nistro do Im perio, diz o oratlor, 

opezar · de não ser niedico; nem profissional, 
tem :auxiliare;; competentes q•te podem des
truir-lllt:! os escrupnlos apresentado~ pelo_ ora
dor, qunn~o faz mais do que seguir a.qui!lo 
q ne o -bom senso está iudic:.tndo, o, ató certo 
ponto, as proprias indicações dos auxiltares pro
fissionaes. O .g"verno t.(~.m: n r;sta cas!t mais de 

o:-:-,-·f>GF-<l·u·~m-- poderia fazer· c:.,:~lirec·l;i; -ri·-ini·~ 
tP-l'ia. e eorrigir os eno>;: 0111 que porvcntunl. o 
orl'ldor tenha i ncort·ido ou vú. in·: r 
o '''rvações que ainda -tem :1. fazer . . _ -

Pede-lhe o oradot· que o f:-tça. ; porque, sin
ceramente nmigo <las medidas sanitarias em 

• - · · ~~ so pr:1zer e 
w:r U8 criticas que tem ieito immediD.ta.mcnte 
rcfut::.dns. si nã.o forem razoavcis. 
- Nilo -e unicamente o inlere:-se do Thesoui;o · · 
que ti oràdot• CO·;tuma .sempre . tomar :.1. peito 
nesta tt·ibuna., que move o seu n.niroo nest.~ 
momento; é. principalmente O intel'CSSC d,l. 
saude: publica. -~-

~ 
Ne~s·~ plano t·eserYa-sc 1)ar~ n.ssan-eiros d 

- · c :.1s •es um uum0ro de logares IJUO pa
rec 1 e:s:cussh•o au or:::dot•; cogibt-se em com
mo~ks pat·a ::!32 p:~ssazeit·os. Ora., nos port.os de 
ond•l sahelll navios suspeitos, :L 1.\pide11Jia. ten.1 
uma ac~3io limitada; <p:asi setnpt·c as pe~soas 
d · recm·.-.;os sfto l'oup~\das em tn:; iot· JlltfllCI'«), 
afastam-se do lüg;lr an:~claJo pal'a evitat·ein a 
inva:>ão do IJWl; m:Js não emprchenclemlons-as 
viagens. 

O maiot• nu!'llet•o -de passag·eiros com ~uo 
podemos contar -em qnndr~1s epi.demica:• pcr

_t~n.::e à ord e111 dos O!Ú::;ssil~\·lo~. <los colonos, 
dos itumig-ranL•~S; lll:i.S este" vem Ctll ;-3:-~ cla~SC • 
para os q uaüs o pl:tno da consLrncção do b
z:H'elo só oll"érece 500 aconunoda<;ü::.:s. 

Con!;ÍclC!'3. ainda o ot•n.clo;.- que o governo n:Io 
. · .• · e J< e CíH:uc •'Cet· o 10spital; si 
pretere o sy,..t·•m:t. d() laz:~:·eto iluc.tuante e qual 
r~ lucalidade da ilha q';.te julga pl·efol'ivel para 
a. con:'!Lt·ucção defini tim do m~srno hospit~tl o 
monos crn q ua.n to im, o r ta. n. dc~per.a , a. lazer. · O Su.. Mou-r::ir.A DI~ BAP.Rcs dà um .apartc. 

O Su.. A:-;oRADF. FzGUEinA respondendo, ·not~~ 
que. si o nnbre . ministro do lmperio esta v~\ 
impedido de compat·ecer, por mo Li ,·os à·~ serviço, 
isso justificat;ia o adirt~ i1ento da Ji•cussão; o o 
orador _advinhu.va isLo qu~:~ndo .. h:L pouco .voLou 

·~ ·contra O. eiic ·i·ratnenLo, e vê agora que· for. um 
serviço ao nobre ministro. 

· As düclar;~ço''S do govern'o:são intc.irarnonte 
vag:1~. c o oru.dor rec0ia que o ct·edito, que se 
Vai Cvncc:der COUl.O SUllplement~) ao' qllc foi 
Yota. !o, seja_ ainda. : in sutiic_icnte~ não jã. pat·a. a . . 
coudu~:~iio • I<J·pa.bcio-enc:\ntado~ · nias panf ol)l·as ,. : 
ltrgcnte~·do l:.~.zureto fiuctuante e ·aprestos ne~ 
cess~riospara ·o scrvJço.. .. . . · 
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Dir:i. agora algun1él.S palavras a rc~pr~it~ do,;· 
add: ti vos, tanto da . com missão ·cowo do nobre 
deputado riela Para.hyba. . . .. 

Qua1tto l:'Oadditiw> da illustrc co:nmi::.;:;;ão~ o 
orarlor vé qtte à cólürniss5o de ot·Ç!Hn~nto já 
p~·rdeu a e~per·~nça de pó~lcr fncr con1 os r<::-

·~ ,_. ...... , 
p za ie :-J5!):000~.ooo. A illustJ-c cornn1issão. que: 
tern datlos para <:o n heccr· o;.: recurso.'> do The:
~oul'o, :i roceira )l'O\'aycJ r s cncai""'O=" certo~. 
ent ·ucle que, ~em rocort·er a opernções de cre
dito. o Tbe~ouro do Brazil não estaú habili
tad··· nu exorcici~ que ora coine~~a, :;. ÍC~.zer a 
despeza de :~50:UOO . .:;LIOU. · 

ci orador rngistra'r·sta ~onfissiro, porq ne outra 
cou::;a não pode ~er. Si ~t iUu•ti'O commis;;:ão 
tivei;SC convicr;ã.o de que com os recurso=-: ordi
n::trios porle1·ia o g-overno custeiar est·~ accres
c imo de despilza, nã() autori8aria opcra\~Ões de 
credi<o, mas sim autodz;ll-o-ia a lançnr n:iio 
c os recursos or lllarws do- exercic10. 

Consigna, poi:;;, c::ta .confissão; mns é 1)0S!':i
\ 'C1 qno a commis<.:lio deixasse de :tpre~PJÜ:lr a . . . -
occnrrido do momenLo. 

Em todo-o ca~o. o orad:)r não pódc c:mccder 
s0molhante aut .· . n 7 · :-- • rr -
vemo não provou ainda o ern1n·ego efl'ectivo do 

. ct:e.(lito ~ut0rizacl0, _ mas _tarnbcm porque não 
apr!)SI?ntou nn parlamento conti·a.cto f :itr) para 
a construcção 'do lazareto, nãó d ~".Se quacs são . 
as obras · indispen:::aveis, como -lhe curnpri:l. 
faze1·, e não sôm~~nte as mais ut·gentcs parn. 
concluit· o edificio. 

_ -__ Sem estes .. esdaracimentos o o~ador n:'io. 
póde conced(n· crcdi to para augment:\r a no~sa 
divida ablica. Esta divida nfí essa r· r-

essencial convém pôt· .a esl.e ilispendio, c é qne 
sejajustifica(h por um;i ,necess idade impc1;iosa. 
e não s~ja dcst i nado a um:~o obt·:i de lus:o, con- , 
fcssad:•111~nte deltixo, que tenha de set· sin
guJ:w, nova ero serl gcnero em toJo o · mundo, 
como é o projêctado b7.~u~eto da_Ilha .. Grandê._, 

o:.-adot· ~ depois do ler o 2 · .., "~diti v o apre
s?nt~do pelo nobre deputado pc!a Parahyba, 
chz que S. E:... ap:e:-;ento'!. e.Sta. emr~nda guiad·j 

1: :-< eaucaçao pro ~s10na : 
S. Ex., qtle foi ~lto empregado do Th·;:.souro, ,; 
entende q'ue, obfigando o g(l\~er:no a apresenta!' 
uma contado credito, tem conseguido grande..:: 
vantagem . . Mas o orador pede licençH. a s~ Ex.c·. 
par:::.reflecti.- que se acha em um parlamento 
con.descend(~nte. onde nunc'1 se tomou contas 
ao govorno de despezas fútas, onde a com
missão dn contas nu:tca interpoz pat·eccr sobre 
d(~speza alguma . . 

• e o go\·el'no, con tin úa o orãâor~:.::é obri
g-.ldo a pr• star contas-estú escripto desde a 
C'onstit_u·ção até. ás lei~ de orv:~mr~nt.o ... 

so_ur~, par . .t isto degeu-sc nesta casa uma. com
rn~::;~ao de coutas, que tem a faculdade de exa.-
nnnar todas as re )arti :- . · -. , · 

" .. "'!'1-

tem: ?s bah1.n\'os, existent as ~~ bellas compro
batorw.s , JHa-: o.corpo)egi~a.tivo, per()'unta 0 · 

Ol'ado;·, lOIIlOU a!gum Uià a Sério esta ;tti'Íbui
ção, alias im: w~antissirn~ e t·.nto n1ais qnanto 
as ~n~nças pt:bl~cas se aciwm em po"'ic..,ão pre
cana_? U or:.tdot· entende que não . Niio ba um 
fl dditrro que_ mande o govc·rno dar c·1nt~s 
destn'> àe~po7.Hs, o crue sem duvirla tomnrin. . 
fi.1ais esct'llfiUlo~o o gov.::rno no empr0zo do cre-
diro Ao oradot· )at·cce. ~"') '" · -

r.:petir, n.ch·1..,se, para olhos neg·ros corno os do 
or~tdO!·, elevach <1. mo[t SO!l!ma su;H·rio;· n. nm 
milh.=io de contos (a7J•d<Jdo do S;·. JoC!r:tt im " 
,_ , 1. ~ é prec1so c a :':l"l :c:H·mos em ma, u cr4,dor aceit;,.-o c acowpa:Jhnl-o-á, por
t:·es narcelln.~ d'l noss:1 a vultada Ji vida public:1 1i u 0 nà~> h a meios de cens mu. t

1
tw não •'st•lja 

a s diif~y·euçus de c::~.mbio: a parcella da. divida di :;pc·sto a ompregàrcontra os ~·: .vet'1J::.•s de s .u 
<:xtem~t, que ó d0 18 milhõ0 ~ e tanto do ·~, paiz. sem d.i:;tinl'1;ão do p:trti :o.'. ::;ewpto rp1e se 
as quu.cs s~o c : lcul:.LJns. 110 rc[n.!orio, ao lnlt a.r do al.>d::-o t~o c redito. S!.!mpt·n ponsou quu 
cambi•J p ·r 1· d" ~~. m:v~ y o ~ Ü\.l\' Orn so:' calcu- 0 ;;overilo ó muiLo pobr.~, ni!rJ pô~·~ com estas 
lad:\ :3 ao caml;io ~ (~Ol'I'9I1f.C, o qu') <:. s clcv:t Je :30 c.lcspe~as app:t t·atos~\s , o quo onw w de conl'er
c tantos por conto .. mais do tlUC a t.: :ft·a do r d n- val..,a.;.; é 1uustt'.tl'lllO ·no~ so!.Jr:os. Isto Lem pa
torio Jo l\T inister io da Fazclttl:l, e é .pr .. ~ ci~o n~ciào a tcd0 s . os g overnos: v:s:Io do prt>pheta. 
C:llcuJat• ;tinrJa COm :L cJifi:., J'f!ll~~:l de .cn.u:ilJto de f~tJ s,), ch t: 1; ;U •tg'<!UI' O; C •lt:C Vê a:< C(•11St'l.S deba·~XO 
du:1s divid:•s int:·rna:':, o Cnlprcs tiuw do l<"G~, · ,Je u 111 1,011 to do v.sla ne.:.n·o. O St·. p1·r!sii0nte 
qne ú p:1.g0 em o1.1 :·o. o o rl e 1:-)i ~), '1nc ó ír t;;o cio consdbo j :i. di,.;se, ha di::s. que ol ba para 
na. l t)Csm:~ m o~da· ou em p:tpcl, JJH\S ~~ o ·~lllllb:o cs,; s coit :':a :,; t:om O'- olhos a;:ues que tem, e que 
par de 27. _ · :0 ürador· as c rwar·a com os olfws negr.J.~ : é urita 

Fr:i t::ts cs t~ e CO i'rCcr:ões , n. n~;s 'a di \' jJ t ho.b qur::stiio dn cór de olhos. 
é su perior :~ um milhii.o do c·,-nlos; e, qua ndo s~- Ex . .. vc tudo cü

1
• do céo, 0 oraJor vô tado 

· ~~· nosS<l rece ita · em trcs ' 'XCl''.!iciiJS dnmó!J" · ··· ., · · 
- enue.g1·t~Cito. J uma ~,ue, ~l n~ 'L\' t·m s 

tende ncia. acccntuadu p ' r;l. IJ~tixur:, nii:J :;óuwn t !' llll!Í ta. cora .:-em 0 e nerg:a p<'tra ex tu· par :• s des- . 
])c};~ d i minui~~ii.o nos ··p t·•·t,~os , ' ma~ 2. inda l)CL'l · · · · - t · 

p~ZftS ~upcrfltb;s. ~~·- ::: e:: r ter a : Jauc<~~t·o lL ; c o 
diminuição na· qu:~nt1dnde do" p l·odnct.os ex- destino c •!rl'> 0 tnfc:1:r.1uontc prvxuno <:bst·! 
portado,:,- ó caso pa1•a 1'eflecr.ir, scmpr" lJiiO ~o 
tratat· de augmcn.tar a. lliv_ithl. pul .. lica., .-Jc :;n- pair.. ·.···· 
gm·~nt:l r, nm r• ·n1 . gu~ sej~1~ dos oncargos·quc O ot•a:Ior 11Ü0 tem n ecossidada pat·a provai-o 
lJCsam sobre 0 ThPsõ ul'O .. ·· · ····· . . ~o c;mro :trgttmcnt~ senão lcwbl'<:l'· o que -se 

S01u duvid, o oL·ad1:1' n:io jl1Jga a·s~nossas .c!r- p~•"SO II , ha p. :u~!S dt <·~ =~ ~ ~~w~rnn !·:Y: _n_r~ces: _·. 
euni~tíjncia.,L:io desc10pr~1·:vl" s ljlle nno po~~:unos st :adP pa.~·a r·' ;.,.~r os .Jil.n:s <la .slla dl\: ui-t _oe ro . 
fazer 0-saá iticio ~B :\50_:00:$ po~ d0!-i p· lo t;p - Cod·er a_o y:l~~l-m?'~ ln , pc lln.lo autonzRçã•) 
verno .pa.t·aum sorviço ~ndiSJl_Cn:o::•.vel, urg·.!nto. para .em : Ltu· .... .> .OÜd conto:;. Portanto, . sL :é 
como ó 0 dtt saude publica ; mns _um~ ·CltlusuJ a um programm:t, ~ 'orador se as.~ch :1. elle :· 
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mas, si o s~u .a,utor pretende converte:- a me-~ as duvíd::s, que o Oi:ldOJ· -tcNr) a honr~'-áe súge~ 
dida em lei, corrio utilida.tle pratica. o orndor rir, senão ue.;La discus~ão, na do oi"çamentodo 
acha,..:J.,_desoecess:~:l:i~-: 1(·~ porq11e e~tá __ con~a.~: lmpcrio, -- . qu~-{·m .bri:w~-vaicõriir.,çar~----
l?rad?- crii tó.das as :leis, desde_ a. Costitlli~ão até Tem condu ido poi: hoje. (.:11 uito bem . . muito 

_ aultlm~r let-Jo orç_amento ; ~(). porque pa,re- b-"m) · - · · -- ' 
cerá que se intenta isenta:r o g,Jvet'no de pre- v • 

s ar contas c~ ou ros t:_,·ed os que iariameu •· • · 
- são vot.ado~ ;- 3o, -porque ' pirecer:i uma.·· des· ein di~cussão o seguinte 
confianç:1. a_o nobt•c miníst.ro do ~mperio1 a quem .. . Additit;o da coínmissl~~ 

:',,~· - ~ 

v~s -de _confiança- deve_:.lhe e:;ta. - ~verdade. Acrescente-se no logarcorupeteiite: 
_Em negócios de dcspeza, ·gosta de desconfu!r .A: Ass~~mbléa. Geral decreta: 
ou se trate de :l.tnigos, ou de adv.->rsarios, sendo . -- .- ---- -•. - · _ · -
que, qu:indo se- trata. de :•dvet•sarios o orador I .Art. L '(Coc~o na prvpot-ta.) . 
tem, além· desta rszão;uma outra, é é crear- Al't. 2. 0 (Additivo·.) Para occorre; a esta . 
lhes toda a casta de err..b~1raços que possa tor- desper.ll. fica :iutoriz:1do o gover;no a faz·:r ope
nar-lhcs a vida dificil, sen:io impossivel. En.. rações Je ct·edito. 
tretanto. o _oradot· não s~~ p?de associar :t_m~G\ Art. 3. o (E' 0 art. 2o da proposta.) 
demonstraç:;oo pess•Jal, hostil ao nobre mm1s- · 
t · · ·, - t • Sala das commis;;ões e in 15 de Junho de 1885. 
um bode expiatorio nesta qu·?stão do bzaréto: .. -L Canteiro da Rocha.-DJu·renço .e J u
S. Ex. entrou para a pa:-:ta, depois d:.· esco- que?'qye.- lr1 . .:U1ics de )h·aujo.-U lysses 
lhido o local, pl~neada a obr~, -e mesmo feitás ·v:anna.-A.ntonio de :iiqueim. 
as espez:la · - Ninguem mais pedinc o a n.a a\'ra, e encerra< a 

Por _ consequencia o _ grador não querel'ia a i.1iscti.ssão. 
commettm· a tyrannia de o~rigar S. Ex. E' a nrovado 0 additivo da commissão de 

.... ~ 

cousas. que não ordenou, c~ das quaes até ce1·to 
ponto não é responsJvel. (il.poiadas) . Talvez 
r11esmoS. Ex_;tenhadedizer .. que desta -ver.,· 

. como a. respeito do famo'o dcgrcto - que refor:.. 
mou as facnl1ades. acha que tudo .foi mal feito, 
_illcgal, -e quo sórnent~ deixa continuar, por
que submetteuã:-questão ao corpo- legislativo. : 

. o s~. JoAQuniNABUCo: ~Nestas c{l.lestões de 
instruc·ç~O pubHcaos ministros não teru. ·muita 
1 er a e; sao questoes prrvatlvas. 

0 Sn. ANDaADE FIGUEIRA n:Io tral:1 ·· rla 
in~trucção. porque. como jà dis~ic ê'í.n nparU3, 
que nao 01 orna o, e aprO\'Clt'• a occas1ao 
para repetir em discur:~o. si o g-overno conti
nuar a legislm· sobre iustrucção publica, o 
Brazil barba.riza-se (.Apoiados.) Esta tl'a tando 
das finanças cjue \•alem mui tu mais do que a 
in;;trucçào, porq u~ um po\"r> igno;-antc ];Jóde 
viver, qu;\ndo tem rcc:u·sos, a.o pas<:o que um 

: povosetu recursos nU:o pode viv<'J', ó aniqui
lado. A historbt demon<tr·a :1ue n:v;ionalidade~ 
têm sido i11 vadiJas, subvertidas; eonrl . tistaã~s. 
aniquiladas, por c:msa de suas 11Uestões fina.n
ceit;'\s; de maneira que cite é um ponto es
S'!llCia.l. ColU boas finanças ret·-:;c-:1 instruc(,~ão 
publicJ._, cXGI'cito, tndo quanio for mister, sem 
búas finançe1s não · se póde ter melhoramento 
algum. . 

A ho1·a d a·;sal'-se a 2a arte a 
dh'l.ja estàrlada, e o orador tem, f.~ito, si bem 
que summal'illmentf.J, as observações capita"!S. 
~ent'iu que o _nobre ministro n:lo lhe tivesssr. 
dado a honra de ouvir, porque estava occnpado 
emnegocio . publico .. '. -- · · · 

0 SR. :M.EIR,\ DE VASCO~CELLOS (minist1·u do: 
imperio):- Em se1·viço urg·:-nto~ _-., 

O SR ~ ·A:-..oR"\np; Fiüu~ntA: -.: . n)~,s o de
bate--êcnitinu:l,S. Ex. _terá.-_ occ::v·iiTo. _ si_ - di~ 
t;"c!\ar~se d ,-lei· a<>llúla. ~·acátó-d i se Ürso:· q ne hi1 ~le 

: ser tomado pelos tacbygraphos, de resvond!'!r 
. . .. - .. -. , ' ' ,·' 

. - -·· 

orçamento. 

Posto a. votos o ad.Litivo do Sr. HeD!'i(1ues, 9 
rejcttado. : · - -

O projecto é remett.ido :i comiu.i~são de ot·ça- -
manto -11ar·a -redigil-<> segundó o vencido ptu•a. 
a-:3" di::;cussão. · · ·· · 

CoNTINUA ~\ 2~ DiscussÃo ~o ..tri:r. 2 ' DO PRo::.;"' 
Jll:CTO :N. .i- A - c1S85 SOBRE,_ A -- EXTINCÇÃO-

E' : li i! a, apoiada e posta em discuss~o cou
juncta:ncnte com o projecto a segLtinLe 

Emellda 

Ao§ ..f.o ~ta : euv!ntl:i substitutiva, sub.; tilua-so 
a ultim:1 pat·tc_ que diz:-~~ 3:~oser~l. destinada a. 
subvcmcionar a colonisaç~'io,etc., pelo seguinte: 

A 3a. S(!rÚ. destinada a a'lxlliar immigrantcs; 
qw~ se destina.l'<!Ul <t la~onra c a subvr:ncionar 
uma linha. do3 nav,·ga<;:1o direct • entl'c o h:npo
rio c o da Russia~ escolhe_ndo o govet·no os por
tos, que maiores Yantagen:,: o!lcrecer.!m, e de
lormina.ndo o n:tmero tie vi:Lgens._dur-anlo pm
ZQ qne n:1o e~ceua de Jú annus. 

Os Javr:dores, quo coiitractarem serviços de 
imrnig'rauLos impo1·t:<dos mediauLe os rectu·sos 
des;g-ni:!dos neste paragrapllO, pagarão ~óaiente 
a~ despezas. que com elles ô governo fizet·, 
ü•·pOl<;_.( a c1egaca acs por (Js o mpe.rio. 

S:d:a das redacções, 15 de Julho de 18~5 .::-
l<'rrJ.Jiça Cm·valh~1; · ,_ ·· 

0 -Sr._..,:Beza;nta;t não ··· se prev:1lecorà 
d;.J. t·Jlerancia. do Sr. pt·esidente~ · nc.:;t~ 2·• dis- 
cussão. e limita1·-s'!-ú :\ rniiteria. d•> art. 2° do 
proj· cio, ev itando o plano_dcclivc das questões ·· 
polilicas. __ , -. _ o · · · : _ .. 

: :o • té,J'rcno· u~ut:·o d .tAucst;ici· <l:í-Ihe · _plena.' .. 
lilJertlade ·_ m\'- -~ Í111Ú1~ \ac;.i\0 do lS"U YOtO e p :.:r•feiht -,. 
is·:nçito no csün1c ·da _ u1.;1tcria, __ livre. d~- · co~si-

~ _. . - . ·' . . .. ' ' -~ ;': . .. --_ . . - ," . : . •' _- ' ...... . 
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Sessão ér.r1 :l5 -de 'Julho de -1885 

deral-a fóra do influxo das exigencias partida:-
··---,ria' - --. ---- - · -· -··- ······· 

: · Q~andô f~i ::iprese!lt.~do o pr~jecto de 15 de 
_-J ulho,era melindroso o estado financeiro do paiz. 

os ·deflcitsjá cstav;~m n.nnunci3dos·no rela.torio 
· ~- -do Ministerio da Fazenda e o_estado dasjndas--· .. . - .. - . - -· . . . . . 

Fica, pois, evidente qne mais acertado seria 
resolver primeiro o problema financeil'o, para 

O. projecto de ·12 de l\faio devia ser por elles 
-preferido" aó de 15""dé Jullió~ -pórqtú~-. emguaiito 
este, conforme se · lê -no parec;:l" da. comb:iissão 
especinl a que se ·referiu;· podei-ia: libertàr 
14-000 escravos por anno, o de 12 de M!l.io, com 
os meios que estabcleée, poderá libertar 97.000. 

lo:::· nO'JI"es . epu OS SaO a O lClOnlsta-;, por 
que desprezam um projecto . qne dá este re-
súltado 1 . . :. __ , · 

' 
observaçõesdoJionrado deputado pelo Rio G_ra:n-
de do'Norte·. sopre ·a. sitüaçã') do p:.trtido liberal, 
a !';Ua acophalia:·, as divergencias que-o dividem. 
Di1·ã. tc4ada, que sente profundamente que 
assim sej-1, porque os partidos fortes são nece.:;-
5arios :i bo:J. pratica. do systema r epresenta
tivo. 

Em um ponto. porém, n:Io pó"de deixar -d'3 
locar. e é n~quelle eni que o ~onrado deputado 

depois, sob1;e bases .sol· ~ : _. ~ -
do problema serv1l. - . dê es~e and:mlento para tão pouco têmpo ~ A · 

g· O orndor dos que entendr.m lfUe a eiúan_;;· aboliÇão; p-orém~ n:ida-·qtfer de está~·el": - qu••l' : 3; 
cir>açà"J dos·. escr:wo::;_ resultaria dos etfeitos-da.- perturbação. quer a. deso_rdem. : Servindo-~ e da. : 
lei ele 28 de Sl3tembro~ que podia ser apres;;ada comparação do ralogio, cumpre lembrar que 
como :m.~mento do fun4o de emanr.ipação. Mos- deve haver o maior ·emp'lnho em não deixar 
tram ns estatisticas qu~, no_s 1:3 anno~ d.-~ execu- q~t~ lhe toquem mão2de criança ou impru- -

. ção da.qur}]Ja,:·l~'i,a escravatura diminuiu de mais dent· s.. · . . 
· 1f:3 e era pro\•avelqnc;como p1·ogt·esso dusidéns, - Tem:· o· orador mai"' ' e~perallÇã- ao· qtie .coii~ . 
essa. porcentagem crescesse em mt:'nor periodo. fia nç:~. no methodo do projecto de 12 de Maio. 

Assim )ensan: _ c · I" r:' · "' · -. ~.- · - ~~· ; pre~idcnt~o conselho 
o proje~to de -J2 de Maio '1 0P.>er:i rep~llil-o, · coúseg.uirã: a. reorgn.niz:.~.ç:1o tlo t1·abalho~ ~em · 
at~ndo-se á lei de ~8 de Sett~ml>ro ·~ Eis o prejuizo da . lavour:~ c sem l·erturbaçào dos cs-

- que t• orador pretende j us tifica.r, comparando os tabeh•ciinonto~ agl'i·olas. · A sua esf-10ran a 

e da a.voura do Sul dão·à me 1 a o su Stl-
0 qnP- é certo, poré_m, _ó que a Camara repel- tutivo merecimento que deve influir · na sua 

liu a idétL da emancipação !:em indemnização. a~qpç.ão. No Nort~ 0 esc1·av~ tem lllenos_ V!llor. 
Aproveita o ora lor -a, occasi:Io. p ara · aca.:. do t1lle no Sul, e•·po1·tanto c _~e presumtr que 

' ·rear os sectarios·ao 'pr~j ecto de . 15" de Julho se realize :illi a libert:ação )_)or meiodas apo-
. com o que se qisse' ulti~àmerite . na. Camara. liccs. : 

·. Defendendo aqu0lle ·proJeCt0,· · affi.rmaram ·i 1 ue • · Para a : lavoura· do Sul :h a:: a compensação de 
_ .·- respeitava~ o _ pl'inápio · da indemniza~o; ; ti, · augmenta.r-se . a -corrente · imm!gratori~ .quejã. 
: =·;entretS.n to; JoFdi.to:- tam bem· q~e .o<: proj ecto : d~.- ,·existe ;: -Assim~:''sio Norte : apro~e i tà: colll :~ apo:.-: · 
.··.:12 dé :Maio iuatãô :ibo!,f~iéinismo, consignando_ lices; o Sul aproveitat·ã -~ com a colonização.;_ 
. :' i ió.démnização. ~Assini, e~sà .idéa. é ; posta de ;_ O parlamento ;poderá '- ·ainda - dcli~erar .. ulte-, 
: .,- P~rtep.elos a_,bolicionis~as ~ - ~- - · · riormente sobre:este-assumpto-; Do que se trata.~ . 
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. Sessüo. eli.1. 1.5 

porém~ D':l:":te debate é do Sei-\'Í\'0 d~ colonhaçiiO . C::tcl:i.di:tde demora na conclusão dest::s .obraS 
para o :fim esp,'cial da surJstitulção dos_ braços impol't:l. um excessoconsid_e_r,~vel _no.seu custo_ 

-. nos::::·r:stabdecilfiC\:1 tos · a.gric11las. Drsejava --o finalinetúe'\r~i:ifieado; c cada dia que se adi-•ntar 
orador ouvir a:igu mas explicações sob1;e ·o § 4° na mesma conclusão i1úportu.rà pelo_ contrario, 
do iwt.. 2o, que indicass•·nl os seus detalhes. além'' da ecollomia de capitul cor!'e~pondr>nce 
Não cOnvem àeixa1· a sn bstituição e a reorg-:t~ àqú~)l~=.ce·xccssá, a entrada.dc

1
. ::.lg umas dezenas . ;"" .· ' . .: . 

• .::> • ,. 

ten-ia geral do serviço d:~ :immigr.'lção. 
Falluu-se que o pr.:~jecto é ur.1a lei pa1·a 

ricos ue roten-e as cl:aSS<~S Í:t"r"Ore6idas em 
prej11izo da:: classGs· pobres~~ o.honr:.do deputado 
por Pernambuco, logico com os :;eus pl'incipios, 

· p?diu o fraccioMrfiento ela gra.nrl~ propri.;d!ld_e 
ediss~ t::imb·~ni qu~ a chsse qnc !;0Va.i favo·e
cer não tem o direito de s~r aLteudida. O o:·&dor, 
porém, respondr, cit·~ndo a. opinião de Labou
bye, cuja autol'idade deve ser.:- acc(·ita por 
a.gue11e Sr~ deput:1do~ · 

Concluindo. ob~erva o orador· que o nob1·c prc
s7.dt>nte do côn<:ell~o·. cnm o seu pril_j·•cto deu um 
ex:~mp o ·~ p:ttr;otlsmo que C\'e ~~r <l.pp ;1Ut r o 
por todos. e a:: cil·c; m~tancia~d,monstram qn~, 
si S.Ex. ti.v('lss·~ <:~ ·!ui.io o cnruinbo do seu ~nte-

A di:'Cll~:'::'Toc:fica:::s:diarla. prb hor:1. 

() SR. PRESIDENTE cl<i. pat•a amanhi! 
guinte OI'dr>m or.1e1n do dia: 

_ Vot:lção do - p~recf'r · n .:>· 1(H~1885, rr:'l::..th~o 
â elekão do 1° dist1·icto da )r,wincLL do Rio 
Gran·Je do Sul. 

Continua(;ão d:t 2:~. di~cns :ão ào art. 2'llo 
ro··jcto ::obre a ex.tinc ·i.!o ...,.radua.l do elemento 

serYil. 
.ti's 3 1/2 hfJl.(!.<: dn laJ·de 

· 2a. discussflo do projr'cto n. 21 de 1885 sobr'' o 
orçame-nlo da .1(l.sp~zn· do ?.Jin isu:t·io Jo Irnpcrio 
__ -pnra 18~;)-188(i. 

2a. <liscuss:io do projecto n. 18. 

. Discussão unic:t do projecto n. 20 (p:tg:.\
menr., de ex~r('icios findos). 

Levanta-:;c a ;;es,·ão ás 41/2 h~ra.s ch. tn.ro0. . 

IlF:PllF.SE:"TAÇÃO A Qt;F. S~ Il~l"l':IUU O SR. SIGTS

iiJUli:DO GO:->Ç.\1.\'!.".S E:O.I !-'EU DlSCUil::\0 I'IlONUX
(; uno HO.J:·:. 

· tempo <t diminuição de outr"as dezenas MS gas
tos de t1·:m~portes. quG uctuahnente oner3m a 
e:!t'10t·ta 'fio e im•lort~\ ':10 nus zonas srt·vid:ls. 
Assini pois: _ .. . 

.1.o Pâi·a.qnc não continuem por}nais t-3mp6 
imp!·od·:ctivos os capitaesdo E,;,tadójá. ·~1npre
g;:do; . ness:t esfrada; n~ impO!_'_taacia talvez dt:) . 
5. OOJ:000$000 ; . - - -

2.~· Pa1·n. que não continuem :.1. depreciar-sa 
e quiçà perdor-s!'l ,,m pa.;:te. mantendo-se sem 
<:>mpr 'g.) nem utilU~~de e ~~hsor\·en.do autes con
sidClravE:is som.mas pur:.\ ser conser..-ado em taes 
· · _~ " '~t ;; n' ,. ·· fi:! e · d~nte ·~t 
comprado ha. cerca. de cinco aunos. con·espon
d:ntc a todu. e~tensão dest:< linha e du. do pro
long-:lm'' l1t.o, e qun em v;dot· ~P!?l"Oxiru::tlo de 

.:> t: u,.::;:, . espera ato lO,J"l a cone usao os 
leitos destas lin1l':\S pa1·<:~. s ~r~rn. uti.lisados em 
proveito do cn:pital flue I'::!prcsentam, d:i receita 

.., ,. .. . . 
merc1o ; 
...... S.o l:~a.r::~. que .. não -se prolon~ue -aindn. P'>r 
dons ou ~ mais annos, sem r.JSI.] !tado algun1 . 
·qn~ os . compc_nse, ·· seja di;-eck:;.m:mte l?Oh ... 
receita. produzida. pot• cento e t:tntos Jnh
met\'•jS de: Yi:.1.-ferrea, sej • iniirectn.roento 
pelos 1ucros e int:remr\nto dcst~~ zon·\, o;; 
S"~Cl'ifieio:; feitos .pelo E~t:1.do .. par:1. nianutençiio 
d_os trabnlhos. cuja fi-:calização abOr\'C an-

de contc)s. clespez:1 . e:;ta. qüe a1:gmenb:u·i na 
m"dioin. da .in:·aç:io dos mesmos trabalho" e que 
não diminne.entrota.nto. n:t proporção d:tsobras 
rea tzadas Jcntw e r.tcrrmna o net'lO o. 

4". Pat•a qne Sl'! conclll:t em sÚmm:1. e ~eja 
en t:'n!.."IJC :10 tr!lft• g'O no aecurso do Jli'OX ImO 
:1nno de 1~RG, como é possivel e facil, esta 
entrada., e poSS<'l.JnOS nó:;: os prin :·ipaes int!}
res:;ndos, \'01. quanto antes copvr:rtido~ em rea
lid::tcb os ben<:>ficios qno clla nos promette e 
que tanto j:i. ~e t~m feito c~pera~·: 

Vimns impett•ar deYV. EE:s:. I)UA, conside
rando o alc::weo economico rh medi,la quedes~
.i !1\105~ SC dig-n~m O~ habilit~1.1• 0 ~f>Yer·no itnpe
ri:tl cO.Jl ns meios necess::tr.io!'-1. pa1··~, dm•:•nt·~ o 
p•·oximo f!lttlro C)WI'C.Ício financ,~i,·o de 1885 a 
.188 i. ser·on1 (~0 nchdrlt>,>: as obn1..;; de consl1·uc\ão 
-rh e.:;;ti·nd :td·~ f:n·ro do Recife n Cn.ruarLÍ. 

E. R.. M .~Comnrcn cl:.t Victr,t·in.. 25 rle Maio : . 
c; · ;..,o -te ro rcnnc mo :il')Os:·• ~:-51\·.~. 

Antt~nio Crd0s de .Arrnàa Be1!.r!io .. JMé Dins 
0::; :1bai:s:0 ao;;,.ignados. ~g- I·icultoro:-:, propric- da. S.lrn. .. Jo:1o de J\rrurl:l. C·!marn, .1onr,uirn 

t:'l.l'ios. n<!g-oei nles c mais hal?itã ntes dn ~onn l:.rnac:o Gon~:)l n")-;; ,1n, Ln:r., Eloy· 1\Iai·quÓl:ule 
intercssadn. J)"lla -csti·;·da. de ferro cmeonstrlt(;:To :\lmcida. •. Jn:lfptim lVIn.non.l da Silva ,Junioi·, 
do R~'·dfr! a Caru"rr1, Vf~-m i"Cspr~itDsam"nbYso- ?\I:moeldos Pra:~erc!';- 1\lelln. Dr. ~Jo ~·õ d11 RarJ"os ' 
lidtar de VV.- EE.xs. a deci·et.at{:'To do~ meio;; Andl·n•le Lima .. lofio Francis'co de An·ud:t Cabral, 
ne~esf!arios p:1rn a p1·on.pta conelnsão das obr:'ls ·Fr:-1.ncisc:o T:r,•at·cs do Uma • .Toiio Florcntino:de 
desta P.St,.arJa, dt:l m do a.:::n:"io seadia.rem por Almcid:t. ·T\·f~noilL Antonio·dc Oli\r<!ir:.l. 'Anto- · 

.c·~ ais tQm po • . '1Mr o;; - henefi,~io:~ · .. qne ell :i n (JS- .n i o Di;ríizi'o :dc fl,i.r•ros c:l:valcanti~ ConcgofVi
Vlr:i t1•az~r, quer· os serviços incalculaveis que gario MarcoEno P. do Amaral, Martinho · Go- .. -
,está destinadn. ~\ prel'!hll~ a .esta província. ·~· mcs d·t ... Co.:; ta, .laaquim_: Fr.incisco dé -~ S:ille;;; , 
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Sessão em 15 de JLllllo de-1885 385 

' ···-

Anna Candida de At·rudn. BcHr<"io, .Tof:epha i-lo rim e Sih·a, l.IiiH:rvino .José de Almeida, 
Arrnda. Beltrão. F'r~mdsca de Arrnd:t B!•hr:To~ João Valedano Bezerrà da Silva,--Jeronvmo-Fi
Anizio ·do ArL'Uda l3eltt;:1o. ~bnoel Tei~eira d ·-~ linto da. Silva; Manürü Jet·onymo H.Õdt-igues 
1\1:,ga.lhlbs • . · .To:.:.(ttlin( Cámcü·o de Q•:teiroz. cLuna; Fr~1ncisc•) - de Amor. Liwt, .Jo-sé T!10lúàZ 

Olympio . de lls-;is B~-Z(3!'l':l, .Miguel Arcl1anjo de .Ai:fuino Pt>reü·a, !\Irmoct. l{ocl!·ig:J:;s da. Silva 
Pereira llc Andrade, Pcd i'O da_ Sih·a Br·aúl, Ro..:a. Jo::é l~odr' g-•:es d_<>. Sily~'. Ft·n.nci 'co _l\Iã-;,. _ : 

'," .' .- o·: , . ~ ~ ~ . ' .J . ' : J .1 

Silva. Gnilhr!t'Ine do .~ Anjos Monte~ro, :!\hnüel_ lúll'O Db.s. c!::t Silvl!, .i\IunocL 'Dias Jit Sih·a, 
Rodrigues 1\Ia.m·icio • .Joaquim G. de A. Silva Hc~nrique DiDs da. Silva, l\hnocl do l\íonte 

. Junior, Andrade & Corn . Th~odOilllt'O Chás- Lima .José Jacinth 1>.· -. 1 r . · r. 
· tovao c o.:.. ·ascnneuto Valoi~, Antünio Fm·nnndes noel Jacit1tho de Sou:!a Vi:mna. Lr.on:.1rdo Thco
.Peixoto Rosal, João Jo;;é Fcrt•eir:~, Luiz ·l~nacio genes de Carvalho, Fortunato Teixeira de C:.ll'-
dQ And!·adc: Lima. Tito Ahrarc:-> d::t. Cunha.. valho{ Perlro .J. de Albuquerque, :M:mo2l Ah·cs 
Laudeli!~o Lopes de S'}ntl:l, .José Atitoniu Co~: de .Jesus~-lgHacio Ah'•)S de .Jt:sus,}oão J:1cintho 
ceiro, 1\l:.J.noêl Lydio Alvarei> dos Prazer<"s, uo Sotp;a Vi:it!n::~, jose Silvirio de Souzã.:\Jcura, 
Antonio da S:lva Ca!':tro Go!nn;:, .Jo:'to V!tlois, Manoél Roclri.;ne-; de :\Iir::tn.-b, .Antonio Gor.LJ.:~;; 
Jo::quim .Jo.:;é Pereira Borge:::, l\Iarcolin:) t<'rau- de Fig·utürello. Autonio uc Paulo Vi .. · tor, Fclix 
cisco Luiz, Set·aphico \V andcdc~y rl:l. Sil•:t~. Costa. Antonio de Lim:;l.~ Jut:é Antolin.no de Lnna, José 
.José Marcellino de l\fell.) . .t-.-l;woel de Sà Ctlval- :\.avie1· C~vdcatlt3 \Vanclel'ly. Clnistovão cl9 
cante Paiva. l\bno,-1 de ·s:i Canll;;::tnte \Jniva Hr;lln.ud:J. Cavalr.ante d.\ AllHE uer_ tt•) .João 
'1 o, q·anct;;co ae JOUven. '-\!neu·oz,. esc - nn- C.anc:o ava L"ante de Albuquerque, Antonio 

rir1uc de Souz:l, .1oii•) Clim~eo d::t Co::ta Germano . . Cavalcanti Albuquel'qlle n1ello. Pedro ~T:.trinho 
Belisa.l'io Engenio de Medeiro-:, Pa~xl:no Dia.~ 'F.ddo, Fmncbco l\In.rinho Fal ,:;1o, Antonio 

.. ,. • "') 1 ~ • . . . . . 

, ' · ~ • • i~ ' -

Antonio Gouçal ves Lima, Alfredo Odiion Sil- Sant!ago, Gemill:ano Camu~!lo C:1v r.lcante de 
Yerio Coelho. La.m-entino Ferreira Litun., Fran· Alb_aqu~r~llle .. Joiio ~ugenio

4

d:~ OliveirnCujueiro, 
cisc::L Atlclaidr~ de Almeida José Vi · . ;:: ~ a · ·· • ·' " ·· · , r,. -

mentel, Manoel Honl'iqu8 do. Gama, Severino reira Barbos:.t, .Tosó Fr·ancisco Pedroso de Car-
__ Ferr2ira . dc_.;\Iello, Francisco .1o:-:c -da Gosto. -valhtJ,Antouio .José Rodrigues da Costa;; João de 
Ma~hado, Cadzt.no Ben;o de A. Figt:~eircdo. Deus o :\l01lá , J:)àO Baptista de Mnttos; José Li- . .. 
.To:1o de ~\.ndra.M Lin1:·1, .To •é l\-In1·ia de Oti,·eira. !1anio Canclido de Fl'ança, Luiz Jo~é de .Maga.- · 
M:ircellino - .Jose 1\larí:~ de ~\!mo ida, Manocl1lhão=:, .Jo~Lquim do ll·~g·ullftt•t·os Cat·valho de Lt
Gregorio da Pài~:ão, l\lanocl .Toaqui:..o Siruõe~, 1-I:moel Joaquim d~1. Sih·n. -Cavalcanti, Janu~L·io 
.João Nepon1uccnó Gaf!Ô:O, .· João lhptis!a. .[os .Joaq n:m cb. Silv:l. c~wHlcanti; Jcs.é ' P..uíino Be
~a.nt05;, . Manoel Gomes d':\ssnmp ;:1o . . Junior, zerra. Cav .lca.nti, .iosó Bezerra rle I\Idlo, I\Ia-· 
José Lui:t. ue Aud:·adc•, .José Gorncs d;3 Andrad~~ . n:.Jel Pereira dn. SJv:1. L ·:1:os. Jo::tauim Torres 

· Pedro Archunjo de Ivhd0iros, Antoui.-l .losó da de :\la.eech Joa u.1a1 Pedro do R ':·i~ a ":l an ·· 
1 ve1ra, • i.' IX .LtttJn.dot·, l\hnoel Camciro d ·s i\Iarioel Cavalcanti de l\Iesqúita Barro,, Felix 

Sau tos . .l\1anod So~~ru:' de ll!ello, .José i\'lanod, Cnxa.i.cn.nti de l\l;•squita, l\In.uoel Teixf'Ü'a .de 
de Ivldlo, l<'olix B:lpli:-:t.a. dos S.: ntos. Jo:v1uitll Abrcn Peb:oto. ~b.no 1 l Ribeiro Cav:1 lcanti, 

'"\ · ~\ \..,, .... , . . · ·· · -. ·, ~ '- ~ .. ' .. ~·. i·h e !: . .: n:r :. ·.i, r{·S cos r~zer0s~ ,o:to 
Alve.; Pereit·n. Lima, :.\bnocl .Jorro F.H·t·~z. Lui;o; B:1ptl ~: tn. <b S!lva Costa, Ch1·isloYã•) I-Iolbnda 
.Antonio cJ,-, .:\liJurpF)rqw). Antonio Ton·es Chali- S:i . Ca.va'canti, Ft·ancisco Pí·rcit·a. L·• i!c. An
gr;:s, i\1 IDOel Cad,,s de s~~na. ~Jose ~L.tria Gomes loniC? L•. < dg·I~ I'O da Sil\'a t:u;:ta, .To:io .JoH,uim de 
Machado. Anlouio Pcrei!·a de · :::otli~a •. Joü.o .José So11í':::t, .lvsó Pt·:l.(r•des Xavier Lima, .João Pe
Augelo,r\:n.l,.onio E>ticlü.o de Mcdeiro.: •. Jonquim roir:• de .Aqt:iao. Antotdo Ft·ancisc:~ do Mello, 
do Souza. Galvão, M:moc•l Pcrcir•.t do Na~ci- .losú Antonio de Li!u:l, Jo.;,~ .let···nymo C<wal
mcnto, Antonio de .Mello Yet•ço:m~ .Tcsnino 1\r- canti d~ All>uqu ~'rquc, .Jose Ignacio du. Sih·a, 
chaujo d' A.!l.Jur1n01'1[llC Pimentel •. )Qsé Vi f'ga.s Rnymuudo .José da Paz, .João Caetano Ribeiro, 
da S1ko.. Antão B0rniir.l irio d:l Rocht~ i\ rn.g-ão. .Iosó Cavalcftnti d,~ 1\Iello, Joaquim Teixeir:L de 
Jtwencio Pet·eir·a uc Bt·ito. 1\l;~nod .Jo,qui~Í Ll'' Oliveira, .Jcronymo Edua:·do Pe:·eit·a Borges, 
Sou:~.a, M:ino:•l .ro~é Pet·eira Borges, Oli.mpio José EsperU:ão Xavier dH Lima, ~hnoel Cae~ 
Luiz Pet·cir!'l._Hc:rg-."s, Alcibia log .. P•' r·~Ít'" Bl>r- t-:no· ' lhbeiro Curn :Íl'O, Joiõé Boruarde · d~ An- 
ges, Norberto Pei~Otl) Rúzas, Allt•)ilÍO x~wier dt•ade, Josó Allt'>lliO da Souz:·~· Vit'tori:lnO do 
B :~zct·ra, Leonilln. Sih·orio C(Jnlho, Mnnocl .Josó ~1ontc Liu!:l • . Jo~ó de Barros .Monteiro; José 
da Co,;;ta, Seb:tsLião Alvo,:; de Souza, .M:t:Loel Cunegundes de Oliveira, José Nunes Cavai
Leite Ha.1·bosa, .João Carohno de Goes C:w:tl- c~uti, M:moel Nunes C:J.VlllcanLi, Luiz rviou-

, . 1.1 . a u. !l':l..JHn, t t•an- . ·etro c e at·l·o~, Olll'enço :ucacer ·::n•a.cantl 
cisco Jo,_c Martins, .Tosó Augllstu da Costa, ri~ .AlbuqtterquC', i\b.nocl da . Cost:1 f1ermano, 
Fraric:.is .~o Fet·n;:~,ndesd3t·a.ga, Ft·:1nci::co Corr•'Í L F1·:mcisco .Jo.;;,:! da Costa. Gel'ma.no, Olympio 
de Qucil'oz:, Pit;âgibe l-Iag-is.-:6- da Silv:t Go~l::-t, Luiz [->.~t·eit·~\ Bul'g'CS, Alcibia.d•)i' Pereir~ Bor- ., 
.Jo_ão de :Mello Vct·<,~ozn, . A: b::lr~o :l?t·nnci;.;co .g0s, La li_slau Gomos do ll~go, Jo:\qnim-Pe!;_soa : 
de Ag-uiat·. J:•ão de,Silva. Lima, .Tnn.quim José Ccs:u· da Cost:l. José Alvos de Sou:.n Ba.a
Alv:: d:-:. .Joaqui n• - Pc1·eir.l de Souz,), Bo.1·!·ozo, de ira.. E li,-ial'io Augtisto· de l\loot':l ; F1·anci~co. · 
Pacifico Jlll1:1nc.io dé P:.ala. Frcit·o: Mart'oel tl::l, . Silvn .. Bragel,- Minervino Alv,es d'l Souza, 
lfufirio :Fermi-: do -Azcvedo •. Bento .Josó - J.~,~~·-' -~Ianoei Jo :qni.m d:~ _ Sonza · Lima .. -~-,-_:' -

· .. -. rar. ·de A1:cvorlo, .José Fr~mci~~~o de · M.cllo, ' Ci<l::l.dc_ {le J3t!zerros, :!0 de ·Junho de 18t55.
l\!n.nocl A}exandre d~1.· Ressurt·eiÇão, .Ale~an-: Joaqui:n- _Querines da. Silva. Mello. Jüiz d-e cli- . 
drino - José _.da . Silva, Pro to Vile_lla de Amo-~ ·rei to, Antonio Cesarió :Ribeir~~ juiz iri~ni~ipa.l, 

-· v >u .__:_ 4:9 · · · · - - · · 
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Tiburcio de Oliveira. Souza~ promotm· publico · cianto,- e:apiliio Guilhermiuo Tavares de Mé
interino, Joaquim Edu:mlo de Godpy e Vascon- :deíNs, negociante, :tgricultor._ c.-propl'i.etario,-

- cellos, delegado de Bezerros. José- .Ma.dnho de <Manoelde Assum pção e Azevedo. proprictario, 
Holland:a. Falcão, tabeUião de notas de Bezerros, Francisco Autoai.o Pdreira daGosta, professor 
João José Ri beiro, - professor r:Jubtico e1u G!a- publi'co;.Toaquim José BeY-err:t da Silva, a.gri

. vat3, Manoel Bezerra. ue C:lr,;alho~ F•nncisco' cultor, Jo:1o P~trooill_o_ de M~llo, _ neg:ocian,t~, 
. -

-Brit.ci, coadjutor, Manoel Bezet•ra de Siqueira
Roma, negochnte e a.gen te do correio, l:'edt·o 
FL"anciaco da "il•;-~. ·t·;; •· · •· 
cencio Antonio de -Mello, capitão delegado, An
tonio Paz da Sih•a. Lindo5o,,juiz de paz em exei·
c~cio,.Toão Bap~ista de ul~veira Ca!.>ral,ca pitão da. 
guat·da nacional e propt'i0t::.rio, Severino de 

:-Barros Vasconcellos, vereador ugricultor,Jo.~ino 
Bezerra~de Vas·~-oncellos Torres, ~gricultor, co
nego vigario João Se:·upião a,~ Cr:uz, Autonio 
Avclino do Rego Barros.agricultor, José Gonçal
ves Linl·>, agricultol', M:~no'll Crispiario (la Sil
va. nezoci~nte João Paulo de Bt•ito Guimarães 
fo tabellião publico! Clementino Galdino Aran
das, n~gocia.nte, Francisco Gome,; d{Araujo, 
agr!cultor, ~ra1~c~sco B:·zcrrra de Carvalho, 

r "' · _<. • ~ , 

da Costa l\1ello Luna,at·Li:->ta, C.llreno di B'alco
ilcri S:into.;, Antonio da Costa e Silva, Fran-. . , . . 
reir:. p,.jtica,artis.ta.,Jóaquim da-Co~ta Pereira, 
agrlculto1' e propi'ietal'io, . Bern::u·dino de _Fi
gueireJn Lima, agt·icultor, Fr:1ncisco Gomes_ ele 
A1enc:istro, voreadot· e negoc.a.n.te, Jo;;é Anto
nio-dos Santos ·. J uniol', arLista, Antonió B'ran
cis ;O de Araujo, agt·icuftor, l\lano13l Gomas da 
Silva,agricultor e prJprietal'iO, João Rodrigues 
Lima, a!.rt'Ícultor, Luiz Germano do Rozario, 
agricultor, José :Maria. Jos Sa.l1tos, agt"icultor, 
l\larianno C:J rdor.o de Vasc n 11 : a.""ri ultot· 
Jo:1quim Jo~ó Bezerra da Silva,. agricultor, 
Jeronymo .Alves de Vasconcellos,agricuiLoL., Cy
priano Bczél' i'<t de A1.évcdo, agricultor, .Jo~r, 

ranc1sco úO ouza ~e1.e, negocutn e, 1· anoe 
Cardozo de Vasconcellos agTicultor, · ?~Ianoel 
Be zet·ra do Roza1;io, a.g-l'i ·~nltor, P ed.t·o P :lcs de 

. . - -,.. . ' . ·= ~ .. ' . '-.. ... ' 
F1·aucisco Josó da Sik:, negociante. Manoel agdcultoJ·,JnYcntino Adalberto Parcit·a _ P.oray-
Mendes Gonç:t.lves, vereadot·, .João Fr·auci:->co ner. _ ag·ricdtor~ . João l:?e;;soa rle Albuêi-;:torque 
da Silva, agricultor·, Arüól1ió -da Có •ta. Fé~rro. lVIello, íu-tistn., i\lanoel F.ra.nci~co de Almeida e 
negociante, Clementino F1·ancisco do Rego~ Lima~ einpregiéb p11bliC"6. Franci="CO X~vier de 
agricultor, o adjunta·:de promotot· Galdino Jo:>é A:ú:vedo, agr:ctlltor, José Theodosio dos Santos, 
de 2\Iello, Petronilto Bezem1. de Siqueit·a Ramos agt·icuttor •• José Gorue:; dA Silva, Zeferino AI
segundo ta.bellião interino, Ludg.>.ro B.3zerra vP.;; da E-:.ocha, Manoel Cuv~tlc:.1.uti de Alb:1quer
da S .lva, a3'riculto1·. _Bdbrmino Bczet·ra do .qne, Dr.J:Iedro, da Cunha B :ltrão,. Filinto d·:l 
.Mello, agdcultol', Miúió-e1 Fei-J·ch·n. da Cõsta, 1\s:-,i~ Bcze:·r;l! Thomat. Accioli: Bispo, .at·tista, 
n ,.,.ociant P · · · · ·' - · · 
Manôel Beiert•a de Fr~tnça, :t.~riculto1·, Luiz 
Gomes de S:'L Leitão, collectot· gorai, Pc.!ro Be
zerra da Sih•a, negociante. l\hnoel .Joaquirn de 

en' onço., aJ u an e ·o r. rocura :1r 1scal 
do; feitos da fazenda pt•ovincial, pt"Ofes.sot• c 
capitão Joaquim XaYier Ribeiro, Josú Frnn
cisco d~ Lima. Amôr neg-ociante. Josó Pau
lino Cav:•lcanti, l\Ianoel Ig-naéio de Oli_
veira, agricultor, Grf!gorio Pbcid.> Carci no 
d. Amiante, Manod l:;.idro F:ücoMri do.;; Santos, 
secr.J ta,·io 'da c~\m:Lra, majo1· Fr;J.ncisco .Appol
lon~o Be~err:t da. Sil Ya~agricultor c p1·oprieLaJ·io, 
maJOr !.llgu€1 ArchanJO Bezerr:l c s,Iva, ag-t·i
cultor e vereador da camara, João Francisco de 
Vasconcellos, ag-ricultor c pt·opl'i.:•tario; -c:-Jpitão 
José Rufino: de Oliveira, cr~ador, Appollirlio, 
Eduardo Baze!'ra e Silva, · negociante. ·Jose 
F1·a.ncisco Pereil.'a, collector provincial, éa
pitão José Soares de OHveim Gt·ande. pt·o
prietario, .Joaquim Pereira da Si!va a,..L"icultor 
. ose i·anc1sco ezerra dos Santos, proprietario, 
José Ma.noel To1·res Gallindo, :~g1·icultor: Sii
vesLre Corrêa da Silv,. ~ àg'ricultot·, João Ft·an
cisc~ d_e Oliveira, agricultol', Dernt: trio Goroes 
Monteiro, ~·gricultor, .José Fau.;;tino da Silv:~.. 
n egochnte ·· e proprietario, Herminio José 
da Luz~ ~gricu_!tol' e . _proprietario, Odilon 

·- Argemiro PereiriL Lima, c<:crivão da collectoria ·· 
geral, M~no "l Antoniodc ~Iendo.uça.,agricult_ol', 

.:-~·:Manoel Bezerra dos Santos Junior,i j t<A bellião, 
Pedro da Silva Caldas, neg-ociante, José Men
des Bezena de -Albuquerque_ Barros! - nego-

r eira.. 
- Rcconhe~\O as firmas sup1·:L o rdro.~Victori~! 

i '' àc J11lho de iS-:::5.- Em teslomuuho d L \'Cr
dada.-0 tal>el!ião publico interino, B elm·ini;!o 
dos -Scoftos Bulcao Filho. ~ ' 

Augustos c dignissiruos Sr.~! representantes 
da nação. · 

Os abaixo assignados_, agricnltores, nego
ciantes, propl'ieta.l'ios e mais habit:lntes da 
zona int,.J ro~sada peb •?strada de f'3rro mn con
str:Jcçªo do Recife a. Cr~t•tvu·ü! vêm ra;;peitosa
mente solicitai' dc3 VV. EEx. ~"decretaÇão dos 
meios neccr-sarios para a pwrupta conclusão 
das obras desta e~trad:t, de modo a não se adia~ 
rem ) (JI' u-:a.is tem o c ue1· os beneficio ; c u~ olla 
nos vir:i. trn.zl'r, qum· os serriços incalculavtJÍS 
que está destinada. a prestat· a e;.; ta provincia. 

Cada di<L.de demora na. conclusão de~tas cb1'as 
impo:·t:t um exeosso cons!deravel no seu custo 

_ fin<~.lment;~ verificado, c c:'l.da dia qn0 se adiantar 
na.mosma conclu;;;ão impor tarà pelo contrario, 
além dit economia de ca.pital co.-responclcnte 
:.iquellé excesso, a entrada cl_e algumas dc:zenas 
de contos cp:~.ra os cofres ' poblieos, e ao mes~o
tempo a diminuiç.io de outras _ âezenas ncs . 
gast·Jsde tJ•ansportes, que a.ctunlmente· onera.m 
a oxpor.taÇão e }ri:iportaçãó -nas zonas set·\·idas. _ 
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Assim, pois : 

- Lo Para que não cr,ntinuem por mais tempo 
improductiv0s os capitn.es do Estado, já empre
gados ne~:sn. estrada na importancia. talvez Je 
cinco mil contos; - . . 

comm·>rcio ; 
3. 0 Para ue não so :-olnno-uo n.~nda or 

ousou ma1s anno~, sem resnltado algum qt•e 
os compense, seja di!·ectamente p0.la receita 
p:nduzida. por~ c?nt? e tanto-, kilomctrns fle 

.~., , • 1 ~ u . e 
· .incremento t.razidos i p1·oclucçã:) e corum,.rcio 
desr.a zona, os sacrificios feito8 pelo Est do para 

'(' :·~ - . . 
abson·e annualm·~nLe mais OU menos C<~n lCI;as 
de contos; : d···spoza est:L . qu:~ augmentará nn 
mc:liJa da duração dos mesmo~ tt·abalhos, qne 
não diminue, ·· ont1·etanto~ na pt·opôrção d<ts 
obras t•ealizada.:; deatro de oet-;rminado pericdo; 

4.0 Pn.ra CfU'·' S&l concluam em summa e sejam 
entr 'gu~::; no trafego no dectll'SO do pro:drno 
anno de 1836. como 0 po.,sivel o fa:cil, esta es
tr:~da, c pOS:':amos nóll, ós pr·incipac.;; bterõ;.;-
saclos ver uantoante'' o vet· · · 
dad11 os. l>rmeficios que ella nos prometto c qu~ 
~anto jâ s~ tflo~ feito e ~pcrat· : 

Vimos im '~tz•ar de VV. E Ex.- c ne. con<.:ide-
r~ndo o :~.lcance economico da med1da que de
sojrmos, se dignem de habi!itar o Governo 
Imporia! com os me :os nc~e!'sarios para • . du
rante o nr0-.imo Gxet··~icio finan~0iro d·~ 1S85 n 
1SSG. serem concluirias as obrns de construcção 
da Estrada de l<'errn d•) Reei f• n Carunn"t. 

E . R. }\f._;_ r,~Ol'''llOS, 1:) d~ .Junho do 1885. 
- Bat·one~:t de 1\lorcno,.. Antonio de Souz:~. 
Le:'io, .Toaquim l\r:.ximino Pcrcit•a \·'hnn:~. Al
fredo Alves l\I:l.rtins, .Jo.•<i .Jo:tquinr ilo ~:i H:\1'
rctoJunim; •. To:1quim 'Xavier da Stl\·a,' Gil P·~
reira da s;ilva. José Fct•reirn. dr, B:-~rr ·s Ar:tujo, 
José Felix .Alves Pimenlcl . .Touo Vicente de 
Torre:: B<lnrleü·a, Mnnoel J\Tnrh Tavare~ da. 
Silvn. H,.,nrique Cr: p; tolino Pei: eit·'~ de l\<J !lo! 
Claudino 'rllnrqnes de-Va-::concellos H:! mos, .Joa-

llim Perr>ira Bor·.,.~~ Dr·. Fr:·t +se ' · 
B ·ltrão, l\1: noel . Belb:·mino cLUlntq•reriJUC 
l\le1lo. Aureliano Rego Hfllla nda. C;walc nt•}, 
.João Cabral d11 .1\Jdlo, l\Iigw·f Felippe de 
Souza Leão, ~.!igu r.l Felirpe · ile Souza. L~ão 
Junior~ João de Souza Leão, · Domingos Fe
lippe de Souza . Leão, Manoel F'elippe rle 
_Souza Le:1o, Augusto Felippe de Souza ,:Leão. 
-Reconhc(:ó as firuJ<I~ snpr:1, P. rct1·o . ...,..- Vi., 
dori:t, 1°de .Tulho de i8S5 . ...,..- Ení ·tP.~temnnbo 
de vordade', o cscrhão pnblico ·interino: Belm·:
·mino ~i.los Sant.os Bulcüo Filho. ..· 

.... SESSÁOE:II f_Q .. DE .JULHO DE 1885 

Presidencia do S ·r. 'Franhlin Doria 
.. . ~ .. 

< ' 
tis!Jonn, Rodl"ig-ues Junior, P:tula Primo, Vaz 
de l\Iello, Cru:~ Gom•êa, D:•nta:~ Góc~, Sjgis-
mundo l\Iirr;:ol Cas • · • · . · 
que, Ciwl.os .A!ronso, Joaquim Nabuco, Alcofo
rado Junior, Co;·rêa do Araujo, Valdetaro,Du::u·tc 
d.S Aze\'•.:'clo, Leitão da Cunha e Maciel. 

Comparecem dépÕ.is-=aa chamada. os Srs. : 
Eufrasio Correia, B:H·ào do Gua.hy, An.u:o Góes 
J uniot·, Padua Flêury, Moreira Br·andão," Cunha 
Leitão, Augusto Fleury, Coelho de Rezende, 
1\lor(:ira. de Barros, Campos Sulles. .<fimeida 
Oli\'cára, Coelho~ C·•mpos. Antonio Prado. Cá.r-. " .. . 

I • .. • ' 

Rib:>iro de i\I·n••z:•s. L'!an.iro ?\J:..ciel, 1\hres 
G11ia. F1·ederico Horgr•s. Rodl'i;!-ues Alves. l\fn.
noel Portella •. \ driano Pimentel Bar r · 
C:..stt·:uto, Alvaro Botelho, Pru.lente de Morae::, 
Bat·ão da Vilh d~ lhrrn, Costa Peroira, Rodrigo 
Sil\·a e Ari~tiües Spinolá. 

O Sn. PnEsiDE:.i1'E àoclara abet·ta. a. sessão. 

Compnt·ec·'m depois 'do ab~1·ta a scssã:o os 
Sz·s. Ft·aná-co Sodr;;, Francis,•o Bclist~.rio. Sn.
tyro Dias. lldel'ottso de :\r:•ujo. Alvaro Cami
nhH. La(·crda \V.·t·ncck. l~·•licio dos Santos, 
Thomaz PomrH'U~ Castello Branco, Gomes de · 
Ca~tt;o. Salgado, lt:o qui, Anrlr·ade Fig-ueira, 
Bn !l1i1cs, Alfr,,do Chaves. Fra nç:1 Carvs.lho, 
Candido de Oliveira, Jose\ Mar·nnno, Cruz, 
B:u·ão de Anarli''• Zama. l\Iac-Dowell, Di,1o.a, 
Rezamat, Bezet'l'a ·Caval<'~nti, Ant•·nio Pinto, 
Ct1r~eiro d:l ~unha, Araujo P.~nho, Si.tiirnbt't 

Ulysses Vianna. 

Faltam com c:.wsa participada os Srs.: Ac
ciolt F:·anco. Antonio Bez,m·a. Demctrio Bc
ZOi"i'a, Gaspar de Drummond, LeopoldoCunha., 
Vian;ta Vaz, Antonio Cat·los c Monta.ndon. ': . . · 

·· -I~alta.m sem causa participa la os · S1·s~ : Fer
nandes de Oli,•eii'a, H~~nriques, Jo 1r!u:m Tava:-; 
1-cs.;: Olympio Cam.ílós~')'\risco Paraizo ·e-R ibe.iro : 
da Luz. · 

E' . lida -c approvad:~. · a neta d~ sess::to do : 
ho11ten1. .. 
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0 SR'.~ 1·) SECRETA!.UO dá contn. do s0guinte 

-- EXPEDIENTE 
Officio.; 

como V. E:s:. sabe, de ser enviadas, e sobre 
. oll~s sejJ.-me .licito ·produzir · algumas conside~ 
rações. 

Antes: i)Of'i•m, Cle faze l-o, devo nota1· ~ 'que na 
outra. C<lsa. do pa1·h~mento um honrado senador, 
o :Sr. Cor::-0itt, rnc m'~ fez ahon-ta dere 1rod11zir Do Sen:1d;:o,de 14: de Julho ultimo. t·etnetlen,lo . - . 

~ ~ • ~c 

co Barboz<t, d::t. prescripção em que inco1·:·cu 
p:\l'r. receber o meio soldo de ~eu p~i, o major 
refOI·mado do exenito .Manoel Anto!lio Pa··h -
co ; à qmtl o Senado não pódc cb.r o ~cu con
scntimenlo. -Inteil·a.:a.. 

Du J!ini;:tet'io do Imp1>.r·io, de 15 do CO!'t'(•n;o, 
eml'espo~tn ao do 2:-; de Agoslo de :188:;, d ·vnl
vnndo iuformad t :1. pt·et~nçi:o de \'al'ios habi..;..l 
tau~:-; do:> 1-airro::: du ;\u-!at·ahy 0i·ande. 'J:'i,jnc::t 
e \1lh Iz:lb!~l. lPrtencc:nl.es a freg-ncn·· de 
S. F;·~ncisco Xnv:cr.-A ·qu'lll fez a rectt:i -:i
çüo (conuuissfio de estati:-;tictt). 

J'tn~í .-A r;~:em 
l '" . ~ · Igllr·u·a.i. 

Do des"mb::l.!'ga.:!o;· da [(cb:.;[n •lo M:t.l' ,•,nhr\o 
L coca iio de Anl.lr::ulc l'esso:1, . ped : ndo n rn anno 
f(C lic ·~nça pnr:~ trat:t:· !0 sun. ;;anue. -A' eom
mis:,ão ele pensões 1; orclcnado::;. 

D:; D. Josepha do C:tt·mo Calrhs de !\L•Ho. 
vinva à0 conunr•ndadot· Emilio Xavint' Sobreir:t 
de .:.1.-~llo, s•J!idtanr!o a gTaça ·d · ~ 11111r pcn~:"t-,_ 
-.-V co1t.1mi;;sil:o de pemõe.: e Ol'd:•r~:ii:h< 

r-: o Scnrulo, o meu recJueJ'imento, __ pe 1iu que 
. t~lC!' doc111:uen tos fossem pnblit:ado;;, e de facto 
foram no .Torna~ do Commei·cio de 14 do co~-

dns, c: peço licenÇa. a V. Ex.' e i Co.mara para 
lel-os desta triuuna (l i.;): 

«Tllm. n Exm. St·.:-Com l't~l::tção i commiss~o 
d~.~ -1/-1 de penuy, p:-~_g-a aos lnncós do Bra.zil e 
Cün.~mci·c:al na negoci::(;ão do cambiaes sobre a 
pi·n;,~a de Loncll'e-=, d•.cvo iu:·onnat· qLle assim se 
procedeu~ porque os refe1·idos b~ncos C:\dia.m 
c~:'>as cn.u'lhia.e:;; ao Thr:sonro pelo nJesmo pl.'eço 
por l)t:e ::s adqni:·iarn n::1s div~:s::1s praças pot· 
taxa tn::us lnvor:! v e (o que a o pape ancarw. 
islo (··, pela tb:.athl. pat·a n.~ tran~acções ~m p<~p('t 
pa:ticul !'. !{e~nlt.wa r!o cxpo;Ho 'ftle a_ desp c·<m 
l11... - • I """ o.~ • ., "':!: 

na taxa do ca.·r,!ÜO. que é :';t'!l:l[rl'e m·ri;;; favorft
Yel p~;·a ::!:i ojreraçõcs cl--r pnpol pn.rticnbr cb cruc 
·-:.r•l ·:• I gnca.rio.l\Iuit•s tra.nsa.c ~ües fizemm-sc 
nnl.c!'ionncnte. a .Junho ,;c 18:H,, c,·nn o banco 
·!o' 1->ra:.~n •!m cit· '-~nm·:tanci<Js iuemicas ou~ por 
oui.r:J, ':i.gàüdo,;,':c cornmisstió pára haver me
lhor wxa de callll>io. De\'O finalmente declat·m· 
que de .J:üho em r:ii-,nte o Banco do Bt·azil .lei
:l\Ol.l de f.,mecer c:-~mliia.<)S ao Thesot:1·o, porque 
sus;H•nde:t estas operar:ões. 1!:· conta p1·opt'ia. 
lk:us Gtt~Hdc :• V. Ex. - Th·'sourMh geral do 
Th•}S•)uro N:i::ioo:d, 2 ele Júlho de -1KS3. - A 
:-:;. E~. oS:-. con~clheii'O de l·:~tado .lo~é An-
t:mio S ,;.•:.áva~ prc.sid'JHtc ;{l) consdho. de mi
nist .-os c ntinist.r·o ~~ secr·nrar·ir. de E..;wdo ôos 
uegtJCios da Ü?.-~n~h.- Bt'!alfJ Jlt-1 ;1ocl de Cw·-

pelo ltu!1l';.!.do jttii: ltHtnicijíO.[ l--';tJ'all:•g-q:\, . • . 
,1n::nl0 :'t :><I:\ su:;:-.

1
. cns:'iu . Ur·a. St· . , Jll'Csttlonto, o realnu•ut•J p:wa 

1 "''I N . I E-..Lo fh~lo nrha-s;: lat!ib ·:o pi't"l\'.tdu pr•r· ll 'll ,;:orpt'i!il•.c,· 'J'li! o -• l e SOill'o l acJollll., sem 
aparlr.1 m ~!l uo di~:<.:u 1 ·:;o 1''1J,Ji:.::1.1.) :ll,;c 0 pt··-·-1 \'erl.t:L :d•J,'IIIll•_' Yetl:td:r. 1:0 Ol't;-:ttllCnto. Li
llttilciadu jlf: !o 1:H~ll Iw!,:·o ,.0 !J•'.':::L •!•l Jepnl:.tt;:i'rl 1 \"C:;s•:l bw::1•lr.• n;r\rJ (h;; tlinh,,,irus publicos 
0111 urna cla. se:;·:;j .. :; autc:·i c11·· ·S . O clOC'IliU•'nlrJ )' :ll':t p :g :•:· ~II):J IJ 'illCO,.; nw:t COIIIIuissão 
1pt t} e. L:i u,.,:;h·1: il• J., i~~~ ;,1 (J:· • .i ui~: m u n ici p:.~-.1 .te i 111 II):'L:• rw '. d ~ cerca ~1 - ; :300 c~on i.I)S. co
l'a:·:•n :l~-ru ··, . ins 'f'{'\ ' C-~l' (! ~ ); lll:-J (~ : lllSt:t r!a l.ly~ !\ fjliC Í.)l Pllblic:Hh n0 .Jo,.-_ 

(( Ui;lojl'ieu do,.; f:t .. tu.; ~ '('rt:·r·idr)!-; cu:n t•d:teão ?1-il/ ,, (',,,,,nll:n ·io de 1-l rlo I!OI'I'Cilt•l mcz. 
:ijnstifie;1•; :io 1·;~'i"()ri a p •·lo i . : ~· !~:~rt::J íi :n 1e 1·ô~o l'üt' •[ilC \'':rbayag·ot• o Thc.-;ouro ;1. com:uiss.io 
?lhu.·•iU(•:; -:v:> :o;:uil\1:; quau to :i uulli,:allC d 1 dt~S~flS caml.tuw.-; 1 · ·~ . c 

cleiçt:o r.la p q·ochia de P.il'.t;•a~· u:i o cjue moti~ _[~'~.:. 'lnanto . . mpo!'ta. ~r. pres_td·~n : o, a com-
yar:tm min:1a susponsfi'o.>• nus.;;ao dr; 1/·; tle.pronny. J•ndnz liHl_o-sc_:l. um;~ 

Pec:() pCl':tHSs?lc• :1 V. E:c p:ti':t 1e!-o· e 111111 • p·)rcont · .~-m~? Jp de pcnny quer· dt!.OJ'i Jf'l"f' 
clar ins'~ril-o nn pnblic~'çH.o dest~iS rninlJ:'I.s d-: connn:ssno cw nos;:a moeda. 
obs :~r_vações. (L:) Semelh~nte com~1üssi'to ó nnHl. innov:1çilo r1ne 

osh dig no funceionario o dist!ncto jui%, por· 
esbwom p:tblie:!dos no discurso du meu ·collcga. 

O <;;r:_, Pr:.ESrnE ~.;n; : -(I nobre tlr_-pnt:1.do será 
Rfl.tisLito. . __ , 

o §r. so~tres:..;_·: sr. pr2r-:;i ckntc, \l. 
Ex._ c a. Ca~a.ra d.cvetn reccrdar-:~e de (JilC, 11~ 1 
:;;es_mr> ao -1' ü O ill''Z passado, a C:t m:H'a appro

" . VOU -um l'OCiuerimento, que Live a chonrn. d ~ 
suhruette~ à ~-;n:l con~: deraçãn, pedi 11do ~o ?>.li
l'lis~~rio __ d:... Fazenda informa.Çõ?.s ~ob:-e a_ to

., tiladá de ca1ílbiaêa ~ Est:1,si nfo1•ma~.õe:; acal1:un; 

nã•J pód·'\ cleix:ir tio r>sl :gm:;!.izar: 

o r;os l.n::ne :vloptado n ' pr;:t:a. elo r:io de .J[t. 
nr-i ro. S:~. pl'0!5idcnLe~ é dos banco:.; p!tgai'Cm 
coi·t•c i ~l~r·m a 'JliCiu lhr~ s: \•:i tomr~r cambi:1es; c 
t::ssa corretngD:n - ,~ dc-:.lf I G oj,1 • 

A pmxe no TIH!HOtti'O ~tté certo tempo, me 
p~u·ec•J <iT.tG Cl'.L a ~,;cgttintc: 

Por meio de um ou mais .coJ·retot•l'.s infor;.· 
m:n'í1in-~e do estado tio c;: ii1 bí o. :~:ou ·ai recta
weute COW O:S IHl;.:;OCiadvi' CS ; _ i:!Í aS taxas ser
VÍ!tll1; a.e; cnmb!~w:t arnm tomadas e o Theeom•ó ~ 
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não tinha a pagar nem commissão e nem cor- I Por exemplo, -ao Eítglish Br.mk tomou o 
ret1:gcm algml!a· , . The:;ouro, durante todo tempo i'ln que· es-teve 

Ao contrnno, pelo :-ys· ema adoptado na em transacçõe~ com os primeiros, .e 360.000, 
praça do Rio do Janl)iro, ~oThesom·o ó que de- e ao ..:.Vete Lonr.lon Br.wh, Ç; 210.000. 
vio. receber a cort·~tagem, r.i a negociação fosse Pei"gunto qual a razão de pa;ar-s~ aos ban
directamcnte f~ita entre elle e o IJanco ou cos Comrnet·ciai e doBrazil commissão, e ex-

anqu j o; si, pcrém, osse por mterme 10 e c u1r-se os mg ezes. 
cot·retor, ::~. .. ei>te devia o banco pagar a cort·c- 0 SR. CAnLos _PErxoTo:-lsto é gr<w.< 
tagem.. 

çõcs eram 

O Sa. SoAn.Es:~Agor:l- , St·. pr·~~i:.lenle, n:1o 
me sorprende tanto a commi':-<10 como a va-
rie:ia.le das taxas. · 

Pelis informa,;õés presta(hS a esta Augu:.:ta 
Camn.1a, vê-s~ qne em uma só verba encon
tram-se 3, ·1 f' 5 taxas diífcrentos de cambio~. 

Diz o S1·. thr!sOuroiro ge;·ai do The;:ouro : 
« Pt·<:.feriram-se caB1bi:les pa1·ticulare <, por~1uc 

-~ • m :-; ~ cnm iaes, e, pot· anto, o 
Thcsouro tinha obl'iga\àO: de comprai-as por 
serem mais lmr ·tas. )> · 

sõuro excluin do pagamento da commissão ~:os 
bancos inglozcs ? ~ -- ·. 

0 Srt. FELICIO DOS SANTOS da UID apÔ:!'lC. 

O S1.>.. SoARE-; :- Ih ainch. uma circum
st.ancia muito gr.n~e, e 6 tlUC, ao_ passo que o 
·Thesouro tomavu. ao~ lla.ncos iri.g-let.es papel 
b~mcario, tomava aos outros dous bancos papel 
pürticuhr, c as inforruaçõe:; não nos dizem si 
este papel parti\!ula.r Ci'a ou não endos•a.d o 
c m a responsa 1 1 a e os 
Com me rcial. 

O Theso.uro, com e-;;te syst':lrn~ novo de:t!lmar . 

' Si um banco qualqlll!t' conta1· com um ft·.~- 1wio, porqnanto, si o p::1.pel fo.~se bancario, os 
guez impot·tanl'~ como o The~oni'O Nacion::l ll:uJcos teriam de pugat' sello dessas letras, e 
para tomar cam.biae'> )<li'ticula.res é claro r1e teriam do cobt·it· seus sa·. ues cotn as letras 
se11 lucro e tuuito maior nas difl'erenç::t~ de tc"l.Xá~ particulares. 
do one nn. cnmmi-=são. - Pergunto ou: que pratica e esta, onde se 

P~\ra maior eh~reza von precisar um e~em- viu isto ~ Onde é que se f1agou. o cambio par-
plo pr:üi(~o. · ticula-r com um:l corumissã:o de 1/4 dG penoy ~ 

Fignre-se qu~ o Thesouro t0.m de tomar No teni"po em que dirigi$}. o Thesouro um Za-
am:1nlui: ~c 200.000; o que fa;: ·~ Gommu!ÜCa ao c:~rias ou um lt:;.borahy. o carnl>io era tomado do 
s_ o:: lx~.n_.quoit:() 'lue pr(.\ê. i:-::L·.· do-.t~ s. ?m.. ma, e~te .1~ seguinte modg: chamava-se um cori·o~or e 
Ya.l !lt) tur1rc3ao a toma o cambto as t. t~xas d•l .. ma.nda.\•a-se sondar o we1·cado do cambto. o 
~8, 17 3J4, 171/2 e 17 1/S.ntc. Pergunto: qual cot·r0to1" d::wa conta da sua rnissão, comm?-ni
c a ::t.1xa qne o banco fr:-: ao Thcs•l:rro '1 Set·á. cava a ta:ro. ao Thesouro. ma.; estl que tmha 
a m:n,;; c e\rac ·L 011 a u tmHl. c e ns : r ece,s:~ria- mau a o !';Oil nr o mercA! o por on tro cqr. 
mente hn <h fazf.!r pela ultima. t'!!tor·, preferia a taxa mais conveniente, o era. 

O Sn. FJ;:T.Icro nos S.\XTOS: _ T,1lv0.;.: f<LC'1. o banco quem pag:.wa u CO!'rctugem ao cor.-
pt! a nw.B e eva a-. 

O Sr.. So.un~~=- E-:sa-: dill'et·cnças s:io em 
fanw do.;; b::tn•·os. f:', port;\nlo, o rt~sull.ado 1lnlht· 
õ :oa.i~: impo1·tuule do que a commis~ão llu 1/4 
do ponny. 

1\Jus, Si·. pr•o..:idi:J!Jb~. uas pt·opl·i:~-; iufo~ma
•:o·"s •lo Tho ... oru·o enconu·:uu-se "lomcf:1IO , pnr;i 
pro,•nr •p:c tenho l':miu do lastimar quo ~;Q 
h::1jn. ··rloptndo l'Sta pi':ltic 1. .. 

L>or o~emplo, no dia 6 dn Al.Jt•il d ·'~'li~ nnuo: 
o TlwsO!lrO tornou J: 50.000 :to Banco Com
nrere-i:d :t 18 ;{j,i. •' no nwsrno ditt no Bnn•:o 
rlo Br zil ;f 18.000 a 1~ 5/N de papel p:lrti
cnlat•. sobre o qu:-tl p:1g •n commi.;;são. C:is 
aq11i du:~s taxas dill'm·entes. 

C: SR. Fm.tcro oos SA:s-Tos:- E' um qnar-

H~i~~. im·m·tci'!Uil· se ~1s cnusns; ó o Tho~our ~ 
qnom p:1g:\ ~~ conunis.,.ão. Em que pniz cst:.uuoso 

o ~lt. C.utr.OS Pt~txcrro chi. lllll :qtHL'lc. 

O Srf. So.\tn:s:-~ Jopnis h~tima-se r1uo a.; 
finan,;a~ do (HLii': vão om urn:.. doclividndc uxtra
m·di nari11. si ó o JWOprio T:H:lsout'•l qncm (!On· 
corro p~ra pc I' tu riJlir tnd ·.l.: o .. nr.g-ocio.;:, 

Eu t···pit'J: dc:-:~jaYn. •{tt•l o uour•J ministro da 
t:tzenda me Infortu:•s:O;e por que \'eruu. fot·am 
p::t,~·a. ~ c-<sas commissõe~. c aqui pe!{O o auxilio 
do nobre · d~~putacJ,, pelo 5° districto de PHr
n mbnco, q !1C ern um:L cin~ ·s_c~sões passadas se 
mostrou tão intere,.sa lo em :õ;aber pot· qu"' ver
b:t foi dada uma pc,urmaqrlanlia ao Centro do 
l/wom·a e do ComúH~1·cio ... 

. o, ,\ 
O Sn. So.-~.n 1~s: _ Não sr; pó~lo, portilnlo, int.orc~sunt.e; nw.s em bisr.odn.s de cumbiaes, 

apreciar d:1s informaçõ ·s pr('st.nias. <l·sde que nós terllO~ progr·diclo muito. Ern his ·:oda · de 
ha 11 mn. div"rsi.i:1de extraordin:tri!l. de tnx~L~. c:unbiacs, os p_r,ccedentes da ::drninistração con-

Assím, nds vinios t"fUe :: o me~uw temtlO que Sl)r\'adora 11iiÓ ~ pndcm_ s~r trR:t.i<los à.lnz ~o 
o Thcsouro · t•Jmava cnmbiaes ::to~ estabeleci- dia~ 
m<!ntos ba,nca.ri~ ·:o;. p:.tg<\ndo ao Bn.nco Com- O SR .. SoARES :-Eu b.stif1io que a. inrocação, · 
mcrcial comrni:::s~1o em escala u1uito maior. do que fiz _ tivr·s~·~ df'~sviado o nobre deputudo para 
q~e no, Banéo dô B.razil, toiila\·a t~úribéru curn.:. -

1 
o t?frcno da p•1itica partidada.- ~u sou o pr~:.. 

ln~cs aos banco~ wdeze~, sem pu.gnr com- me1ro ':L confess·!r que na<: qu·~sto:.s financet
nus~ilu algu~ua., nntando-s~ qur> os. bancos in-1 r:'1'> não ha ti~o~i;vo para ir.tnocentar a politica · 
gl~z~s v:md1am letras de bancro sobre banco, l hbcral on pohttca conseryadora. · • · .. 
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Pe i i a pentl.~ o auxi!io do nobre deputado por O Sa. So.iREs-... são naJa eni relação a 
Pernambuco par.'l. est;J. que:'tão. quejulgomuÍLO clles. 

· ma:is i:uportante do. quo a de que S: E_~. tr:.ttou. 
E~tou c ... r to .1•3 que o :;:eu req ner1men to h a de 

~er di::;cutido em occasião O!JlJortuna, e entfro 
cu terei o pt•azer de in formar uo honrado à e-

Para que dizer-se que são á custa do The
souro, si das coi:lt:1s daquella. assocü~~,ão .:,.nsta 
que o maior sacrificio tcnr sido por inic:õ.tiva. 

.. 

. • ~ • - .-A t m particular·~ ·· 

dado no" auxilio:'> recebido.;; do Thesouro pela Deixemos~ porém, o incilonte, c voltcm0s ao 
a.ssoci~ç:io a que S. Ex. se referiu; B'.!f;'undo :i assumpto .· 
minha humilJe opinião, e~,;e;:; pequeno:'; auxi-
10~ a essa >3tlilment:t nssoctaçau que em 
pre~ta.do grandes e relevantes serviço.~ ao paiz ... 
-muito.~ c:poiado:;.) : 

O Sr. .. JoAC~unr N.\Bt:c:):-lsso não discuto Cãda. no Jornal da C&mmercio de 14 do 
eu. O qoe e pr·~ciso ü que se saiba que as ex-j c?r-rente mez, por orJem do Senado a. reque
po~iç<:íes de cnfé são fe i tas :i cu-sla do Estado. l'lmento do honrado senador·, oS:-. Correi:\. 

-
E:\I -s E:-; RS. CO:'IDIISSÃO DE 

n.\TA :1\EGOCIADORl':S RE::'ILESS.\.5 ltK:'IlX::SSAS 1}·1 PE:l\:,>\Y 
·-______ .. 

- .. --- . 

1.88-1 (• 
·" s. J. 

.}anho ..... iG Banco do· Brazil. .•• 150.0íllf - - L 7i7: 23:~$0 1 O 22:208$500 
Julho. t) Idem ....•......•.. .• 200.(!00 - - 2. :3(50: :_.3\jf!-i !üO 29: :Ji9;;;o7u .... 
C" .I .I 1 r: {)r I. I! . .-,.:::r. ::. .• (\{\ 
o..;>OLI:::.u.LVlV o• -.. AYÇI.llo . .......... . . v- v v . '-" .f%</V 

}) 25 Idem .•.. . .... ~ . •.•. 5.00, - - õ·): 1Ss:Sm:o -
Outubro. 20 lJem .........•...•. ·1-:W.ülll - - - 1.449 : 050~590 .. -
Novembro •. o Idem .•.•.....•.•••. :20. 00(; - - .:-)"6 ·15 ., '·8-lú -_,j •• ·)~ 

- -
1.885 .. - : 

-
FeverP.iro ... i3 Idem ••.•.•. ..• .••.• 10.00' - - tz:s:oStS·l~~o ·" -
1\Iar~~o ..... t -: lden1 ..............• 40.0:•1- - - 5-10: '2cl;:.~5tl -

)) 27 Idem .........•.... . Q:-,.ou: - - 8:31 : 36 ~;: 1 :?(l -
A h ;1 .f(.t L~" A Q (l(\(r ').1 ·I • O ! f: ···~I(\ 
•• v ...... . . '"' _ ......... , ............ .... 

1. K";Q. :::i i;;:-;RO )> 22 Idem .•.. .•. ... . ...• 1-iO'.OOu - - -
}} 29 lllem . .. . ........... iU .IJIJ, - - l:H: 95i.~$7GO ------ -------- -----

78:3.t:oo () g. 6:3:>: 15!J.)030 51.:587$GG0 
188·1 

Agosto . ... 8 B:lllCO Cl'mme•·ciul . . • ::nn IIOf · - - 2::~~2:4~0::-iGO 20 : 9:~5::;2:10 
Setembro .. 3 I,lcm ...... .. ...•.•• 15u.o: o - - 1.~2,-{: 41:?$2tj0 2:):;)1 • 81i4U 
Outul,ro •.. a ldorn .• . . .•.•• •. :-. •. 8i). oou - - Oô7: o:~o::=,Ci:iO 12: tl():~840:) 

)) 31 ld·• tn .••..•• •• .• . ... :!(lO . O:;, . - - 2. :-:n1;: ~;sH~:~:;o :·W : :·:t :;~::;:HO 
Dezf! muro .. ·3 ,. r,J...:rn ................ 2U(l.fJ()l • - - 2.456: 014~;020 ::H : 8~5$:~·10 

.. 

tss:; 

.. Janeit·o .... -10 ltlen1 ••.... . •.....•. ·131. 0(;(1 - - 1.6!!1 :4868100 20 : H19~990 
Fcvereit·o .. i 'J lue•n ... .. ....• . ..•. 10.000 12:~:47~s670 1: 61~ SiGO •J - -

}) 2fi l :crn •.••••.••.••••• ;;o. uon - - m~5: 76t $ iOlt ' 

Março. 1') lci f1 n1 • ••• ~ •.•••••••• JOO.Ouo 1 . ':70 : 6~:3sx~o 
( 17:044$780 ... . ., - - ) 

)) 2.'l l·lcn1 ... . ... , ......• 5 , .nQ\, - - 63:1: j(i1~590 H: :1:r:s.1 ta 
)) 97 ld~n1 ~() ()!li 6:35:76 J::-5\JO 8:5: ::-;~·~71 o 

Abril. . . . . . s I.t ·~m . ... . . 
, . 50.0UO - - ()40 :000.:000 8: G·tB$ti':>O ......... 

iô Idem ....... ......... 
.. 

50 .000 G,iO: 000.;-',000 S:MS:sG5U }) - -
•.• ----- ---- -- ·- ··-..• 

1::!'1 1li.?i3:883 ~4'-'\0 '~OI :8'-:2$()10 1 :3 o llf'.Ol 
•.. 

Commissão que deveria pa.!!at" o Banco:-:p r las suas letras. 
de saquos contra os seus banq•teiros na Europ:t, mais 

.. ou menos J /4 oj ~obre o UIOVim<>nlo •••••••.•••••• · •• 
Corr11ta~em -que teriam de p:•rceber os corrctorés ~que 

fiz~ss~nY as tru.ns:H~çües :1; ~c .. . ........ ~ .......... . 

• 
. - ~ . \ 

40:58:1$700 I 24:0Si$noo ::r 
: . . .. . (2) ' . . . . . .. (f) . 
30:401 ~00\l \ 18 : 0~i5S~l2íi . \ 

SeU.;s d:l.s letras, approx m:~damente • .'~ • • .••. ••.••••.• • 
D~pezae cum ns Jotras o l'brtt~s "do e:.1-rtns .•. , .. , .•• • .•. 

H: OD~~CJOü ' 11 : O~IO~OUO ) 
" J. $;, I _ 
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-· !UDlESSAS 
.. ... 

CO!>Dtriis:;\,o 
DATA NEGOCIADORES s D .RE:I!ESSAS 

.Ç• 

""" '1/4 penny 
... - -- --- • 
-~~~A A n-nc:~r. 9::> R ... o-H c: h Rn nl.· .f (.\i) i)(\(\ . .• :)•:>f\. ~~o:"~">,~ n . 

-o o .oL ·-vv. uv • ...,~~-
)) Setembro 4 Idem . .••..... 50.000 - - 607:594$940 

IL )) Outubro 20 ldom •.•...... 50.000 - Gú-1 : 880 . .:::8s0 
De/.eru b.ro 4 Id,)m ... . . •... 50.000 

.. 
621 : :r~w522o » - -

i::)!;;) .Mar~o 13 ld-··m 60.000 - - ().~5: 761~590 \•'<''-' •~•uv\,llU• ·.. . ........ I úüssão. )) Abril 22 lderu •........ 60.000 - - 791 : 75~$370 
----- -------

360.000 4.4'>n: 111'5:)440 
.• ! ----- -------

i884 Setembro 1 New Lon lon . 80.000 - - 978: 3:!38rl20 
» Novembro 14 Idem •.•.•.•.. 80.000 - - 972: 15L;3900 

/Não temcorn-» Dezemhro 4 Idem ......•.• 50.000 - - G2l : 359,p~,; 
----- ------- ( missão. 

~1U.UUU "1.. O I 1 ; l:IOu.;U"l\J ) 
----- l-: --_-1 .. 

ReiJ.uerim.ento 

« Requeiro que pelo l\finisterio da Fa.zend t sejam ledidas as sen-uintes inform~ .ões: 
<( · • . 1ScrHmnaç1o as taxas e carn 10 ~ ca. a umr. das letras compm las pelo ovf!r•no 

e que constam d • demonstração da Thezouraria GerJl do Thesouro Nacional em:~ de Julho 
corrente. 

<t. 2.a. Si aqucllas pela:.; qua.es se pagou commis~ão foram endossa·l:ls com -.·c.'~ponsabili-
• dadc pelos bancos n~go:~iadores . .: • 

« 3.a. Quaes OS Sac,tdores das ditas letras e a impc,rtttnCi:.;. de ca.da Ulllu. 
«Sala d:J.s S'SEÕes, · to de ,Julho de iSt->5.- Soa1·es. )~ 

Por esta tabella fic:1. dcrnonstr:u:!o 

cario s~m commi:-;s:lo alguma. 
De;;;;;a tabella se con h··ce qual a soruma em 

que importoa a commissão qtlH o Th(\souro 
pagou ans b lllCOS, e. a qu1J elles teriam de 
pagar a seus bant1ueiros na. Europn, si ti\•essem 
vendido papí'l bancario, a:::sim como o sello 

q ne se tem notado para a !JOUl!a. tir·mez:1. do 
cambio ou para a baixa. Tenho concruido. 
(.i.1luito l1em; m.1cilo bc:m.) 

E' rcmllttido :i lUesa, lido, apoiado e a.ppro
vado o seguinte 

Rcquerimcn!o 

Cambiaes 

_qu"' ter·ia.rn de pagar ao Thesonro, si tivo:;scm 
vendido seus proprios saques~ e, por ultimo, a 
cor-retagem que t .:riani de pagar aoR corretores 
si não contassem com es~e g-r·anJe fregue z que 

d · b · Rer1u ~it·o t'UC, pelo ?l!iniste1·io da Fazenda em epocas certas à a perce e r qr.:e nccessttJ. . . ., . ; . :1 ~ ,,. . ,, . _ . 
comprar p·,tpel pMticular, ,}ando_ assim occ .- SCJ-lnl p-.. d.da.~ a::; se~urnt ... s t!lformaçoes · 
s iã.o par·a. a depr<\cia({ão do c.:,mbi.o, pela pro- Ln. Di·H'.I·imin:J.ção da' taxt1S d~ cambio de 
cura do papel particular, par,l. ser revendido cada 11 ma das letr·as cornpradns pdo governo e 
com lucro certo e :1 inda com comrnis;;:ão. I q :te con;;tam da d'~mon,;;tração d<t Thcsouraria 

N <'Io julgando sufficientes ns i nfo1·rÍtaçõ8s pre~- Geral do Thesouro Nacional, em :2 de Julho 
lada.s pelo Tbe;ouro,vou submetler ·í eonsidera 1 corrcnbe; · . 
yão da. casa um ?utr·o re~r u·_1rhnento P~·ra que ~1s I 2.n. Si aqnclla;; , peh1..:; quaes se pagou com
wfo~ruações peltdas __ SC.Jalri c~mpletadas. Ore- .mi-;são . for·am endossad·:~ con~ )'C$pons<~bili-
quer!ll~Cnto o o seguuue. (Lc.) .. dade pelo;; banco: negoci adores ; 
· _Tenho ~r. presidente, ~xplic~:lo. <:_o mo per- 3~~ Qnae;; os saca lorEH das ditas letras e a 

1~1tto a nunha. acauhada.mLelltg:_u:.~la, as tltr- import:.nci:1. de cad,\ uma especificadam5nte. 
vtda:.- qu~ encontro nas mformaçoes prest:'l..las S .1 d - iG d J 1 ~.. : · d 

1
.,
8
-

.pelo Thosouro. --::: a a :.l$ l=;QI3S02S, . c . ll uO . e ~ ;):-
Termino. St·. pr·esi•lente,rogando :10 !;obre St·. j 8 oa;·e.~ · . . . .. .. • 

pr<-sitlento do con.;;;clho e min:.str·o da. fa.-zenda .j O Sr. Antonio ()e Si<tneira: 
que volt:~ • ás· antig:LS p1·atic<\s ; nio conl:ot·ra · - Entr·;J ~H poucos jornacs que li pela muithã, 
para que certós e determinados bancos fuçam 1 aponas nm thi eontn., urn pouco <!cblhadu, do 

. . 

: 
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DE AzEvEDo:- V. Ex. a 
eleva sempre. 

O Stt. ANrnN:o . DE SrQUE!lU :- Occupo-a 
uni<.!a:nente para affirmnr, tal ~ o concei~o em 
qu·~ tenho ' t\ p:lla.\·r·a do honrauo con~~lheit·o a 
qnelfl fui oíi:~àecido e·ss~ b::~nquete. para ~dfirm:sr 
em pre~ença. d • S"lr.:; ex-colleg-as d~~ ministet·io 

[,-. no >a1vl ue e~ q 11e . <..x:. nao prv-
feriu as palavras q n0 a Ga:eta lhé attr·ibniu. 

Faço esta. lltnr·,nação em pre.;ença d~ seus 
. i ·· ,; a.n-

quete: as pal:tvras que a Ga:;eta at.tribne ao 
ilit:str~ Sr. conselheiro D~ntus ~~m refcrencia á 
minha pessoa! não for:tm pt•ofe · · 

O SR. FttA:\C!SCo SonRé:-Fol"atsl. 

O Sn . .Jo,\QUDI N ABUCO :'- Nio diss ~ ex.acta
rnente o que a G tt,:;,et(t refere. 

O SR. AxTó•Nto nt: SrQüEtRA :- O honrado 
ex-ministt·o da jLl tiça asseVI.'ra que o fot·an:L 

O Sn. FnAx ~rsco SonnÉ:- Tenha a bond••.de 
de ler. (Oh! Oh! :tpw·t cs .) 

O SR. A:\TONIO DE Sr UErn.A:- ~ão 1 

fazer o p 1 pcl de ~;eu s~cret.~tr io ; nãn po:;so 
ler :1. G(~;eta a pedido do V. Ex.,qne não podia 
confirmar seu1 t<~t· lido. (Jlttito:; apoiarlos .) 

O S!t. CAntos PEIXOTo :-Esta sô do tenente 
coronel S:o l r·é. 

O Sí:. Ax-roxro DJ:: StQüEIRi :- Nã.o po5so ú. 
vista. dis:o tomar eu1 con~id·• raçfi'o a n.fllt·m:1.t iva 
do honr·aclo ex-min~stro cb jnstiç:t. S. Ex. não 
só nii.o é nes ta. · c:ssa o unico e~-colhg-n. do 
hom·a !o ex-pt·esiden t.e do conselho, con1o n:io 
é o nnico : S' JU co o viva rle bontem; Portanto. 
não tom0 em con -:idcraç~o a s11a confirm:u,.:1o: 
( :\ poiacl.os.) 

O SR. All.-\U.Jo GóEs .TuNio:: :-E t':)m a. 11"
gativa do St· .. Jon.qnim N:tbr.:co. 

O Sa . .Jo.AQUDI N'.\nüco :- O nobre dcp11tudo 
dizia qu9 o S:·. t~onselheiro Dantas não tinha 
p1·ofcri lo pala\•ras. :t .t'.' spei to ?•!ll?. E"~ou cer-to 

pahwras 1!:t Ca~eta. l\lasque"ctuYi:latem Y.Ex. 
em ld-as? 

O Sn. CANoroo DE ÚL~YElllA :- Eu hoje não 
li a Gt;t~eta . 

O S1~ . JoAQUDr NABUCO: -Não foi enctamcnt·~ 

3.'- palavras da Ga:;cta, ás q u;.les me referi. 
e qni:~. ~ r :confirm:ll-a.s, eu lembrarei a. _S. E:s:. a 
(lccas::Io púa - Í<i:t.el-o, a. m:J.i.s apropriada à 
disen:::s:io para a qual cu desde j:\ o emprazo, é 
a occasião que nós off.~recerá ~l. discussão do 
cr·ccliro '[tlC j:l foi pedido pelo a.c!:ual minisLro 

." ns tça para concer <ll" a ver .l. !'c.~ret:L d:1. 
policia, q ne foi J.>cdo ex-ministr·o. a.rrebcn tn.da. 

tem duvida 

O SR. Jo.\QüDI N.umco: -Sed, uma di,;cu ~são 
muito inte:·,:ssant"l; peço a palaYra. 

O Sr... A:\TONIO :o:r: SIQüEiiU. : - Set•á essa a. 
occasião nnis apropriada-a discussão do ct·edito 
p~u·a :t vet·b:t secr~ttt da policia, a unica na. qual 
a lni isenta o nlinistro do c!c!ver commum de 
pt·esb.-..r cont:1s tbs despc:za~ f':)itos. 

O SR. Fru.xcr~co Sooai~ : -Já declat·ei ue 
a ~ '· 

O Sn. :bTo:\ro DE S:QüErr..A :-E essa é a 
discussã·> mais ~propriaclu, d: ~ qual, estf•U c ·rlo, 
-. • .. s~ . :qwove1 t t'U. para a t" i:!I.LlS~a,;no á 

bem.) 

Tenho (~O nclnido. 

O §r. Schute!:- 'Nã"> occ;;parei pot· 
muito t.ernpo a a' t•:~nção da C<1.Sa; o rn~ u intento 
u :1ieo é apres~ntar uru regnerirnnnto, pedindo 
infonuações :1.0 go•.'erno, rn:tuerim'"\nta p·1t':t 
cuj:t ju,;;tifi.cação me serão permtttidas algumas 
observ::t\~Õ ·~s t·apid1~. . _ 

- ' ' 
s~nt':) a est-1 casa um requ·~rimnnt• l, oiT"er•'"\cirl•> 
pelo il!u;;t:r ~ d"put:1do pelo ~11} <li:>trict.o de 
S. Pan!o · lon·o de•>u!s. o m 1 r-~·>'· 
rapt·e ~ent:tnte do 1:~ 'districto da Bah :a pmnnn
ciou, :t propos'to. J~.;: te re~ luorimr:mto. tHil ü!s
curso um po::co'~':nenso e minucioso sübt·c a 
ma tel'Ía. de q 1.1 "! f! lle tra ta.•ta . 

Si, com alg-nma admit·ação, Sr. pr·esidc:tto, 
eu li u t•e•tum·imentl> c onvi a.quello discnrõo, 
e;;sa. :i.dmir'a<;>:1n rne tron~a btwb•~m muitas ale
gria,:;, mitüo conten:aml' nt:o~ por v0r em ambos 
o inte:· ·ssc que os m~:.us dous illnstrr:::s colleg;ts 
liga v •m ao assurnpto. q11e tão de pel'to entend~ 
c :m1 a pi"Osper'idn.de do minha pobt·e pt·•winoüt .. 
E essa alegt·i a :.;".i ustifica. com o p;msn.mento 
r1 UI' me acalenta dr; que est,~s dons ilhslt'CS 
colleg·as hão~~~ me eoa<ljuvar, e desde j :\ conto 
com o voto de ambos. em tudo quanto fót· "fll 

benl)fi~io ,:a prO\'in~;ia. de Sant t Catharina, vi';to 
• 1 ' • . • 

O Sn.. Anr;;Tror::s SL4 IXOLA:-A estt·a.d3, inte
J·e s~a ao paiz, interessa ãs fin~nçn.s do Estad:). 
Não é uma qtlestão de interess~ provincial 
~órnenf;·~. 

o qu'J disse a Ga::eta, mas foi isto p'Juco mais, 
ou menos·. · 

O Sn.. Scuu'l'EL :- Intere~sa muito especial
mente á provinda. 

Entretanto, Sr. pr·-~sideiÚe, examinando com 
.mui" attenção o requerimento do Sr. deputado 
pelo 4 • distt·icto de S ; Paulo, perccbe-so que 

O Sn. ANToxro DR StQUEmA: _:Pois bcn;, si o cstã. muito no interesse . deste requerimento 
honrado ex-ministro da j ustiçà, deJ:lois dele r accusar-se a. com missão fiscal, inctimbidn. de -

O SR. Fru:sclsco Sonn:B:-0 sentido foi este. 
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acompa11har por 11arto do gov0rno os e:;tudos 
feitos l_)ela. companhia da e;;tt·ada de fcrl'O 
D. Pedro I; e, si com a mr:s:úa attcnção se 
examinar a fórnw. e orga.niaação do discm·so do 
meu nobr~ collega pela Bahia, se perceberà 
quo ha ness~ Ji::;curso apenas a defe~a da. com-. ;"' - . , (. .. , :-;-
b;·etudo, a condernnaç:Io peremptoria da estrada 
de ferro. · 

01·a., SI.". )resid~nle bas a ,. 
para. deixat• claro de que g-ravidad·~ são os a.-,;
sumptos qu~ forma.in o objecto ji do rüqueri
mcnto, jà do discu1·so a que alludo. 

O Sn.. RoD:nc;o SJLv,\:- Eu não ac<:usei, pe-
di informações ao go,rcrno. . 

O Sa. ScnoTEL: -Eu mB referi :10 contexto 
e às ideias apt·esmta.da.;; no rec1uerirnento ; 
d"ahi deduzi a t:.:Xiste ncia d·. ~ uma acc usação. 

O Sn.. SCHUTEL :-Ent•,nd, qu.-,. para a Ca
mara conh·cerr de;:ta materia tem ncce~sidadé, 
antes de tudo, de S<"lber o conteúdo do relato
rio da comrnissão íbc:tl e o ponto em qne r-;e 
acham as relaçõ~s entre a comp:1nhia da . estra
da de fe1·ro e o governo (Apoiados .) 

O Sn.. Roomc.o SrLVA. :-Foi justam~nt'il o 
que fi;. ; pedi informações. 

O StL. ScnuTEr. :-Nesta. parte estamos per-

:; 
O Sn. RooRIGo Srr.\·.\:-l\Ias ent:To V. Ex. 

~fi::·• devia d:scutir o assumpto sem virem essas 

O Sn. ScnuTEL:-Peli a palavr;l, como disse 
começando, para ap1·esentar um requeri
mento. 

O Sn. ArtiSTIDES SPr~oL.\. . dá. um aparte . 

O Sn .. ScHUTEL:-Não censuro a V. Ex. 

O Sn.. ArtiSTrm~s SPr~OLA:-Fui :'1 directoria 
das Obt·:\s Pul>lico.s e pedi o r~latol'io, que o 
St·. m iuistr·o autorizou-me ~l. let·, como tenho 
lido outros trabalhos. 

O Sn.. ScHOTEL :-Bem. mas V. Ex. com
prehende que nem t•)dos ·os St·s. d uputad;•s, 
le,rados p ·~ lo mesmo intl' resge patdotico, pode
rã.o ir, um a um, á l!ecrctal'ia. estudar ês.;;es 
doeu me :1 tos. 

O Sn. AmsTIDEs SPr:."OLA :-Não tenho na Ja 
com i.::so ; (J q ne fiz · ape n:1s prov:l. que SO\l um 
pouco diligente. ' . 

O Sn. ScHUTEL :-Foi isto, po's, que deu 
motivo a. LO!' eu h~je pedido a palavra para 
apr~s ntn.l" Ltm requet·i monto qur;: lerei em ulti
mo lt •g";•r •.. 

O Sn.. Rf•DlUGU SrLVA : - E tanto mais 
qu:111to a ·imp1·en~a do. J•rovincia lb V. Ex. jã 
reclamava. este serviçl) im!Jol'tantc por parte de 
seus repre~ent:tn tes. 

V. IT.- 50 

O Sn.. Pn.EsiDEXTE (ao o1·ador) : - V. Ex. 
dá.-mc licença? A hora. está quasi terminada.. 

O Sn.. ScHUTEL : - Bem ; eu resumirei CJ 

qu~ tenho a dizer, Sr. presidente, mesmo por
que não pretendo, como já disse, tomar tempo :i 
casa. 

:\b;,, dizia eu, senhores, que um assumpto 
desta importnnda RÓ deve set· trll.tado depois 
que a. Camara estiver de posse do rehtorio 

1 pe a c.:ommissao sca , re a.tor1o 
c1 ue de certo vira elucidat• a todos os membros 
da Camar:t ("p·;íaclos), assim como elucidou ao 
nobre deputado que fallou. 

O Sn. ARISTIDEs SPr""oLA : - Apoiad0 '; eu 
jà o li antes de ser impres~o. 

O Sa. ScnuTEr. : - Trata-se d.:; interesses 
não de um:.t silllples companhia (apoiados), mas 
de duas p:·ovincias (ap·>ia~los), utna das cp1n.ei:, 
• • .. • .J 

ei por muito feliz si m·~ com·encet·em que 
estou em •n·ro. 

pt•e;;enta.ntes ainda não cstLtdat·am talrez a 
ctuestão : refirv-mc aos n.os;;os collcg-as, re
prcsentant•:s da província .do Rio Grande do 
Sul, a qual é per·cord !a pela maior parte dessa 
estr.td~t de fert•o; e trata-se, 1ioalmente, de io.
teresses muito irupot·tantl3s para o paiz, porque 
a cil"t-<1 do capit.<Ü garantido não é tão insigni
fiC<i.nte, sobretUdo nas circumstancias em que 
nos~) ch~mos, pn!·a que passe cst) aasumpto 

l- ' ••-

: - E jã. lu ~act·i
grandes feitos pela 

O S:t. ScnuTzr.:-Pela companhia e pelo 
governo. 

O SR. SrLYA jf.\.mA:-Tanto mais quanto isto 
já é matel'iajulgada pelos podet·e-5 competentes. 

O Sn. ScnuTEL:- .Assim, Sr·. presidente, 
lermin,trei, esgotada. a hora. mandanc!o á mesa 
o s•·g-Ldnte requerimento. (L;].) 

E" euvi~rlo :i me.:a, lido, apoiado o appro
vado o seg·llinte. 

Reque;·i,nento 

Estt·::~.tla de Ferro D. Pedro I 

Reqt:eiro qu.e .s: p~ça.~ ao g-~vemo por 1n-
• (. ... b ( ' 

g-ui.ntes informitções a respeito da estt·ada de 
f.3t·ro D. Pedt·o I. 

L:~. Si já foi apresentado o relatorio da. com
mis :üo fiscal! c no cas..-atlirmativo, que seja 
envia do cópia do dito rel:.l.torio ; 

z.a. Si o reptesentante da companhia da. es
trada ' li) ferro D. Pedro I, já. declarou as bases 
e condiçõc~, e r1uaes ·são ellas para. a rescisão 
<1o contr.tcto com o governo. 

Sala das sessõ::s, 16 de Julho de 1885.
..S ch t.~tcl. 
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ORD>:M DO D1A ·· 

YOTAt;:\0 D() P.H:.ECE!l X. iGl-18~5. llELATIYO .\. 

EJ,ÊIÇ:\.0 DO 1~ DISTRICTO D:i. l'l'tOVI~C!A l.IO lt!O 
GIL\.~DE DO SUL. 

ns suas \l''rtes, reconhecido CJ pt•ccbmado dc
putndo, pelo fo districto fia p1·ovini~ia do Rio 
Grande do Snl, o Sr. conseiheiro Antonio E leu-

c ' :::> • 

Ac:hnndo-~e prr>sentP- S. Ex. ~o Sr. pl·e.">idenle 
eom•i(la os Sr~. :J · e 4° sc :.r:!l.:tJ·io~ pura I"ec~
bel'em a•1 uelt~ dej)ntaào. (1uc. I"ecebido cou; as 

_furmalidades do estylc,prestajuramcnlo n toma. 
:.t~::;e nto. 

CO~TI~t'.\Ç:\0 DA 2~t O!'-:CUS5ÃO DO .\lU.-2' 1'•0 P í:O
.H:CTO ~. i A -1;)85, SOB;~E A l~X.'l'I~C(;::\o Gr,A

DU"\.L DO ELT-::ICE~TO SEr~ \'lL. 

O Sr:. . .A:\DRADE F u;vEir:A pt'tgun:.a a.o S1·. 
presidente si o nobz·e p1•esiden t : elo consdho 
vem assistir a :J del_~::;te. 

O Sn.. PR~~::5IDE~n::- O nobre pte,.ident~;:-do 
con,:dho foi :ovi"a to p~ra. •:o-ilip:1.1·ecer á 1 ho1·a 
da h 1:de, si q •tiz· ·sse. 

O Sr. ~~udru .. de P!g·atcira co
meça dizendo <"t••e a auset.lci 1 do ·sr. t"'e.-Uente 
do eonselho não deix:a de const!'aogol-o: mas ::to 
mesmo tempo repugna-lhe I'Cquer. ~ r a ,.:usp~n
s:"io io oleb:lte até que~- E:s:. che~ue . Em todo 
o c:-..so S. Ex. lerà ns no::as do suu discurso e 
por (• llas apt·eciat·ã a. ml:.tei·b do mesmo. 

Ach<tmo-nns. diz .c orador, na pl'Cscnça de 

ci:~da 1:elo g;;\·ernu cnmr' em•ohrida na r:<atoz·ia 
<lo art. :2' que csLá (~lU discus•Cio: c&.bent naln
ralmcilt0~ poi· t~<nto. a.s consid ·t':?<;.õ··s pol i;ic:1s 
srmu t::~neamente com ;~:; cottst•ler:tr:õcs perti
nentes á 111., te!'i:1 do :1rtigo. Não lhe tnudo ca
bido a p:d:wt';'l n:l pl'imeit·!l. discns,;;ãn. pot•qae 
SÓ podia falJat• uma. \'OI.. neru 110 <~t·t. i v [l ,r [UO 

•.1 d··bate !'C enccJ•rou. só a.~·or:l poclAr<i fnzCi.' li
geiro~ re .:·aros a alg-um:ls pr.1posiçü·'s do h · n
rado S.!'. p1·csi lcllt.J do corrr:;clho C!llll 1'·'1 c;:i.o á 
~tl:\ ro'i\·?io neste dniHtte. S. Es. tülll~ÇiJU 
por est.ranh:u· qun o orador n~;a.,sc 1lc conceito'' 
c de ttma. ling-u:•gcru que ll1:1is :,s,cnta\·n. em 
um deputa.!n obscllro cln p1·ovincia do ' !llC no 
oq;uo do partir! · politico <lesta. t·:tu1a1·a .. 
= S. Ex. nãoatL·udeu<:ngur:uuentn :isp·ll:J.vt·as 
corn qurJ o oradilr iiliciuu v suor t)I'Ítot< ~Í rv •lis
Clt rso nus te debate. 

S. Ex . não repar.)u q:1e o oraJor decbt·on 
l'O )osit:Llmc nte rue i:L f:.dlar co;no bJ·aziieit·o. 

co; .~o conservado!· e l'"P "é"GUlantc: cb prodncia 
do Rio de .Janeiro, o que e1·a bastante •:bro 
para tira.t• qualq;rc•· idó:l de repres~ nta~:ão :le 
um pa.rti(io p:.liti,.. o nc~ta Camn.ra. 

Fa ltou em ~eu nome ind1vid·l ~• l m.qurJlla tri
vlice q u ali<iade, e é ai nua nes:::a posiçã•1 que 
:tssume ~ trib=tna p:q·a co rnhatcr o a:·t. ~o. CO ill<) 

a elh subii'á. parn. cnrn l.i:lt'-'1' todos os o;:tro;.: 
: I'(Í'go ~ d:~s!c fmcs to p :·oj~..:t '· S. E>:. csr1noccu
,-e ai J~rl!l, l> ttt-ibu indo-I h e o p~1 p -1 Sll r•erior ao 
do ob.;curo rcp-t·csentante de uma proviucia do 
lmpeno, que o orador re~lmente nesta Camara. 

1 uão passa <1·~ urn c:l!nponeo da. Pa1·a1)yba , 
dr·ssa l'egi:1<J n~·groÍl'il, sé.l!'l na ignorancia. e do 
obscura.nti~mo, onde o p.:) dr: cafe não p1·oduz 
sen:'io u1n kilu e não dous cem:> 0111 S. Paulo, 
e onde .o;; cot':H.(Õ3:-:: imved~r1üdo:; têm sido 
SUI.".ÍOS ti \'Oz da humauida Le n~ liiJ~rta.!;ii:o do;; 

tívm·am ~·: mpre 11m v:1l11r nnlitlsnperiot· ic1uell<~ 
qae t.:vet•;un os de-cutt·as pr<:viacias. •1ue mais 
se di•tinguix·am neste ~en'.iço. (~ lp,•i:,do.~.J 

O 11ulJre ore-id()nte do conselho act·escen
tou, que o or'adoJ· en·av:L o d •ver· Je nm ropre
sent ntc do pat•ti·lo coa:O:~r\'ador, não aeo:npa
nhando a torrente da opini?ío. antes qu ~·en_do 
contt·al'ial-a. S. E:\:. ainclit n:•ste eonc 'lto 
eqnivocou-sc O ot·~Hl r pod,; rb, par;;. :J.uLoriz~it· . . () 

nobr<: 'prcsicicn te do coH..;clho. S. Ex. fui gcJ\'1'1'-
11(1 ainda h a ht•m ;n)nc 1S :: llnos; ro\.irou-so do 
10de1· em JaneiN d·a 18:;2. Pois bem ; si essa. 

c1 U'~st:io c Vto ut·.!.!.·ente e ::Lo tast:\nte, 5-1 t! a 
jlt' •occupa. de tal fut·wa os animos ch pOi -ttlação 
do ltnper·io. <.:o: no ó <)UC S. Ex., em q1:a.dra lào 
I'CC"tl:c •. inlg:~\·a-se 110 dit·eito ató de n :io cogi
t:.u· nclh '1 :-\. Ex.. :tqni di ,;s•· 'tu c nlio cogitara 
li' s~::. r1uo:-tão pot· dou~ eml.nraços ; pi·ixnei,·o, 
p ; jq n•· ,, lrJrt r!·'i' ' i ue o fi •verno tinh;t na Cau1 •r;J., 
o hont·ado ::-cnado;- :.I:11t: nho C;i.tupos, pellSi.L \':J., 
~.:o:u' J•CIJSH (J or·;~dot·. q1;1 ~ ''SLa questão devia. 
I'Cl' t··~~r.h·ida tão súrnente pela lei d·1 2i'l de Sn
t•·mb!'o e pol:l. liber~~lidado dos brazileiro!" ; elll 
:::r' ~nndiJ log:1.r. r·or·q IP não podin. no mesmo 
tempo :'rcax· eom du:t<: íjltestõe:; I.ITo g-ra.ves. a da 
refot•tn:.t c,lciroral do que o g·ov<•rno s· t \'reoc~u
p:tva. e :t tb l'CD):'ma ,lo elemenlo servil. E~l~ 
de(r>~n. do nolm~ prc~>i · il'nlc elo co rt-:P lho v nrn 
. sti flcar J!•~namentc O <=!'.idO!' :· i CO!ll efi'>ito 
o hont·ado sP.na•!or !\Ia ·:.inho Cnmp s l'Cpresen
t:wa a m"sma opiniiio que o oradot· hoje segue, 
pois serropre l'CCIJ11heceu ::queJJe 0Staàista (~01l10 
seu mestre. chefe~ c guia. nesta q 110stão. o nobre 
pre "inenlc do conselho 0. os seus amigos se
g-uiam então o;; mesmo-. pt·jncipios. n:1o ~ô por
c1ue fui e~c:o lhic.l.o para lca.rlc;· ne~ta C:tma.r!l. 
n.qnelle lwn1·ado s •nador. mas aind:1 porone, re~ . 
ti r·anri o-sa o S !'. Sar:LÍ V<\ do po:l~r. indicou e:., 
Sr. Ma.I·tiuho C.tmpos eo1no sett - successor, 
apniou-o durante o sou ministerio, e quando o 
Sr. 1\lartinho Campos cah iu do poder, o honrado 
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l)_resi,lr~n te do cons;dho tlisse 111) ~enado que a 1 ponto de pt•o·luzir· 11ma a.ncie.Jade geral, que 
Sltu~':-ão liber·al cst::s.va. liquidada. Portanto, 1 insta po1· uuw solução. E' diante de,;ta ancie
S. Ex. ainda até ha pouco pen~ava c;_.m o dade que nà;J po,lC!!lOsoppôr I'Csistencia, pOl'CfUG 
o rad01·. os pr.Jprios i:; tcress :do"'• a. cla:;se da bvou1·a, 

Qua:1to ao :<r·gumculo d;L I·e:orma deitor<d. insíst·.~!ll po1· unn soLção; c, urn L yez r1ue é 
a Ca.:u:tr~ sabe I"JU!) c·ssa reforJll::.t foi VIJtada; mr~ chegac.l:.t o~<·a~ião de a dar, entt·aremos ern . . ... 

gramrna do p i!'Lido l b.<~ral, nin;;uem mais 
competente do qnr~ S. Ex. para continuat· no 
poder e J'CS~Jlver a qu·$t:1.o do elrJmento s•IJ'Yil. 
Entt·ctanto,- S. E:~ não sómente sr~ recusou 
a. continua;: no p d·~r para re~olvn· r.s~a qlles
t:i:o tão g"I'.•VC e t:1o sr~t'ÍiJ.. mas ainda syst··ma
tJcament0 se recusou a formar, não um. mas 
dor•s ou tt·es ministel'ios. afira de o~cupai"-se 
tlessa (JUf}strio, a q11e S. Ex:. a.ttt·iiJU0 t·;nta im
pol't~Lncia que devia e:,:citat· todo o zelo Jo seu 
patrtotl,lllO. 

Convida lo ainda o anno pa-.:sn.d·:1 p ·,ra occupar 
o J'O.dcr, o que respondeu S. E~ . no Eleitor dus 

. I . 

1wovincía.no r,u! o:·ganizl)u o ministerio 6 do. 
.Junho, ~- Ex. disse no Se:wdo c1 111~ não podi<~ 
aceitar a incnm!;e ,.· · ; · 
rio 11am Lt-utar desta questão, sobr·e a qual na
turalmente elb foi. .. 

u~r Sn.. DEPUTADO: - Ap~lpudo. 

O Sr.. A.NDRAog FIGUEIRA:- . •• apalpado, é 
a phras ·~ p:lrlamcntur. 

S. Ex. di5se que não aceitav3. a incumboncia, 
pot•que ni"io :•chava nos el1?mento:; d.1 Camara 

riados comment.ll'io~. 
O oradot• não s:lbC até qu~ ponto a conducta 

do g:dJia~tc de tj dG .) unho fez adiantar a qt~es
t:!n. Si to:na-;,c ao pé de~. l ttra as pal •Vras do 
nobre p:·csidente do conselho d:~qut~il r ! gabi
net", diria qtv~ a intervencào desse min st•·rio 
desanimou, ass1.~stou o~ intercssuJo::;, os pro
prictarios; lllas·na. op:nião do orndor e3se ll:i

ni.:terio uão fe~ marcbar· granrlr!rucnte a questão 
ntll si. Ta:v r. ( < · · 
:ic:>, regular das mannruissõcs vúluntarias an.
n:•alm, .. nte concedidas no Imperio, a datat· d·:! 6 
de .}:tnho at·i i !''!tirada do gabinute c :te tem 
r ssa '' -:t, pu, essc:uo·; V•J l'11C~~r q1:c o numero 
ela; rnanurnissüc-; volunta.ri as d0veria tnt· di
m~nuido! «.nt·~s que augmeutalo. {:1poiado .-: e 

O ot·a.dor está conven.cidu disto, ma;:; não é 
o~casião de apt·cciar este ponto, fl não é para 
isto qu0 elle imro-:aria n. necessidade da esta
tística. 

O Srr. CA":-;o:oo n:r:: Ou\~Erru.:- O movimcm
to do Rio Grand0 do SuL é um protesto contrn. 
isto. 

condições rlc successo para o gabinete qne se O Sn. A::\DRADE FIGUEiRA re!;pondc qu~ o : 
encnrr·.-~n·uss de s · 1 · ,. - ·-

Ora. sct·i::. o :·~1.so de p r'rguntat· ao n•Jbrê prc- uma pequena qua.ntidad·l em rebção :1:J movi
sidentc do co·n:::elho si a Ca.m•1.1a, fi:ha l)l'imo- mento d · ~ todo o lrnpct·io; alii h fwia 11e 20 u 30 
g-enih da cloi<,~ão dir·cc:ta, não estwa de a:·córdo mil (!scravos, o qur' nach~ é em. rela ·ão à escra-
p~t!'a o :wno lnssn o l:J.l' um pl'lsso avantaJ'l''' vatura <e o.oo 1UpCt'IO. 
ue,..;ta I[IJOSt:lt.1, qu;;Ü o pens::uueuto Lio:JJinanto i\bs, pt·osegu·: o orador, o qne di~:r:;e o ex
da nação scaüo aqu·dl,1 q1:e o m·ador ainda hoje pt·esi·!env: do conselh•) pat'i.l. justifi(·:tr a intet·
ad\•oga ·? Porv ·nt•:ra ess>Js condiçõ ;s espccb.-.,; venr;à•t do ~'0\'r·r·no nestn. quc"'tiio? Di -l'e que 
mndific~tr:::.m-sc d:lhi C! tn dian"t·~ '1 ~[odificou se a ,,11 ~tinha tt•:ti\i:!o :1 qnestàu da rua para o pal'
cot·rcntc da opinião, do -~ _ interessados tl'·St:l. l .11nenio. Ora, si o p:1rlaw•·nto ll<10 resolveu, 
grandí: naç:tó, cspat·rama•lós i;Ot' nma LI"ga nem si..:ll.l"r :r fei\ a.,!iantnr, c si S. Ex. tir·ou-a 
supP.rficie ·~ da rna, onde elb . b tt!ndn unH soluç;io- si 

Ha,·eni motivo para q!•G S. Ex. possa ehanwr regnhi" O!l irt·o:;1llat• o or:dOJ' nüo disl.!ure- a 
O or~dOI' do reti'Og'I'adl'.l, qtt:mdo O anno p:tS-;ado CO!lSOIJUCllCÍ:l. e que a. Ílltf\l'Venção do g'OYCI'llO, 

est~va o nobre p1·esidcnte do conselho d·~ ::e- bem lou!..:'e cl ) tct· adi:lnL·t.do, fe3t. retardar a 
,_.,·.rclo com o o:"?.· i o r ? solução tia 'l" ostão. 

Em scguwlo log;1r. si como S . . Ex. t•eco- Si. ('Orn c i1"c ilo, o mar imcn i.o nncionn.l,qno se 
n hcci:t a rr·prescn t ,ção ns cio na l niTo o :lcre~~i:t m~ . nife.;; l :t\":1, nito sõ nns r nas, como rlcnt.~·o elas 
condições d:' "ucccsso par::t qno S. Ex. se eas :s. diminuiu par.lll "} o governo se poz :i. 
pudes ;G enc::n·egar d!') uma refor·ma. t"To adian- testa d'1sta. pt·opn.!:.;::t nda, <'claro que, não tendo 
tada, achas. Ex . c uc mud:.tl':lll1-:l.>; :l.S condi- o g-over·:o outi.h dos o,·Jer<>s rublicos medi(h 
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sobretudo esta questJo da ot·gu.niza<,iio do tr:t
balbo nacional CjUe preoecu~:• os espiritos, não 
a q uestào da. legiLimidade rla necCS:$iJaJc mo
r<'ll da ernaneip~ção. 

O nobre presidente do conselho, pot'Gm, t·~
conhece ~ imprudencb llo seu atlt"ce;;sm·, J'C

conhec~ qno a opinião nac.:ional.lhe foi infensa, 
1)orque S. Ex. foi o primeiro a dcca11t~r a vi.r
ludc do sua reforma eleitoral, dizendo que, 
) . . ('. . v . 'li· :- - . -
nba correspondído ao :.1ppeUo d:.~. coróa di~sol
vendo a Camara tran~acta ..• 

O orado I" nã!) espera v a ouvi r da parte do no-
I'O au Ol" a re orma e e1 Ol"a uma con ssuo 

que devia ser-lhe tão dolorosa. 
Si. ~oru ell'ei~o, a naç-.ão ~eu rsse e~cmplo ~c 

' . ' 
de dez dissolúções successivas neste reinado, 
deixou de confirmar o pro~ramm:~. do miuiste
rio que decretou a dissoluçKo, como pret0nde 
S. Ex. annulbr es!;;e ue1·edicttHn naciot~.al, 
trat.rndo ao parlamento um pt·o.;ecto de eman
cipação que é ainda, na 0pinião de S. Ex..: 
mais adiantar1o que o ou tt·o? 

O SR. Beàrau C.\. n.r.cA:c-:n: -Mas não ó; 
j:-;to e umn. rt}ystificaç.â<). 

de S . E:s:. ~que está en~arregado J./3 pret·.ipitar a 
solnçfi.o d:J. mesma questão e cujo espil'ito, pOL'
tant.o. niio pôJe clr:ixo.r do res.;n tir-se d·3 al
guma su.;;peiçüo. l\Jas o proccr!im:->nto do nobre 
presidente do con~elho cst:i (!:s:plicado. Como, 
com em~ito, perg-unta o orador, ;HiwiLtiu-sc que 
um cst:ldista. como o Sr . Saraiva n5o cogila:o:se, 
não ha muito tempo, d'l solução d?sta questão, 
e que indica:sse um outro est:1dista para substi-
t
. . • ••• 
. - > 

emnncipação? 

O Sn. SAl:t.\.1\' A (p,·.;;sideílte do con:::elho):-
N="' • . ( . . 

O SR. A~nRADE F:G-UEIRA diz que. si nJo o 
in licou,flo menos apoiou o seu min:aterio, e de-

n • a à f <: a\' . I • 

desde que e:> te gabinete não se podia sustentar; 
susLentou-o quando ell~ apl't~goou o seu pro
gTatl:ma de esct-:n·ista da. gemma, e encarou 
a sua queda como signal da decad<.mcia. da si
tuação lilJeral. C(lll!O p1·ova de que ella devia 
considerar-se liquid!id:J. i · -

O Sn. S.uurvA (p;·esirle.tle do co>t~elho) :
Nilo ó ex:acto tambem ; isto é uma co usa in ven
ta'la. 

O Sr,. A:r-;o~unE F;GUE:UA ol.>se t·v·~ que é o 
1101Jre p;:esidente do conselho~ auto.r cl:\ lei. (iue 
deu tão bcllos f•:uctos, o mesmo c[ue venJ an- O S1:. S,\lU.l\-A (j),·esirünte da consclhoj :-

· -n: r a pl'. , ~ · z n o .c t[ • y:1r :t-1 ~ 'aú c 1sse ta cousa ; 01 uma mveuçao. 
mento, m.enso, host1l, :.10 pi'OJecto do mtmsteno (> ~R \."· E ,_ ... 1 ~uE . 'll t 

d. 1 c · - .. , · ~ -'DllAD , J.' '·' 'IRA pr~r, r na como so 
que lS"O veu :.1 amara tt·ansact:~, pass~, ate 1 . r . ,. . "' . .. . . to . · f ~ d' . t d ceve exp tc .. r o .acto, que de\ e ser dolot o~o par.~ 
cer. tponto: Pd".!ast 0

1
· c~s cau was, ' 0 an ° o nobre pt·esidcn:o do con:;elho, de vir anuullat· 

pl'OJecomaisawHaco. t' 1 d ··- · · 1 1 · . . . . . o nump.1o <t op1mso mlC!Qna , c e Vll' exe-
S . Ex., continua~ or·n.do1·, :onc9rre assLm cutn.r uma refo1·ma que a n:1.ção repellia. c exe

Jl<~ra blll'lar-sc o eff01to da l ~>l eleltorn.l, para. cutal-a em >ontido mui~ a.di:• ntado. Di:r. S. E:.:. 
aniquilar-se n victorh d:~ opi~ião nacion:1.~ e ctue :1 opini<ia cx.ige impcriosatuente e a resis
para a"cen tua r-se c::~dn. \C:': m~ t s r>Stf'l prop:')si t ' tenci:t \'i riu. fa vot·ccer o abulicioaismo. 
:1ttribuido p r~lr·s g-randes emsncipadoi'(Is -~±.>ste . 

1 p:d.z :1o .poder ir·rcsponsa.\'81, como chcf~ dà 1)r11• • O nn~re Pt'(ls td?nlc •·O conselho ~m toda C'-'tn. 
p:1.g:>-nda. ··obre o elcnvmto '(H·vi 1. S. Ex .• n.~st.a (ltsct~'!'UO <J~rpt~<'-;~u-~e ~le q ne o· or:~no2·, Clllf.\ ~em 
p~l'te, ref•'t·in do-s 'l. à pr·oposiç5o, não l'll1ltt.ida a lton:·a rtc d rrt:tr-s:_ a Camnra., 0 L:•o r.ust1c0, 
P."lo ot·ador, que não f•!Z mais do que vp:-o lu- r~,pl·e~e,t.Ha J:e;.:.w~. tao .obscur~ do lm;?t't?· .' JtlC 
z!l-a.. como 'lu~ a pretendeu cont"star. O ·nobre ~ . u~ sn..;~ cxprun.t-se ·l re~peito de S!.l.JS Jdeas. 
preside.ote do c.-ns ·lho l"ntendc qur tudo quanto .t1S5ll.'.~ . t~~ .ttlle. ~ nobr·) prestd"lt1te do 7o~sel.ho 
se fez e obra da cdnca ão n:•c 'onal do concurso do P' JWdl? duscurso. que o or.tdor pro.ferm, m-
i~·r·esisth·el dos dous par·tiuos. o c· ui) o pod(~ r· :1. 1 ~u.m s, · · . sn .:' o~ c wme ra.-
:1n:: o nra 'lor se refere não tem n'i::;to :~ m~not• m. n.te np~ St?~' : s .. ~.\. I~f·~:m 'lue _o .or ·~ar 
mt"nonção. l\Jas 0 n;~;zdvr entende que! sz por· era. <~boltc.Iont-L<l . Fe;: Le as,lrn u~a ll1JUStl~a 
um la lo <l S :mtoridad r•s que •:iton e d" que po- 1JUe lhe v:1leu u n1a outra, a. de f~lo:,:-JOs q"e.nao 
dia. ler n.·- ti·iblllll~ a,;; pal<~.Vl'as proferida<; tanto me~ece (nso) e que ·~Hm~ :lcabrunhado. (Rt.-:0.) 
110 Conselho dn.E::tndn pe1·ante a vr·opriaSyuilla. D rua s~;;unda lllaçao ll!·on S. Ex ~e qu~ o 
coruf> na Ll'ihú na. do Seu:lflo e ues1a Caruar,, as 01'ttd?r CL' .. t um retr()!.!"ra. :o: _n"d:~ q ~ep~, pre
p3lavi·as de Zac·i l'ias de Gó:=!:;; ç, V:1sconcr•ll: ·s. 0 tendL• fl!'ulong-ar a cscravtda?,nao ~o ate ~o fim 
pr·iwr>iro qne, 1lrn documento otll!'ial, :wentou :' do seculo, como pelo seculo vmdouro emdtante. 
qw:st.ão da !!run.ncipaç:io. as pabvra.s d() Pat•,,_ O Sito SAU.\.J\'A (pí·csirJ.e Hte dfl CM!.~i.!lho) : 
nht;s; ~opoi..: V1sconde (lo Rio Bran•·o, o pr•i- Não, senhor~ ao contrn.l'io. ('lt_l disse qüe V. Ex. 
muu·o •1 uó á<:cilói.t n. éml'N:Hadà de é!cculnr.:.t lJ.ucri:l. vcnbakt anter; do scculo. · 
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O Sa. ANDiU.DE FiGUEIRA responde que S. 
Es:. o .. !isse •piando or:t va. o nob1·e r·:s:-ministr > 

da guerra, represent.a.nte Jo l\linas, cujos a.ppc
tile" abolicionis~as S. Ex. queria excitar. 
(Ri~o .) 

E' outra injustiça qu':1 o orndot· nã.~ ;~>erece. 

itguas, o 
qnr-m o 

O Sn. Br::r.XAimo nr:: l\h::~no~n Sounr:mo:
Sou cn quem seg-ue a V. Ex. • 

O Sl.l. Axnn.ADE FrGUEllU • • • S. Ex. 
:1chou fJU '~ o mes m•• Ol'::.:iJ,,r llào (~ J·a alJolicio
nista. , não el':t t·etrogt·ndo. runs e1·n. em:• nci
pndor. pr;1·q U C' r1m~rin. mais r1o <J u 0 o-:s0 illüs tt·c 
<lcpdado. 

Al<'m d:1. inju~t.iç:1. q •10 f.,7. nn or:ulor. porqno 
CSIC não f~1Z m:•ÍS do (jll" !:eg'llÍI' OS passo-: dn 
sen illil "t"e a:11igo n-·sta que.;;t:i.(), o OI' •1ln:· n:io 
sabe como S. E x.. podel'~a concilh-1.1" .-.st:-• .iis o
siçiio cmancipacl ra.. c1ne ent:io nnxc,.g-on. com 
n. i ilação 1 11e tirou rlo < ne , lle ent nh •licio· 
msta. A mmto mr'nos com a ontr.t de qu ~) era 
um rc tro::.n·nJ '· 

N'à0 pód() attribni t· ~~st:t d ive1•si<l~ -I e de ::1. pre
cia çõ~;; se mio Íl_ rusLicid,.de com que se ex-
pt·iluiu. · 

() Sn. SAr,AIYA (jn·e <irl c nr.; (L} c ·insdhol:
N:io apnia.dn. São o.;; rlivcrs··s pontos de vista 
sou .1ue V. Ex. cncil.rou ~ tp:estão. 

O S•:. Al"DllADE F'rGtJF.!rlA rospnndc r1ue, si 
não funda\'3 S\'St.0mn, si cnmbatin. n. prnpost~. 
corno po.lia o S1·. 11residonte •lo conselho re-

O Sn.. Jos.E !'.L-\.uuxxo: - Apoi~do; moito 
9cm. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. h~ de provar, 
poróm. d0ntro em pouco, que a transacção tem 
suas loi.s 13 que o vrojocto viola. até essas leis. 

0 ;:;u. AXDRADE F GUElRA deixarâ.entret:lllto, 
de p:1rte essa q~lest.<io, q_ue te:á sua anai.yse 

cinio 
Diz qne co;no tact1cn. o nobre presidente do 

conselho não odia ·1·etender fazet·-lhe rf' re-
seotar ao mesmo tempo C!s..:e triplico pap·!l. 

O Srr. SAIUT\'A (j.m~si.dente (lo conselho) :
.Já expliquei. 

O Sn. ANDRADE FrGUEIBA ac1·cscenta que. 
si o nobre pt••:\stdente do conselho procuraY:-t, 
:•ot· bl mP.io compromett.~l-o aos olhos das tr••s 
ela-se;.; deso;:1!'l cnthegul'ias. S. Ex. c01·ria tam
hem o risco de angariar-lhe applau~os. syrnpn.
t:hias e popularidade a quo aliits o ot·ador não . . . . - . 

O Sn. Jo H~Ut:H Pr:un.c• :- .Jà n.s te111 conqui:s
t..'l.do e muito. 

J:t. XDP..ADE IGUEIRA ••• m·1s que po-
diam bem eompensar os inconv,,ni·~nte; dessa 
tal ou qn:1l intrÍQ'a . 

A posiçãcl do n•·a.:lor neste debate não podi;.1. 
ser outra, e, si neste pniz o govet•no S" mo,:
tt·a~sc rnnis compene trado da re;.:pons · bílidnde 
qne pPsa so_lJl'(~ o nossa nacional~d·, de,pód.~ dizer 
qtH! :c po•1ç:i.J que occilp'l see1n a me;.;ma que 
devia occn p:u· o governo do Br<1zil. 
0~ anto1·es dn. r·efol'Ul:L Opf.>rH.d:t peln. lei de 2.') 

de Setembro de 1871 u:io t!vCI·:un 01ltt·o pensa
tuenro. 

Con.:ultnm-se os p:u·nccrc ',não jú do Ma.r
CJll cz d" Ohnda, e dP- ou t1·os con ;:elheii'Os de E,;
t:v1n mas •!osdis"i •ent.es conl:;crv::tdoresd'~ 18i1; 
todo~ dj;r,: :nn qu" o •yst.0lr.a 'PI:· ·ferido d~ liber
tação g-rai!u:1l er:~. per1 ·:o;;o, lllConvemente. e 
fJ ,c convm 1:1. :1n:e;; ag-nar• ,,r a qna Ira em qne 
p11de,se ser t· ·ntado o ontr·o systnma.. que mere
ceu as pref ·re nr.ias da ilJu.;.:tJ-aria commis-:ão 
fr nceza. pr ·sidid • pelo Dll(jlle de B1·ogli~ r>m 
!R 15 ~ já uiio falia das opiniões <lo Vi..:conde de 
li::•.!Jorahv. En~ebiod .. Qn"ir z. :\baeté e outros 
melllbl'o..:' do con.-clho de E:sla.do, •JllO foram mn.is 
l)l' tH]C,U lOS. 

· ' Ex:tin~nom-se, po1·úm, o-: par,,cel··~~ da COlll.
mis~:to nomenfb no seio do Conselho de E~tado 
como r ::opresP-ntanclo a~ opiniões wais :~di n
tadas, de N:1buco do Araujo, .te Salles Torras 
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Hom0m e Souza. Franco, e ahi se verú que o 
pnn:Stlll1onto uniforme era que a questão de 
emancip;~ção ficaria definitiV<lmentn re;::oh•ida. 
.no ln)perio até 1;:;99, t!'tO é, até ao fim do sc
culo, uma vez ad •ptad<lS as p~ovi iencias capita:)~ 
por ellcs l_:mbra la~ e que a lei de 28 de Se tem-

. 
Decret tda a emanei pação do ventr(', esla

bcleciclo o pcculio para os esct·avos, e:;ta.bele-
. i -- . .·-

pação, não cotno fonte d! manurnis::ões avulta.
das, mas como animação pat·a a ·nsc;·ayatnra 
existente, 0 sobt·e tudo como um estimulo para 
os proprictario.:;; adop~a!as e.:sas idéas, a ques
tão ficaria. inftlli velm•mt(l r:~sol viria em ftttUI·o 
pro::s:imo c o-mais tardar até ao fim do se~ulo .· 

Ora. si este era o peasam•mto dos reforma
ciore~ mais adiantados na,.luella qua.ura. como 
se póde extranhar que um conservado1·, hoje, se 
collo t!e em u tn on to d•\ vista em cu s 
locar:1m reformadores '? Como extt·anh:tr rrn" 
um defensor do;; int·~ress~s crea.do:':, dos inte
resses permanentes c vil:tes do paiz .julgue que a 

rat· esh~ qu~sU'b. Si o pe~lsamenlo dos atltot·es 
c!:.. lei de ~!; d · S ·tembro, dos t•efornJ:tdores mais 
audat."S, va : tendo em sua execu~1ão plena con
fit·ma.ção, por que raz:!o o gov••rno repentina
mente •·nten e r1ue :~. rriiella lr~ i ú in,utiici•mt·~, 
que as pr'O\'i•!eneins adopt rJa.s não condnzir:io 
ao rcsu t:v o esey1 o. a esct•:tv:r ta~a não s ,:; 
ext~nguiri no lmperio no firn do sc,·.ulo? Pot· 
que ra7.àO o govet·no s • recu'a a est~ ! meio de .. 
- . ! '- ' I :... 
t•!Il.1 s ·mpt';! in~isLido. i..;i.o é~ que ~e f~~~a 1rrna 
nova tuatt·icul:t, que deve clat· o re ~ult~.d·J esacto 
da. população escr.va. no lmpet·io ~ :\.este ponto 
é qu~ nenhum goV•3rno aind 1 satist-ez ao orado:·. 
Mas a Camwa co:npt· .~honde que, a :é que o 
oradot· seja prrf•·itam "llle esclat·ecido sobre 
e..;te ponto, a sua posição é esta, o seu dev r ó 
est~ c não outro. 

E ::ssim proc:•cl ~ndo, o or:-~ do<' n:io é nenhum 
<=> , (' rio, :'c ta-s·• com. os r .1-

formador·es mais :-~diantados de sca paiz : a.eha
se com a lei ~"JU•} foi crea.th. a C?te r r'speito c 

como disse por P.nga.no no seu primeiro dis· pa.ra pr~fet·ir ao sy,:t :ma. da nbolição em m(l.ssa 
cur~o. mas em H estará redn:r.:da. a cerca de · 1. 1. · e ~imnlta.uea o syst•'lma permcioso da auo tç:1o 
metade~ Diz H annos ()Orque a r>statistica ~ô gt•adual '! le~ta, eomo S '! preferira. vai df~ 1873 a 181.:i4. (_-lpr.tdes .) C lcula em 800 
a 900.000 escravos os que existem actual- O nobr ) prcsideatJ . .lo consc:lho ~inda. fez 
meute. o que cor responde á metade dos que l1 rna crguiçiio d·.hrosil. ao orado~. :\"ão conhc
existiam. E• 1-~reciso todavia. acrrescrmtar é(•ndo S. Ex. os habitos do oradõr, nem a 
aquelles que não tendo sido m:ltricula,los foram moclesti :\ de st:o.s :Jmbiçües. entnnd·~u q11c üora
declarados e;;CrtWOS, por não t~r haviciO da. d•Jr as •U ini:.l. esta l)O~ic;ão e a dt>f~ndia na tri-
parte de seus propri r<ta1·ios ,•nlpa nest. ln · 
são. Entrando em linha de conl:l. ~odos este.;; 0 Sn. S"\n.u-.-"\ (,,;·esidente do c m.sefho):'
elomentos calcu~~· tl~e a popula.çao escrtwa.. N:'io fallei. em o;t:uta:•:lo · iallei em cohe<·encia. 
de\'13 estar reduz1da ·u cerca. de nwta.·!e. Os I • • ' 

a escr·avatura actua 
em 1,200.00~1; m:1s a Cam:H·a compreh••n fe 
que nem todos os e;;;cravos têm si lo uv0rbados, 
qna nas pt·opri·IS rondas e transa.cções o mcslllo 
Ci:'l.!r~wofigura duas ou tres \' ezes c mesmo no.; 
obitos. 

A C3.mara sabe q'ie nem ;;:cmpr•~ ns declaraçõe~ 
tem ~ido fcib::;. A estati-.ti :u cst:i incompleta. 
Em todo o caso, si :: s affirtnações do orador não 
m"l'eCI"\m a appi'ovaçãü do nobre presidente do 
conselho; si com i;;to os argumentos rb orador 
s~ enfraquecem, o orador dir::t :-l:'oi-: bcrn. 
procedamos a uma matricula. pt•é\•ia. pa1·a a 
qnal o prazo de seis mezes é mais q uc sulficicntn, 
e ClS'-'a m~tricula nos virà esclarecer o assumpto 
e l1abilitar o parla.inec to a legislar com ace1·to 
sobt·e um assum to tão trnnscendrmte. Mas o 

O S::t. A:-.-Dlt.\DE FwUElRA. insiste em que· 
po:· du:ts ,·ezes o nobra pt·.~siclent•} do ccnsclho 
o dio.:se, em tli:'!cnrso e aparte. 

O Sa. SAR_\l\' _\. (p; ·cs iJ!tJ .. ;te rio co ,u;elho): 
Ostentar.:ão. n:io. 

U Stt A~nR_\.DE FIGütr.HL\ po leria responder 
ao nobre pr•1sid ·~ ute do c<~nselho qne, assim 
como :.1. outros e licito ostcnht' a:; suas inco
hcrenda~, llÜO Ve l'~lJ::iO Jl:l l'!l. q.ue fi;t(l lhn ~Cja 
iicitü t:ltnbem osU"!ntn.t• :1 sua coherencia . 
(l?t~o.) 

Si ncsi;l incohercnci:l 011 no modo tlo ,]izcr 
enxergam alguma oxp,.obraçiio, u re~ponsabili
dadc não ó do OI'<Hlor. 

I 'à. 
n·. re pres1 iente do cons~>lho apre;;entou o seu houve o..:tenLa,·ilo d·~ r11lali·bde ülgu11uL; pelo 
prüjecto ••m uma occasião em que '~ dissolução ·contrario, si o ot·ador fos•e esse mMco que se 
tinh:L atado as 111ãos á Camat·n.; estasJdo cst:"L pretende dfls·:rev.·r, ~l snn. posiç:"\n não sol'ia 
sujeita. a uma appell:lção pal'a o paiz, não tinha agt1ella qna occii pa, mas a qne occnp011 3nle o 
~ire~ to d~ leg-i,:l_ar --o~re s~.n~elh:mte !':_;.;nmpto ~ pt·oj ·c to que~ foi co~ vertido tw loi d·~ 28 de Sr~~ 
Hav1a ~ht uma ~~uest 10 J~O.lt<ca, mas n.~o o de.s tembr<~ dr} 18 1 1 ; ,;en1 ~~o bdo d<L sombt·~ v·: n rJ 
c_onhectm'~ nt.o d:t necessidade dos d~dos estatts~ :randa. do :i\I11r,r1r:-z de Olin<l:1 .. cs;;n pensador 
~:tco> .~n.ra. se t.oma~ u.~a r nsoluc;uo acertada profttn~o e ostt(ciis ta clri. p::d~l\·ra ele Bet·na:-d·J lle 
.,olHe semel11antem.tt~tJa.. _ . . . \Va·: conceltos. ~. 

O que o orador. porem, amdn. uao ouvtu 1ot a _ 
cxplicaç:·o plaush·el por parto dos govct·noc; de U Sn. i3E:t:i~t< ~ A C.\V.u.c_\~Tl :-Nesse t·~wpo 
um.a mudança tão repenlina no modo d~ enc~\- não havia es\.a•lista;; i:n1frovisad··s ao.')~CJlltos. 
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. O SR. A:~mnA.~E F:GUElllA. declara que elle 
tnte.-preta, n;'io Ja o p·•n!';a;nenro con.;;el'v:dor tla 
sua. e:;cola, m:1s o Alt!o:·ào Jo a!Julicionismo b:·a
zileil'o, colloc~mdo~se uo ponto dG vista dos re
fL>rmadot·es maia adiantados, q u ", a tt ua 1ioce, 
e alguns com ph1·a.ses qut: f:lzem honra á s:1a . . .. 

. l 

O orador S~I!Le nã:r) dispor âe tempo bastante 
p:1ra l·~r os pa.recnres emittidos nr~::;sa occasião. 

o c 3 Yl<=i a emmen er.:lent:e progres
sista. e ~:cnservador, tem custado ao ot·ador 
ohjui·gatot·ia.<: n exp1·obr.Jções . .Assim. é que o 
se11 collega, o illustr•~ depub !o por Minas, que 
o honra com a sua atten ção, (refrn··~-sc (!O Sr . 
. } . Penído) o qualifi··on de propheta iuf.~liz. 
Disse r1ue o or~ ·lor tinln prophetisado a ruin::t 
do paiz com ale. ch 28 de Sotembt·o, e a lei 
fôt·a ex:ccutad·1. e o pniz tinha. pt·o;::p:~t·a.:lo. 
Co:nbn.t~~s~ es a lei. .~is.::c ~ nob~e d ~pu tado, c 

O orn.dot· dirá ao nobre doputado a quem se 
dirip-e _e aos honr~~os col~ega:'; r1ue lh~> pt·estam 

.. • ' li c - ru:t vez : 
com l'ela<;'io ü.lei d•! 1871, o oraclor foi veneido 
mas não convoncido. Co1n·cncido està ainda 
h . ·~ ( 
n:'io f1Ji o pre feri.io por ~q udla lei, mas o sys
tor11a preferido por aquelles que colb.boraram 
sob a p1•e::;idench do duque d·:: Brnglie. 

O meio empreg-ado na lei de 187L o orador 
sempre julgou inconv.:niente e 111enos ::pto 
p;~ra prodlli:ir os r .·sulwdos àes0jarlos . ~I."lhor 
.seria empl'P.gar meclidr~s preparalot·ias que p11-
dr:s~nru tmzer a abolição simultan'~i~ e nüu essa 
abolição lenta que a expei'Í!~nda tom demon_ 

•. ! - • 

rsc1p ma o que rea men e ~e suppoe.c 
Não exclue isto a divergencia sobre um ou 
outro ponto determinado; ne.~n póde haver, em 
urrt partido compo .. to de espiritos intelligentes, 
absoluta uniformidade de opiniões sobre todas e 
qu;.;esquor questões. 

0 Sn. BEZERRA CAYALCAXTr :-Xão é sobr1) 
to(h c qualquet· questão, ó sobre a reforma. 

O Sn.. A:-<o::ADE FrGUEinA não póde emittir . ·- . cr • • 

seus corrolig-ionarios ~obre a I'eforma em dis
CllSSflO ; já disse que falb oro seu nome indi
vidual, como brazil ,,iro, como cons·rvador 
com·• t'eJWOSGntante a provincia do Rio de Ja
neiro. Não sabe mesmo qual a opinião dos seus 
amigos, n eó po le1·á sab~ 1-a por occasiã·) da 

1 • . • • • 
'>' • o _, J J 

fez questão de g-abinete : até lá é simples com
batente no meio d ·B fiL•ira' em que milita ; 
n:To tem a pt'Qteução de respond !r pelos neto~ 
de seu parti,-!o, .e muito rneno.;: r)ue elle respon
da pel.ts suas palavras. Si os seus auligos não 
quizer;:m conse1·vnr-.·;e à sombra da- mesma 
bandeira que a tochs, a elles e ao orador t~m 
cobet·to, declara que dn-;tn. vez n[o os poded 
segui~, e 1Jrdil'ira fiear de sentinella a essa 

lados. o SR. ADRIANO PDIENTEr. :-Deixa it· 0a cai-
(-) S J N E' · ' :xa do batalhão. rt. OAQUDf ATlUCO:- < peSSimO; C O 

O Srt. ANDRADE FIGUEII.U diz que esse c~ o 
sou pensawento. Niio ü occasião de r ;::viYer de
bat·3S finrlos, no;.; quacs niio ha, nem pólo ha
vet•, senão o intere-'s~ histot·ico, m:~' o orado1· 
ma :ttt!m os concnitos principaes, affit·mando, 
porrm. e ni~to e<t~ a ~ua def,•sa, r1uo nma vez 
\"Otacb a. lei, cumpl'ia-lhe, como aos seus C(>tn· 
pa11heiros de dio:sirlenci:1, consen·.adot·es da t' s
eola da ob~crvancin. da. lei, aceitai · a e fazel-a 
excC11tar como um ponto de p:•r'tid:t para o acto 
da em~•ncipação. (.Apoiados.) 

O Sn. BEzERRA CAVALCA:->-rr:- Os liberaes 
é q 11e aceitando as leis deviam respcital-as. 

O SR. ANDRADE FrGUErrt-\ nota qne ha uma 
diffc renç·t: é fJIIO os lib:·rass aceitam n. lei pen-
san o ogo nn sua re ot·ma nso ; e os conser
vadores ::eeitam-n:i como dogma.. até que o 
brm publico demonstre a nel!essidade de re
formai-a . 

O SR. BEzERRA C~\ YALCAxTr:-A maior parte 
d)s conservadores quc!·em a reforma. 

O SR. A:xnRADF.: FrGUE! RA diz que o nobre 
dCj)Uta lo C!>tá eng:mudo e flz ao partido con
serva lor uma injustiça. , 

O Sn.. BEZERRA CA \"ALCANTr :- Perdão ; é o 
que estou vendo na Camara. -

• NDRADE 'IGUE!RA nota. que. GS CS 
apartr~s tem o inconveniente de distrahir a at
te~ção do or<J.do1· e r1uebrar o tio do seu dis
curso ; mas o nobl'e drputado f!tlh em caixa, 
dirigindo-se a. um partido em opposição : a 
a caix;l está lá (i'i..,o). a ca.i:s:a. estâ. na rua do 
Sacramento. esti sob a gu~rda do nobt·e pre
sid•·nte do co:Js·'lho, q I!() o outro dia. bradava 
r·at·t as bancadas liberao>:: .Alto lá ! Vó~ tendes 
os cormpodos da po>::ição, as beatitudes da posse, 
e a bancada cons~rvadr,ra tem o ontts de sus
tentar-me.-Era a. ft':lnque7.a que irrompia dos 
labio,:; do nobre presidente do con«elbo. 

o SR. BEZEllTIA CAVALCA':'•\Tl:- v. Ex:. v i 
que estas vantagens foram repellidas. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz este 

, ' e e 
desviai-o do modo d~ que t1·atava, não póde 
ser despresado, embora por est~t fót•mu o orador 
tenha que fazer um discut·so de resposta a 
apartes. 

O nobre deputado allud•3 a uma vota<;>.ão, ve
l'ifica'Ía. ha poucos dia<:: nesta C:tmara, e que 
tem 1·ealmente uma dupla e elevada signHi.
Cdção política. 

S. Ex. r~fere-se naturalmente a votação so
bre o additivo offerecido como emenda ao pro
jacto que se discute no seu art. 1 o. 
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Realmente, ó um fado grave na actualirlade. 
O orador· achou ncst:l. vota1;ão urna eleva ta 
signi!ica~ão politi·:a, a pritwoir·a eou tra o gabi
nete.\) de Jur1ho e a sua obz·a.. (.:iptJÍC!du .. ;, e 
nito apoiados.) 

O nol.>re ex-ministro da guerra dar1uelle p:a-
Jinc e, repres n~ : 111 e a provmcz:L e l wa.·, 
G'.!rae~, peliu a vota<;?io nominul sobre o a'"t. i' 
do proJecto do gab!netc 6 de Junho. corl? a d~-

b>'a a respost:l. •la na~:'io:l. consulta qrte lhe foi 
fl•ita. n re~:>peito do projecto upr·esentado por 
aqudle gabine~e. S. Ex. dr~cla.z·úu que esta 
votação não po .ia. ser prete1'1da, nelll sulJsti
tuícla p1·b outr.t do §;)o do art". Jo do pr.)j3cto 
actual, porqne tinha e!C\'adn signifkação po
lítica. A \·o~ação foi aceita, e, pnz·gunta. o (lr:t
dor, o rAsultado qual foi '? Foi 'I u~ a nação tenlo 
eleito 1~5 depu ados, só mente :J~ vot 11•am pot· 

" t.'"" ; . 
ram, 41. Logo, o ot·;vlur póde aífi ·ma:- q IH~ :l. 

na~;.ão reprovou a politi.ca. dar,u••lle ;,; thinet ~ e 
o S'JU proj•lCW. 0-: amigo-: deste ''~dJinete esc·)-

e:-arn o Vlrr·eno pa.;·a. \'Otação, ate coutn1. o 
voto do orador e de seu,; amrg-os. 

O Sn.. Jo.\QUDI NABlico : - A maioria do 
parti .o 1 er;.~. n.3sta am:u·a c1ueria a refJrma. 

O Sn.. A:-:nn.:~..nr. Frc-;GEIRA attlrma. qne ni:io 
querta aque!la. rer0rma; e é o que fi::a patente 
da \·otac;ão. 

O Sr... Jo..tQüDI NA nu co : - A m:lioria. do 
_partidoJ liberal queda.. 

U)r Sa. DEPUTADO :- Niio se tratava do p.ir
tido li bel"..!. roas da nação. 

tratando do partido li.be1·al. 

O SR. S·)Artzs:- Nesta Ca.m:tra ha tres frac-

O Sn. A:'\nR.ADE F:Gt:.;EllU diz qne a con;;:ull::t 
foi f ~ iw. à n •Çào, a yual r:legeu 125 r~~presen
ta.nte;:, num :rodos membros quo caiJem :1. es t .t 
Ca.ruara. 

O S:l. BEZERRA C.\.\' ALCAXTI : - Dos qu:t(';;; 
muitos não e;;lfio aqui. 

O Sn . .AxmunE FtGü.ElltA ro~pon:le qne. de
duzindo os que não estão elelto .- e s ujeitos à 
re:~leição. ficam ·12U. Si nr-,ta C:ttua:-a a lz:-t,::7o 
ele!.("eu cincoent:L e tanto~ conscz·vadOt·es, n•!n) 
po r-;i-: ~o a n:.~.ç~ão deixou de <::xpr·imil" o sou voto, 
pr;·fer·i ndo os sectai'Í~>s deste t rc !I) ~> n :~:n pot· 
isso o.;; consei"varlol·es d ·har;cm de fazet· nane 
da na~lio e de repres ·~ ntat• a opini:"b na·~ion:~l. 

0 orado:- euttm l•) qllC e preciso, po1·t·-into. 
•. , 

como quizera m, como prov•Jc·:r:\m, 1sto c. como 
ma.nif··stação da nação a re, pei to do p'r· .. j~·~ L0 
su bu1e ttido :i su!l al'reciação. Es l.;>, é a pri
meira tua nife$ttl çfío polit.i ca. daqu~lle l'•'Stlltado. 
(.4.prt1·tes .) 

O ot·.•·lor vai j à sntisfazcr aos n r1bres dP.pU
tados, ti-atando da :~eg-nnda. devad:t manifes
tação que en=--ergou nayudla \'otaç1io. 

O SR. Pa.E:õWE:"TE : -Eu confio em que o 
nobre deputado ~o não es1u0cerli de que é o 
:1tt. 2° quo se acha em di~cussã:>. 

o SR. AxDi.'tAD!!: Frr.uEIR,\. verie per·dã:o a 
S. Ex. para obset·var-lhe que s' niio deve es
qírecer de que a C · m~!ra se acha diu:1te de uma 
que . ..;tão de gabinP.te, levantada pelo nobre pr9-
sidente do conselho. 

.J:i vê o Sz·. rcsi.lente u.e o OL'<l.dor não Jôb 
,.tscutu· um· al'ligo de alcance po lticu como 
este, ~e:n e:lL;-ar em consi tm·açlhs p~>liticao:, 
sem :tp:·eciar :t posição po!itic:l do g tbinete e . . 

• 'j I 

cul !ad-!s, que lh•J oifence o at·t. 2(1. 

O StL .JoAQüDI Rumco :-0 no1t!"C pt·csit!enle 
do consdho fez r1ue.-:tão dl3 g:1biuet•~ de outt·o 
at·t. :Z·•, não do que se discu tn. 

O Sa . Axon.ADE FrGUim.u re;,pondc que é ·o 
mesmo artigo,·; qtu o substitutivo foi par-<L ore
i'orçat·. Depo:s e:>:awbará esta lJU'!stão Jaz·g.:
nv•nte; pede aos nobr-:s deputados que o p:Ju-
,.,e:n eo .- " • • r • • . P I z· 
h"n1·e·ll, iêm o incouveniente d-3 f~>tigal-o, 
COittt\1' t·~mp'"~, c 11:lo tlcixaz·, como prete~de, 
a.nalysat· 1niu:i:l.Inente o ;:rt. :?o ü o ;.;ubsLttu-

11'0 . 

Resp:)n·.lr:mclo a um apa:-t"\ do Sr. Bezerra 
C;w,~lcanti. dl7. crtC a (.1 \t:~stão da>; cirCitlal'eS 
:.:s ::L " c 1 ~cie cin. n tciona . n e izwe •:! a. 
con,:;ciencin. nacional l'uvr:lou-se outro c:ia. na.
quel!a vc,ta.•;:lo , em (JU '' rH deputado;, n••gat·:uu 
o ;:eu voto a:o ar·t. 1° do pr~je•.:to. sobre que 
V·~rsou a consulta á na1.~ão. e npenas :38 o ap pro
v,tram (apc irulo.~). V e-sc, poi"tanto. qu'~ o ,·oto 
ela na<~ào !oi bem i.ntr~rpt•Aa..io w~sta Cam:1.r:1. 
dando • as;;ignahHh minoria ao g-auine te 6 de 
.junho. 

O or.!dot· 1m xet·g-a nn votfl. .:to da·· uello di: L 

un1.1. outra eb,ra>la significação p·•litica; é qt:e 
o par·t.i !o libera l acha-se tão profundamente dt
vid:do a resp(!ito d~sta r·eforma, que nno tem 

so-s. ( Apoiaclos c tt r"i.o apoÍ(Hlos.) 

O nc·bz·.: presirlen te do C•mselho, a a p:·eciar 
os Yotcs de ;; tn. Camar·a por :lr1nella Yotação, não 
teu1 aqui fvt'<::L no seu parti.lo p::~.r·a fazet• ap
provn.t· o })I'Ojecto . (Cru;; ron-se nwaos oparles, 
rpre il"l t Ci ' rOmpe :: r O Ol'at{OJ'.) 

O Sn. Pta:s:oExTg:- Attenção ! P <•ço aos 
n_obr·cs dcputa<.los que d'úxem o or·ador con
tuwar·. 

O Sn.. Axn!t.\D:<: FrGür:IRA. l'Cspon,-lendo •\ 
tHn de,; ~~:s part0:>, diz quil uiro ha ne.-t~t casa 
senã:) um metbodo de :l p:·ecia r os 'tc~>ntccimeu
tos pPlitieo ,.. : é accit&r os z·e <ultados . •tuaes
<Jtl ·t· qtte eLes ~eja.n:1. As r.et·1li ç.õ,·s sobl'e \'e
r·i fil.:a ~ üo d~ )OJei·.~s . n:io vem a•.,.ora a tem lO ; 

o~ <ler ttados !tão de ac.~irm· as V!•t·ific:~ <;;ões :1•; 
pod.·!' <3S confmne ellas !'>C ·fiz"ram. porqne! s t 
os librm1es j : dgn.m-s:~ com fundHnontos para 
discu ir :!ma ou outJ':L ve1·iticaçüo de po:iere-:, 
'1'le n~'lo :-:ahi u ::w seu sabor, os conservadores 
tenio tambem as sua.s reconvonçõ · · ~, t ··lvez 
mais nu ruct·o,;as e mais fun.Ja:la.,; . {!lfJOiados e 
i r{i,o apo iar.l:JS .) 

O orador, po:·ém, não ele se c a isto: a C:1.1:1~ra 
vê qn" elle a.ceit:1. os r esultados. Em. pohttca. 
não ha. outra maneira. de proceder ((llJOíados), 
bom ou ma.u, é :iceitar o resultado. 
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0 Sn .. BEzERRA C\.V.ALCANTt:- Eu gosto de 
phi~o::;ophttr sobro clles. . 

O ~R. AxoRADE FrGUEIU.A reserva-se o <lirei to 
de philosophat• em tempo.l\las para n.precial" os 
acont~>cimentos político::; ha de contar Oi~ votos 
daquelles a quem :t Camara deu o direito de 

a -os, nao aque es qu0 nao em aqut assento 
nem voto. (.1poirulo.~.) , 

Este é que é o ponto" de vist.:'l. político, c em 
tal ~en.li lo ~ffirma que o partido li h 
tem for·ças para realizar a r.:.forma, pois de 125 
rcp"e.:;entantes, ou 120, deduzido:; os não ree
leitos, <11 votaram a favor do finado gabinete 
(;·iso), e apenas 17 a favonlo gabinete actual. 

Eis a9 que fica rBduzida t~ vot:u;ão liberal 
sobre o projecto. · 

Contr·a o gabiMte ü de Junho ve o ora lor que 
se manif·~stou maioria absoluta d·} deputados, 
porque votarJm 61 tiUC 6 m:dol"ia absoluts. dos . - . .. , . -. 

>:em~rc que não é prudente ligar essa impor
tancia a taes declarações, porque o nobr_e prc
aidrmtc do conselho, da primeirn. vez que appa.
rect!U nesta ca=-a.. decl;~rou que- não fazia ques
tü:o de ponto algum do seu projecLo, que era 
uma questão aberta, nã_o ;;ó para o;; seus ami-
:::. , ' s;ca. ; e som~n e a. ver
tido depois polo nobre députado pelo Maranhão 
de que a questão n~o podi<~. deixu de ser poli-
ti a. . • ,, I· -

ab2rta para setts amigos. 
Fallando o oi"auor o ata.can,!o os dou;:; pontos 

capitaes do projecto, o nobre pre;;idente do con
selho appat·cceu nesta Camara e declarou que 
fazia questão do ponto que tinha e1erecido a 
mais viva. impugnação, porque c a ruais directa 
c vital violação do direito de pr·opriedad0, e que 
devia f:1.zcr com que foss'3 substituído o titulo 
do projecto por este-Confiscação gradual do 
demente servil-S. Ex. dr:cbro c f\ 

confiscação era ponto ca.pita.l do projecto·. 

O S1l . FELrcro nos SAXTOS :-E' confiscação 
c ue não V"<.:i :1ra o fisco. 

não fez questão disto. O Sr.. AxDRADF. FrGvEmA responde que 

O S \ F aproveita a qur~m quer que sej:1., menos ao pt·o-
R. .:l.NDRADE !GUElRA esperava este - · 

a part" do n obt·e deput;J..00.~---------1-J;.P.:.!'I:.:;e~ta=n:=o,--::Le=--:n~ã:::o~e::.!n~s~eLS~ . ....!E~;-~x_,_. ~'""u"'e'---"'co~n"'fi"'s,._,c._.·a~. -"'---
é só!llcntn :1quella que a.proveit:L ao fisco. Isso 

O Srt. SIG-IS)JU:mo:- Ou de qualquer outro. era no tempo do:;; romano,.; em que havia dous 
O Srt. A~ortADE FIG-UEIRA espet·avn.-o d~ thPscuro:;, um do Estado. outro do príncipe, e 

S. Ex., percebia que S. Ex. est:J.Ya _;a prepa.- a _confiscação mesmo podia aproveitar a um t~r
rado para d~r-ll1"o (ri..; o). c tanto, que vai dn.r- c~it-o · -
-lhe respost~ immedi;üa, -Jizcndo-lhe que b~1. O nobr0 pre~idente do consolho, que cansa
alguma cous:t que va le mais do qu'l ;· s declara- gr~wa gr~nd0.s esperanças neste novo systema 
ções ministeriaes-é a couenle dos acóntoei- para reorganizar o trabalho livre, yeiu dizer, 
mentos. (Apoiado.~.) no dia seguinte, que fazia questão àe~te 

Pede ao illustre deputado C1Ue lhe din-a : si a lano. 
a.mn.ra tlVe,;:ss a opta.Jo o art. i o do projccto c1o S. Ex. enxergou nisto um ponto eminen-

gabi ncte ti de .Junho em substituição ao art . 1° temente cons.;rvador dn. reformc1 •.• 
do proj~cto do gabine te actual, este não sn. teria 

-------H·~~~-~-~-ftr~~~·rrm~~'-Trrn~-rrh~rhrr~~~~ffi~I*~*~&o~P4J~)IffiE~NTrEEL~:~E~r~~~ 

O SR. SrGIS:'IIU::-iDO :-Não sei, mas creio que 
não. 

O Srt. A~Dl1.ADE FrGUll:IR.\. aflirma fJUC si isto 
se tivesse dado o St·. consclh,~iro Dantas de
Vt'ria tet· sido cham:tdo i mme.liatamente a reas
sumir n.s re ·lPas do gO\·erno. (:l1w iarfos .) 

Aind?. m:1.is : ·o nobre ministr·o d:L justiça, o 
Sr. con!';clheiro .Aflonso Penna. fazendo quest.ão 
de gabin11te contt'a o art. :J.o em fa.vo1· da in
demnizaç:1o pecunia.ri:1 p ·la lillerdade dos sexa.
g-enat·ios, poderia continuar- no podet· si a C:t
mat•a tivr sse :udoptado o at·tigo t(ue eUo im
.pugnava ~ E o minis terio poderia. continuar 
sem o ~oncnr;;o de S. E:-.: ·~ (:lpozarlos. cru:.;.am-

attençc"Go .} 

O nobre deputado lig;i nimia importancia :is 
declaraçõrls que o governo t·'m fdto a. rr~!>peito 
do seu pr·ojecto. O orador acha-se collocado 9111 
um tal t r.rreno qn~ não póde apr!'CÍa r es":::as 
declaraç-Õ•)-: . Resolvido a votar CO!ltru. :seme
lha nte St~ ric do phant,•sias. c1ue vão an:trch izHr 
o -paiz, p ou ,:o se im porLa co111 as tleclaraçõ~s 
minis tf)riaes. A)nd:l. qut~ o nobre 1)rasi<lente do 

.: conselho fizesse ques tão de cada ponto e virg11la 
do seu projecto, votaria contra ellc ; rnas dirá 

Y .II . ._5l . 

beiJa do seu pt·oj~cto. 

O Sn.. A~DlUDE FrGüErrtA •• • e S. Ex. accres
contou-a p:~r·tc original, . porque é minha. 

Engana-se porém S. Ex. ~ este ponto foi 
dis~~utido no Conselho de Estado já refet·ido, 
ag:,:im como tambem 3. tabella do~ preços, mas 
com a ditl'erença quo no Conselho de Esta.do a 
tabelb tinhn. mínimo e maximo de pr·rços, c 
altendi,L não sõmento ao s~xo. como tambem á 
p:·ofiss!io dos escravos q u~ tinham ele ser lil.Jer
t~dos. 

nlas os conselb.r1iros de Estado julg::~.ram qui) 
est~\ id<~a da tabclb. era .uma ommsa ao direito 
de propriedade, e vota.t·:tm contt·a. ella ~ assim 
cou1o a outt·t~ id~a, de ficarem os escravos liber
tado.~ em pod~r dos senho1·es. tambem foi "ul-
ga.( :t unpra.ttt~:we ,pot·qu l"l n. expertcncia de todo 
o mundo cnsinnya que o escraYo Iibc:-tado tra
b:llhat'á onde qtF·r que seja, menos no estn.be
lec imento onde foi esct·:wo e co:n o seu antigo 
ex-.<:r~ nhor. 

Mas como quer q ttc ~oja, o nobre presidente 
do c·onsellv• accrescent,..u que fazia tambem 
qncst:io desle ponto. De maneira que, observa 
o orauor, ~~ p:·oporção que o projocto progride, 
v;i_o :l.l)pn·ecendo as qu estões de gabinete, e 
por iss0 o ot·aclor aconselha a.o nobre deputado 
por PernamiJuc<' que não ligue muita impor-
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tancia :js declaraçõ0s do minist<'rio, porqn~ 1 Ninguem pódc a111eaçar a l'~mara dos eleitos 
não é.de cstrnnh:u que;~. e~tes dous pontos de I da. nação eoru o Yoto d;~. nação que ella repre
que:$tões de g-auinet<' sej:lm nccrescent.ado~ I senta. (.Apuiado.~.) 
outros muitos, até ac:~uar :l djecussão do pm-

1 
O orador p1·evalece:se .:a occ:\si:io para tornat' 

jecto. mrt.is utua YC~ pa:.cnte a Lnguag·cm do nohra 
' l\h.:::: o que o or::dor dizia cr;t qu ·• o no'bre l pi·esir.lr'nlc t1o .·onsc1ho: linguagL·m g ur: é estra-
presidente do conselho não tem no seu pat•tido j' nha,el :a: p:ti·te de um estaâsta <lue Jous uías 
os elementos p:tra fazer votar a sua refmua. antes dizia per:uüe o paJ·lamenlo que, si csb 
~i S. Ex. nutre ~ este: respeito ~!gnmas dn- Camara se manifestasse contr;.t o pt·ojecto do 

• · 1 .- ~-- . 1· -.:~; .. ""~ • •• ~ , · ()' r .. · • 

muiló pt'OX.Íl!lO. 

O Src S,\.!.\AIYA QJi'cside;.'tt.' do co;;salho):
X:'Io tenho du\·ida nr:nhuma. Dcm :-oet que cum 
o meu parii!O !EÓ. sem au.xilio d·~ oulro, não 
posso fazer a. reforma: :1ssim como nenhum .· 
dos grnpos do partido liberal pode fazer~ re
fol·ma sem n.uxilio do outro. E' uma cou--a 1!
quitla, qtrc ninguem ignora. (fia ottt,·o;; 
t'j'Wí'!e:-.:.) 

XDRADE •lGU:El!L\. toma:t ·o CUl Cflll

sidcr:l<;ÜO este aparte do nobt·e Pl'• sidente do 
con~elho, e impellido pela log-i..·a. pcrgunt:t a . . 
seu p:1;·tido, contiriu:;r a goYern:1r em 111;mc do 
me.~mo p:1rtido ·~ 

• ', , . I • 

Pcl'foit<Jt:IC!tle. Si \'. Ex. n:1o flUC!' t;ue <:·u 1 
conLinne dê-me um voto r.o!itico, e cu me , 
retirarei. I 

O Sr.. . .A:mn.\.J.m FIGüEiJ.~.\. decl:ll':J r1ne os iá 
prompto a dar· ::.o ministel'io quanto: YOtcs [·O
liticos se lhe proponionaJ·eHl ; m:.s quanto a 
esta questão o orador alfirturt (1ue o nobre ])l'e
siJent•! do conselho nii.o tem no s~u partido 
ele1ur·ntos pa.t·a f:tzer e.~t:l, ret'ot·w~t.. 

O Sn. S.-I.RA!Y:\. (m·esidcnk Jn consciho):
Par·a estn. refonua ' não quGJ'O ~;,lhet· do pat•tidL• 
lib:.: ral nnm -:cJ cunsen·ador; tr~t·) ~ó dn i·iÓ:l, 

' 
não a::onselhat'ia n. dissolução, porque não eJ'a. 
po,:siYel dissolvct· uma ca.m:~ra c1ue tinha sido 
eleita. em virtude rlu. dissolu~ão da. anterior, e 
eleita para re;-;ponde;· :i consulla fe!ta ~obre o 
ele1uento l;erdl. 

O nobre Jlrcsid•,'Btc do conselho, por(;m, ,;em 
dizer depois que a reforma ha. do ser feita pelo 
concurso dos do us p:trtido.s. 

o_ Sn .. S.m.u-:.~ (jn'Csideiite ,,.0 CM1scllw):-

te;u lll•~ !ili)J·ia. {('; ·u ~t!íll- ,"-' ;.,u.:tos I')Jarll!s.) 
A thcori:t li!> ·r.d, d ;~ o oi·adnr. ü q'.:C o Se-

n:.du uãu ú;z poli lica. · 

0 Sn. s"\IU!\',\ (jírcsidaalr: do canscl!zr;):
Scm o con•·urso dos 1ibet·.1c.: do Sen:1do o St. 
r-tio B1•.: nco uão f a i' ia a r•' forma. 

O S:: . .A:-;on,\DE Fwmmu. recor.b. qu•) em 
lB/l n:io h:wi:\ um deputado lii.Jer:d na Ca
wa J'a.. (.-1 Joiados .) Si h a. honra P dori;t nes.-:a. 
l'••ivl'l1l[t. e1 a ca u ao p:u·tido con;;c rvador. 
(. t1;c.iutl.us e l•r1u apviudos ;; al'a,·((Js .) 

O oJ·a.dor c:-:plic:~ o seu ensanv.·nto dizc•ndo 
runs po 1 lC:-Lmon ·· J:Of orn ''l'I'U !)l'lr-me por 
urna liga de uns c d•' onlros. 

<lliC q11autu ú Viltltc;'ào, perten·~e ao partido eon
lWI'\'adur ; ~1 u.n1to :i enuncbçã.~, no partido li

cru boral. O Sr.. Axn::,\Dl~ Fwut:mA !nsistt) ainda 
quG, si esta refurt11:t é l;,'lo urgenLc ... . u Hobt·o pt•c_,:,ienLe do C(lnS·'lllo diz 'lU' '- f'i o 

}Mrlido libr: ralntio orn. t·cp :·csentado nesta C:l.
w:: ra, o 0ra no S:•nad•.1, c~ lpte sem o concut·so 
dos. Jibcracs I!O Senado a. r0forma não pas
s:U'la . 

O Sn. S.\ll.\IVA (p,·esidcnle do C<iílse/lto):
E' utu:~ nspir::H;ão nacion:1l. 

ó Sn: ~bnruDI!: FlGGEili.\, contintw!!do. diz 
que ~ um~~ l'C:Ch mo.~ã.o n:\c:.on" l, 'J~H) :~ :.ação 
fa1·á si este p::rlawonto não o fb:t•, como disse 
S. Ex. 

O SR. SAU.\1\',\ (JWe:•:irl,· ;;te do r~I' JI,<;e//,n):
Por outro parlamento. como dis·:c outro dia. 

O Sn. Axo::ADE · FIGUE!l\A pergunta como 
póde S. Ex. continun.r no polcr, qua11do n~o 
l-;,u liO ~cu p:1rti•lo elementos pum fazet· :1 

~ . 

O Su . SAnAn·A. ({tl·cslt!ente rfo Clln,,cl/w):
Pat·a ü!'ta reforma eontinüo. rLtó (!UC a Cama1·a 
votn contra clla, e, si. quizct'Ciu püt•-mt! fó1·a 
politicamente, ó muito f:.~c il. lig-uem-se uns avs 
outros. 

~ 'ondem o orador· : pi'iííiO, .. , uc o voto dos 
SC!a:.dor,-s iiiJet'[!CS 11ão podiatu tl.!l' <dcance po
litico: s,•no-trlo. 'JU•· naquelle teUJJ;O o nn
merú dcl!es niio era t:1l ,1u•: ·sem o s~u con
curso d· 1xasse de pass:tl' a. reforma. (Crm ti
,/Hum rt s co;,res ' at,:ücs r: llfla.-tcs.) 

Passarü1 seltt ellrs. di/. o or<tdOl' , tanto mai~ 
quo al;;uns \"Lol:.ram conlt'<t.. () St·. Zacarias, 
c uo foi o euun ·. d :· <.la ;d · :1 
discutiu a rdonn: •. artigo por aJ.•ti~o. (Con
l i í t ?,~r:/Jt (JS apw·tes .) 

O que ó fora, d<J duvidn, diz o ol'~tdor, 6 'iue 
nesta. Camara o partido liberal não pódo fazer 
a refurma . · · . c. 

O nobre prcsid~ntc r!o conselho diz : si não 
O S:~ . Ar-m1:.\DE Fx,;uJmu rntcn· ~ c quo o chegardes a uma t:ro.nsacção, as l'uas rccupe· 

nobre 11residcnte do conselho nüopodi:J. (\rnprc- : r:lJ'ãtJ o seu iwpel'io. . 
gnr a ling-u:1gcrn que nutt·o dia empi·•·g-ou rwstc1 O orador .in teve occasino d~ cxplicar-s~ a 
recint-o, ele :uni•a•;.ar a repre:;(mtaç5o na•:.ion:d. rcspr~ ilr; drsla ,1ucsl.ã.o de rua:... E' do povo, 
A nnçfio cstú nestn~ cadeiras; a nação é l'l·prc- :•nda na rua e declara po:,it:valflcnt~! que nã:o 
senlada J?Clos s r~us immediatos delegados. . tmn medo dar; rua!';. : -
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Não conlwcc :1m p~iz d"m•1CI'at1co na::; con
dições do no•·so~ nc;;tc i'Ont•; cb ·:!3tn. 

o s~-. I·h:ZElUL\. CAY.\.LC.\:\TI:- Os fidaip:otcs 
mo,lernos é que faliam ew ruas; •} alguns s:.lo 
lJern lamnpeirrts. (Ili ia;·irüde .) 

I • o., 

querem ref,~l'ir-~e a um moyimento t•·sord~'n .do 
c1ue per~UI·b:t a ordem, assusta o p~oprietario e 
aterra os intcrNo:s 'S conserva:ioros d. socied?.dc 
para conte -o 01 cr••ada a po'ieia. a rn:lgis
tratura., a força publi~a (ctpoiados), e é su
premo d·)ver do go·.-erno emprcgm· esses re· 
cur·sos cont.ra os perlutb:vlor·es da vt•lcm . 
( .. ipoiarl os.) 

N:'io se cnnfunda, port;m, o mov:mento paci
ficJ, honesto, fecu.udo d~~s. J'L1as, no roc:< nte ::1 
cmanc:ip:1ção dos n:':cr:,yos, cor~ a.:1uolles qu0 
pon·entura tenham tenL~do, e inf·lizmr·nto:~ o 
oradot· dá lest--·munho tl0 •1u3 se tem tent:r~do, 
per ur Jar :t or em . 

A este pt·c·posito occor:- ~~ ao o:·ador qu~ o 
nobt·~' pr·esid;•nl.e d? conselho ameaçou os co~-

, . 

ele subi1· actualmente ::o poder·, com a t·euniito 
da·:: l'orç.U.'- lilJet·~:es pa1•a. f1.zerern Ulll:\ rnatinada. 
dos )ecctldos )OI' todo este lrn )C:·io afim de 
tornar impo~sivel o g-overno COi lSCI' \. dor . 

O Sn.. S.\rt/\.IYA (,·l; ·csidente do con..-cll!oJ: -
Não me rocOt·do do ter dito isto; ó tt'(l,tlucção ele 
V. Ex. 

O S<l . .A::'\DRADE Fwumru insiste em que o 
Sr. presidente do conselho di!"SC q1;e. si os 
cons':lrvadores subissom. o p:1.rtido liberallign!·
se-ia , e lhes tórnaria impossível o governo. 

Po;· :ma parte o nradm· coll,cou-se e m po . ..;i-
.~ - ·l • 

O Su. JosÊ 
s ivel. 

"I' - m • h .ün.\Nxo:- lOl'nou-sc lmpo·.;-

'11 .• u ,_. '· t• spon, c 1: n .:l 
neste pn.iz não h:;, I!ào põde hav1~t· o1nguem 
im possi,•el p:wa. o gnvcrno, e 11l'·J.i, p:·oxiwo 
e;;Uto clcllc os proprio,.; tluc se j11l:::: m impos
sivr:is; n:1o :;~cJ•ed i t:t nestas •'x•·omunhi3es. n•Jm 
põde dar~ ning· ,u~ : " 0 podet• d ~ f.lruin::d-o -;. 

O Sn. Jos1~ l\1.\nuxNo:-Di go por ~i pr·o
prio. 

O Sn. A~DI1.\DE F'!GUEin.\. cli1. que ;t sua pn
sit;:1o o os sen,.; nchn.qno::: , WJYcs c vr!lho.:, ú o 
'"iUC O lornal!l Íll11 10Sl-:ÍV' 1 p :l.r';L 0 j;O· iCr. l\b..; •IC
clat';.L riu· , ~' i aspir•I"SC o pod0r·. ;tgnl' !l. ú tj i!C 
manifcsi. rt.J·i::~. as suas ns,•it•at;õc~ . pol'' jtlü o p:; r
ti•1o }ibC!':lll.l nido. si rl;:Íz ("! :•sn fa:,: I' a l'Cfonna 
:•elos m4?ios pa!lci fic•n c llonc:>t.os. po!' nwic 
do..; fnndüs d:l~: so~icdw1es c mnn c ip:1do,•:t ' . ('Mn 

•• l 

para um go v t! rno con"'erva clo l' 'JtiO profo . ..;;;a·;:"ü 
o p1•og!'Urnnn tio or·ndo:-, isto ó. lil> ·r ta :- O:i ~~~
cravns sem .Q concur:-:o rios podci"cH puhlieos. 

seria então occasi5:o de fazer p~sar sob1·e elle 
o rigo:· da. ld e reprimir as au:ts deuw~ia,:, 
enmo os correlig·io,,ario.; do orador l"' 'PI' HllÍl'cl.m 

o rn 1842, erri l\fioas c S. Pi.l ulo. em 1.~:4t; om 
Perm:.mbu·~o~ e co::1o reprimirão ,;:emprc que o 
p:; r·tirl.o libera_! tran$C~~nde!." a-, raias da. len·aii-

E o partido cnns0rvador teria alguma cousas 
que perder neste jogo ? ~ 

O S::. S.uurvA (;m:s idc;:te elo conselho :
A Lradutção, cotú. eileito, é muito livre e muito 
bonit1 • . 

O Sr:.. A:c\nrt:.or:: FIGuEmA diz qu2 esse con
ceito o<ti no discurso de S. Ex. 

O Sr,. SAt'..AIVA (J);·esidcii !e elo co;l :-·elho):
Nito pód~ estar . V. E:\:. traduz com muita li
berdade tu -:lo 11 no cu digo. 

O Sr:.. A:c\ :):;ADE FIGTJEm.\. in;;! t 
f !r :un o ·tas :1s pabo;;r;:s J.e S. E~. 

O Sr... SAlUTV.\. (p residente rro consr:lho ):-
R,,fed-mc a arrita .:.1o a .;fi · ~ 
f lbva. 

O S:: . AxnRADE FrGu:~mA responde que 
des -;a a·ritucão ~.Ex. tem me· o. 

O Sr,. S.uu.rv.\. (1J; ·esir.lc ;~te tlo conscllio):
Não trmho medo, quero orJenal-a. 

O Su. A~DRADE FrGUErru. objecta quo o 
Sr. presidente cl•., t:Om:e!ho, com o seu pt•ojacto, 
vai perturbar, em voz de encaminhat· essa ag-i
tação. (Apoiados.) 

E«sa a~ita~:ão pacifica elos rspiritos consiste : 
om libertar o.-:r r:scmvos quem delles u:1o pt·e-
cisa:· liuet·t:•r os alheios median · 
mento do senhor·, por meio do peculio, pot• me!o 
mesmo Jo pt·o.:~s;;o judic!ut·io, l·muot·a m:~smo 
tr:~.nsccndcnte, nos let·ruos em <jUC a l•:: i osta.-

. w t' •ce o p cno apc)lo o 

!\1.\.RI.~~::-;o : - Por meio do nw -

O S1: . A::-;nnADE F : lttn~:mA entende que lam
ucm pnr meio d3 'li l.tt.li,, eJs, CO!lllantO !.jU!} IláO 

se roube, cumo sn tem ronbado com cstr.·s mnios 
cptc so pr·o1 en.l ia ter crcaclo pa.t·a o íinl de li
ber l:~r· oscr :\ ' OS. 

S i o o;·;u],,r t.[re >f"O a prclcnç:io de sul •i t• no 
g .iY CI'nn . si t i \'1:':5'>C cst~1. ambiç:Lo o capn.c.id~vlc 
p.1r:t isLo, d s p~: 1 s :u·í a o :111xilio do p <lt·ti lo li
beral, o tn ri a nm j ogo o S'·u systema. \'·'lan•io 
sria1<:ntc p ·h o~· h 1n pnblico •. pa r:t 'illC se n i'lo 
ri úe:so qunl tpcr t,·::m ·:_:;!'e:::s:i.•·. 'J'lC se:·i<l. rc:- pri-

• I • ( I . l" • mt ua C' ·ergv_·:nncuto. · 'fJill' li' s . :. o..;Ln. ::~ma-

xr m:1 t.:~ c"c, n. . ~ .l" l":t -o p~rl c 1' c o poder . 

o Sr... B :~;mmu c.~Y.\ LC.\.:'\T i :-:\ão ó esta a 
maxima do parti lo IJIJei· ~d. 

e so!.,:·cLudo ·i': em neces:-:iclatle de dispen•lios O Bn.. ,\ ~ nR.\ nr: F ,.:;.f.j:r:; I (\ A r· os po ndc, dizcnrlo 
do;;; dinheiros p:d.1lico:,; . qne é :L f,"·m ·tla da l'sco:a. liber-a l, em sna ui-

O oradot·, portanto nã0 ledJ. seni!o m.·,ti v o ti r:n ediç:i,o. e '1 n:J o _miai ~t i"') rL'l" n. proferi 11 
de ::tppelln.t• par·a f)' cc•ncut·so d0 f•:u·lit!o l i- ~te-1 t.r•vc uow. ·,·ot:~ ~~ ;u ' 1 ' ~ confitnt; ~L P·:-s-
bcral; m~• s, s i pot•v tll.úr t cs ·e p:u·Li !o u·a!J!i· · ' ·0 

l • 

cenJ.esse d<tS raias (I, lll:tis s lt·i··L:t lo;;· li. i.!- ! ~;1, I :::=.i lt:~ nesl;-) p:(i r. 1! :111 Hcc· st~irbt :.~ pulilic:1, ê 
pcrtu:bass~ a. ot·de~l ! eu. tt·.,rJ.qidllit!a •e p11 bli.ca, j e~ a ~tt.u ,;!·.~ nlc~ a fie re ~ liLu i t' ao pi'Ínci pio da a.n
como lllfchzmenl.t\ Ja mrus <.le l!lll<' ve;, t m f·~lto~ t·J l'Íd'd~ a forç:J. 'lu o perdeu. (:tptiirt ~l rJ .... . ) 
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O orador, porl:mto, não ameaça ning-u em, 
nu:1ndo 1liz :10 nobre deput~·lo qlle o partido 
~onservn.dor !"n.u:•rl cumprit• o i'Ou derer de re
primir energico.ment ~ (inal·Iuer J;erlttdJação :i 
ordem pulJlica; talvez a pbrase a~su-;tc ao no::re 
deputado, não porque sr-ja ~c natu:ez~ :'~- as-

mesmo que s~ t(.!m rebx:1.do entr•:J nós; não é 
deste nem daquelle purtido, ó de todos. 

O SR. A:s-oRADE FtGt'Jmu. volved ao ponto 
de qnr) os :-~nartt!S o fizeram apartat·. 

O Sr. pr~siJente ·vê que o 1lebate. ap0zar 
dn. natureza j.olitica, liga-se ::i qttt'!stiio de ga
bin,~t·.~ ; desde q uc o nobre pt•c:;iden te do CrJn

S·3lho decl:trou 'lue faria do art. 2') questão de 
confialH(a. o orador p1·ccisa a~ur. il' st S. Ex. 
tem o grau e orça ncccssan() p:w:\ mzol-o 
votar. 

O Sn. SAl'..AIVA (1Ji 'c.,·irlcnt.c do cn;1sel!t.·/) :-
rc::u a( é '1 u ~~ i :c:t -n ; pnrri u c ll:tO 

~bt·,wia ~ \'Otacjiío l):<ra decidirmos isto'! 
O SR • .A:\DIUDl~ FIGUEIRA qum· ser cscb.rD-

ci o' ' \' ' . . ... • lui.. o seu vo o rara 
o art. zo ; deseja hoj~ expor a<; duvidas muito 
grnvei'i que nutre, c ô bem possi\'(:1 que o seu 
voto seja apt·ov•·itado. O or;1 ior sabe qno o 
nobre presidente do consolho f'Stú com rl c:müa 
chein . (Riso.) H ha dias cliss•! ao St: u illustrc 
amigo. deputado por .:\l~guas, q11e não prc·
ei-;ava do sen voto. (.1pa;·tcs .) O Oi'f\dor con
fe;:sa ao nobre p1·esidcntc do cons,!lho-ja o 
declarou com a mão_ na conscicnda-:-qu.-) nãr. 

~ , . '"· :-; , • 1 a n o 
rlesej:•ria que S. Ex. se r e tir:ls~c, pois l>et·i:t 
occ~sião ele rcalisat• a sua aspiraç:io. 

O StL LoUlm:sr.:o DL •• , , · ~. , j • • • -. 

si o •:alt:ulo faibasse -~ 

()~r: -. .A.:\DilADJ-; FtfiU I·:m.\ di:r. 'lue S. Ex. ve 
c1ue, nas circumstancias actuaes, :-i é pt·cr.: is 'J 
uecidir· e t:L quest:i:o e :-j o partido liucral w1o ~l 
pôde decidir. ó claro c1 t:c se de\'eria recorrer ao 
p:,rtidn consel·va.dor·, que, seg-undo uma !tlll'~tS•' 
do pontífice da nr·d~>m-é vet·d:ulc fJI11J não pro
ferida-e:t;-cath•:"••r-riuet·! pr:uli~ o dovr! . 

Par•·ce que o or·ado:- cst:i crn ::cto elo t·cucldi:L 
para com o s··,,, clv·fc. m::s declara qtli~ e,;tn 
form•tln. n:i o foi profr•t•iti:L •.>:•:-r.nl/u:rl, -, .. c com ns 
fo:-m:1.lidadas C':tn()nica;; ,,s igi las: foi i.tf , ,. 
jiOCtt /a. Ora lllrl b:J.rt •tllel•: [JI'Í ·•:uJo, l ·!lr:l O ((1.1::1.) 
nem ··llo teVI! a horu•;t de s •·:· crmvidado. Por
tanto I!i!o OU\'Ítt a p:.da\'t'a du ch ·1'1: e contirnia a 
P"n:o::u, ;or cont't (J r!sco tJ'O n•ios. 1 tw /J fi ·l 
á b ,ndeira cons -· I·ndora, defendendo~ eowode
fonr:le. OS intcre-ses rb !-Ociefl::sde. 

~,In,~ r'! mui lo claro <J uc, si e-t:• qur·!!t:iü tn.m 
a irupol'faneia, que s•: Ih~ clnet· d:sr, eou:i:t que 
p:• r.•. o :H'~dor u?ío rem, não acha riu~'! t r·nhn e .... s:L 
ur·genc:ili~ tt.1o ,·, a rJn•:::;tão unica. do interesse 
nnci ünal. E' nw:L rpH!-:1.:1o •.pte está l'ilSul.vida, 
•JWJ a na~:1o vai I'!· :.wlvr~nr.lo. coutrJ disso r) w;bt·e 
pt·csiduntc: do '-~Oli!!Clho,juntatlJCute com ot; seus 
t·epre" '·nl<i.ntcs, ~-;u:we c nal.1u~lmcnle. ?lla . ..:, 
pens:tnflo mesmo •1u~ é pt· .. ciso fazer csla re
forma, ~i o pal'litlo 1 i l!éral u~ió :1. pó :lo fazer c 

si. o partido consel'vador quer fazol-a, é daro 
que hu. vi<L de ~er ch:tmado o partido conseJ·va
dor para. ia:r.cl-:1.. O ot·:~dor, si .fossc e:nancipa
dor. seria contr~trio n.o nobre prcstdente do 
conselho, porque, ~i é gloria ftiZ.Cl' esh reforma 
elb 11 uet· esta glol'ia para. o sen pal'tido. 

O Sn. LOTm::<::-:ço m: :hBUQUERQUE :-Mas 
V. Ex. não considera. g-lo~ia, continuaria em 
oppo~ição. 

O Sn. A:s-onADE FJGUEmA responde que não 
é tanto assim : já. declarou qtv', si subissem os · 
set:s amig-os, h~t via de e:!aminar o caso (lti
lrr;·idadt:) , com a circUJnspccção qt;e elle 
pede c prov.wolm·' nte teria o dcspraz.er de 
vot:u· contr:t, si o prc~jecto contivesse as phall
la.sias~ qu: este contém. (Riso.) 

Al0m disto, na sua circular :io corpo eleito
ral, que, em su:~ honra sej:t dito entre parcn
thcsis, nunC:l • ed,~ cont~1s ao orador e somente 
rescr·va :1s occasiõc;; par~ confirmar-lhe o sett 
mandato ; ness~l. cit·cular <kclaro u que seria. 
contrario a Lodo c qualquet· projecto de desor-

quelle::; seus nm!gos que (j1!Crem,zJOde·m, e ele·· 
v1?1il .. Ell· ·s q11ercm q uc o p:l.l't.ido conservado!' 
resoh·a e'ü'- qur>stiio. mas niio querem que a 
l'!'"oh·a. o partido lib:! r~d, qn:~ não tem forçns 
pat•a isso, pt·oloog-ando-sc nv poder, infelici
tando o p~tiz, e não inspirnndo mesu to conlbn
ça. quanto aos meios praticos de e:x:r cutat· a. 
reform~t. O orador, si fosse emaneipador, tt•:t
l:\l' Ía de pót• fôL'a o nobre prcsiJentc do con
selho 

O Sr. . S.u: .\1 \.A ( JII'Csirl uH le do ~~on::cllto ) : 
-::'<.Ias •.·stú nas mãos do \'V. EEx.: é unit·r:lll
sc co'm os de JUtados lilJ·racs 

( (.',·!l;am-sc ' -trf,·,s ín1•itos lfJWi'les .) .. 

O Sn. .-\~IHt.\DI·: Fwu E ilt.\. Jl0l'g'llllta cumo o 
n•tl;t'O pr·esid .. utr J diJ consdho,qur! ,·em :l Cama
r:t •·m HU!t1e <l•> pt·incipio 1h tr:msac•,·iio, 11 uer 
im1.•cdir que elle, a flUO S. Ex. chamou :sboli
<:iiiiiÍtila, se li~wl no yolo com os nob!'esdepu
Lado~ pelo 5 c pelo 2' di:--:tricto de l'cr
n:tJnbuco 'luaudn pretenlcm a mesma cousa, 
lJUO ú ~- repul:-::t dl) p1·oj•·cto rni:listerial '! :üch1 
mai"' natnr·al. 

(I Sr:.. ::;_\P.AI\'.\ ( p;·c'sicl!:,;t ,: d ."! conxclho j: 
-Eu :~tó c•slüu :t~vn:-;~lh:mdo •j 110 o faç:t pnr·:t 
acabar com tal nnor.:"J:di:-t. 

O St~. A:\n;;_\nE FIGUEli:A diz 'rue, p:st·lamon
tn!'lucnt~ fallando. o no~rc presi lentr : du c:::n-

ri:-1. pal'a votat· o seu proj~cto, niio póde conti
nu:u no vodcr pot·quo fica r~duzido a uma 
duzi:L de votos. 

O St~. SAI:AlY.\ ( jwo·irl•:ntt~ r.lo conselho ) : 
-1\Jas a Caw~ra :..-inda não votou contra mim, 
o q ll•: í)l'ova q uf.l o rnini,terio tem maioria· 
' O :Sr:. A:-;l,LtADI.': FtGUEnu eslú previniulo o 
Sr. pr~sidente do c~onselho ... 

O Stt- SAIUlVA (]n·esidt.: 1• te do consd/t(J):
-E' uwa thco1·ia tJllei'O)'santr·: retirar-me ou 
d•J mini~terio sem lêt~ \'Ol.:l\ÜO crmtrnri:t! 
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O Sn. AXDRADE FrGUEIRA p~(h a. S. Ex. 
que o ouça. porque quem:wi;,:aamigo o. (!Nso.) 

O ~n .. S.\n.u·,-A (ll;·esí,fentc do cOíl selhf)):
Co_n~Jg:l. o nobre d<~putado uma vobçãl) contt·a 
mun,tp.:e cu me rcti1·o immediatamente;rna,:,(!lll
quanto o 1:ão fizer tenho o direito Je cons:3r-
var-me no podet·. 

O Sn. HE:-:EtmA C:..vAr.CANTI:- Fica muito 
hem. · 

O Su.. S.ut.UYA On·eshlc11tc do consdho) :
E fh:o yerf~Jitamente hem, porque a Camara 
me apo1a. 

O Sn. ANl'>RADE FIGUElUA decbra qur; o 
Sr. presidente do eonsclho l•Ôde r·star cet·to, 
de que na Camar·n. nã~ tem voto mais dedicado 
drJ que o do orador. 

• O Srr. S.HL\IYA" (pr:·sirl~ntc do coHsefh•J) :-
A questão é de le.-..alidadc c de bonesti•bde. 
-' jJOW(,fJS.) A C:l.m~r·a :lpoiando-ru<?. r·stou :w 
~~~~ s:_rviço •. e no cJ_ia em que 11li) botar p:.ra 
íiJ:-a na.o agctto a !'ah1da. (;li ui to bem; íllttito 

O Srr. B:~.nnos CoBnA : - Estamos cel'tos 
disto. (Trocam-se muitos e 7'epetidos apartes.) 

• r:. ;AxonADE FwumnA repete qne o 
nobr·e pre.-.dente do conselho pórle ficar certo 
cb seguinte verd:!de : e ci que nfto tem na Ca
mara um voto mais dedicado do que o seu. 
(Riso.) . 

O Su.. SAIUIYA (lm~siclente do co;zseliw) :
Não parece. 

O Sn. AJ.':DD.ADE FIGUErru vai ,iá explicat·-se, 
declnr:Jndo quo o ~obre presidente do conselho 

C J Sn. S,\IL\1\.A (ji;'r•:.:irl••;,lt• tln t'Oíl ~~~'h ·•):
s~ '·l:l, m:IS nito tr:1n~i!.!ifL eom o Sr. :'i:Li)'ll~O: 
'l . . . . "' ) êl 0 'J:ICI' rJC!II ;IJ,<.;. (1 J'uCI'íJ/.-s(' ttpll ,·/c . .:. 

o Srt • .-\XI)~'I>l·: FtGüF:IfU o qun \"1~. c r'• llSL~l 
que a~isa o nob1·~ pr"•sid · nt~ do c .. ns·~lho. é 
qw•, ií propo ~· çi!o qnc a .•dhesfío d~s IJnnc:das 
C'>l1 scr·vncl ·ras s0 rnan i ·c a! a C !li favor de S. Ex. . , 
vn.i lhe falLanclo o apoio •::t.;; b:~.ncadas liber·aos. 
com <i'IO S. Ex~ devia contar·. Ncrn pú le dei
:X:lJ' do ser :l"sim, porqLw a situação do minis
teria 11iio é p ,dtm,.nwr. (.-lpoi11.,f .s.) Qu"t'Ol', 
em nonHJ elo p · rtid0 lilJCI'a.l. com um :.;rupo do 
i O ou 12 votos. fa:-:~>r u m:t r•efor•run desta or·dn.m, 
com o apoio do g:-os~>o dr1 pa1·tido con!-;CI'Vfldot•, 
n:Io c! sol'io, _nem ó politico. (-IJJuiadc·~.) Im
porta iu\··~rl.et' os parti :l)s ~~ as responsabili
dade~. atir; o~· o partido con-..:eL•v:uloJ' em urn:• 
vercd:L perigosa e . .;<ophismnr t1 mi.:são do p:u·
tido 1i1lêi·al. (Apoittdos.) ·· 

O Sn . .JoAQUDr PEDRO:- As palavra-; de 
V. E:c ••ctuam como IJm ferro em braza. (T1·o
ca,.;t-S•J ntl!itos apartes, que HücJ t;[:;·wtittertt aG 
crarf<,,. CIJ,Itintear. O Sr. 1J,·r:sidentc r.'JC'l(tlila 
,,t.tenç:ro.) 

O Sn . .loA UDI ?\.\lmco:- V ·· Ex 
c~al'o ·~ndo p:,rfeit~meu~o ft qu0stfio; o que eu 
s1nto o que o part1do ltberal esteja nesta si
tuação. 

O Sr. .. AXDRADE FrGUEUU diz que a an-ita-
- 1 'd t> çao provoc:~da p•· a-; coa;,-1 era,çüe;; politicas, 

que estava fazendo, o adverte de gue deve tra:.... 
lar· de outt·o assumpto. · .: 

O Sn. BEzERRA C.\. \'AJ.C.\~TI :- Não apoil:ldo· 
' ' veni1a a vcr·dade toda c sempre d'3 lá e de cá, 

p::n·~1ue a. v_erda1e só excita agitação de quem 
esta conspu·ando contr·a. ella. 

o Sn.. c,\ltLOS PEI:S:OTO:- :.\;Io sei quaes são 

O Sn. BE:r.JmnA CA YAT.CANTI:- V. Ex. !!::the 
tão bem como eu sei. 

O Sn. . .A:-\DnAD1': FIGUEinA confes~a que nesse 
ponte não l'abe d0 nad:L (hil(widade); =-ó ::;abe o 
que està vendo, e ó CJlle o );J::t·tido liber:tl não . . . 

, · ::;, • llJOiaco~· , 
nflo u~m forc;a para fazer esta r· ·forma. como o 
nobre pl'e~iúcnte do conselho já cvnfessou. :· 

O Sn .. SAIU!H (p;·esirleute do COiiselho):
Demon,.;Lt·ou-o em uma votação. 

O SR. A:"DitADi'! F'1GUEIR.\ continu<l. dizendo 
qu·~ o partidl) :ib~ral. ~ão tem e~ementos para 
r.::i>tabeie.:er o pru1C1ptv da autowlo.de,e nctual
m···nte o gábincte vê-f.:O collocado nas <.:adoit·as 

17. (RisiJ.) 

O ~I:. U1.Y:;;-;~;.; VrAxx.\:-Y. E~. conto o:'; 

votos. 
O Sn. H:-:zEr:n.\. C.\ Y.\f.C.\~TI :-E" melhor· niir1 

Ü~m· CSl:.tListie:1S. 

O Sn. :\:\1,·:.\DE FrriUJ-:lll.\ comprehcndc que 
o nol,.·c pro:-;i~ont' do conselho, tratando cle~t:.1. 
I'(! .'ol't u~• . se I iwi!c a que1·or· ter nmn. ru:liori:l. 
p:lrl m .... nt:u· '110 lhe dê mot:.1.dr ~ c mai~ nm dos 
·.-otos. col!lir.hs :t,Jlli c ('Olhidos ::I:i. mas o qne 
at!ir·w:t, c a hi ... tori:l. conl1t•nmJ·.i o srn1 asscr~o 
é '!nc isto SCI'Ú tudo~ tuCI111S p:trbmentar. 

,-., o ~~~ - s.~IL\IV;\ (_M·csidcnte.rlo. I'Onsellw):
t..ll awcla nao l>Ct Sl tenho mator•!n. ou não. 

cul'al' f zr\1' um 1. refurm:-\ destas em nome d) 
p:tr·tido liber·al com l'' !:diz:u,~:io do progTammrt 
libor·al, pois tliss·~ que (l f1 u son motte-eloiç:1o 
livre o tl'aba;llQ livr·e - ·com respon~:tbilidade 
do p~~r~ido cond'n·adot· Jecahitlo. seri tu,to, 
m'•s S"g'tlt":tmente não é parla.mentar, segun !o 
os principjos 11uc I'cg·cm nosso systcm<L de go
vcJ·no. 

O Stt. SAtlA IV.\ (jJ i'cJsiclent·~ tlo ,;rmsel!w):
ls!:FI não ú eommjgo, por'l''e não pedi n\:Jm peço 
votos a ningncrn. 
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O SR . A)iDRADE FIGUEIRA rr:corda até que o 
nobre l)residcnte do c.1nsellw já disse que não 
precisa,·a de voto;;; mas não pód() d ~ixar de 
notar que S. Ex., cad<'l. dia que vem á Camar~•, 
tem linguagem diversa. Urna YCZ disse •:tU·J :l 

qtlestão não . era p~litica c prec1~a:·a do con-

O Sn . .-\:->DIU.DE FrGr.:Err..A diz que esta di..;:
cussãn ha de eschlr'3cer qncrn tem maioria ou 

. . 
Sabe que o nobre pre::::itlr:nte dn conselho tem 

pelos partido~ politicos do Brt'1.7.il uma sobran7 

ceria, senão menos rc .o ue talyez elles me-
reçam. 

O SR. SARAtn. (ptes1:dGnte elo co-.tsellw):
E' outra injustiça que V. Ex. vai fazer. 

O Sn.. AXDIUDE FIGUEIRA diz que S. Ex. de
cbrou na Cam:1ra em dia solemne-«fui, so1.1 e 
serei conse:rv~ldor->) e no dia segnimc toma,·a 
as;;ento no estad:1 maior da li:1a. (:I partes.) 

Como clama\":\ ~~onLra o circulo de ferro, 
sahiu delle com honras de capitão. {Apm·tes .) 

O 01 •. · · •o· ri · e que 
S. Ex. foi \"ictí ma dn.. p~rte dos conservn.:!orr s 
~ tal..-e:r. até do proprio oradot·, que nessa 

.. ,.,. '· ,. . . 
fülhss conse~r~·a<loras. S . Ex. d ·~ixou de ser 
consnrvador; cntret:1.nto, fez, com a Cllmplici
dadc de um:L camar::1.lib~ral unanime. a r0forma 
eleitot·al, q11e é a lP.i mais con~e:-vadora que o 
orador conhece. ( .lpoiat/os c ilti a11nir!dos.) 

O Sn. . BEzEnRA CA YALCAXTI :-A lrü é oly
gar~hica. 

O SR. AND!L\DE FIGv EJr.A di;: qur: ú :oon
set·\·adora, porr1uc :1s olygarcltia-; neste paiz 
são cal'icntas. 

O Sn. BEzEnn.\. CA ,.AI.C.\:STI :-Apoi:lJü ; t11:ts 
s:1o olygarchias Cttt to.io o C:t:'O . · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-epetc que n. lei C 
eminentemente cons:•rvad1~ra; é verdade qn ~ 
S. Ex. tevo n collnbora. ~ão do artido come:·-
va or, acllV•~ e el11caz, como t(:ve a lcnldadc de 
co n fe;:sa1·. _ 

O Sn. HATISWiXA :-Collabor:1çiio patt·iotica. 

O Sr.. AxmtADE FIGuEIRA , proseg :;indo, diz 
que _continnaram os tempos, c agora o nobre 
P.restdentc do conselho pretende fnrç:tr o J:artido 
ltberal-a carregat· com a gloria de t'·r 1·esolvido 
:1r1u '~~t:io drJ elcmeuLo :· crvii com voLos cons01·-
va iO!."e.~ . 

O Sa. Al\AU.lO GõJo;s .lr;xwn :-Não é naúa 
de:sairoc:o. 

O SR. A:xo:.~ADR FtGUEIItA diz 'ine o St·. pt-e
sidente do conselho qner a respon;;abili.hllC do) 
p:lt·tid.; cons~rv:J.dor pam a gluria Jo partido 
liu·~ ral. (.:lp'' ;·t,:s .) 

Isto ó p1·o,•a de p:luco apreço a,') p:H·h1o li
ber.d. m:1s ufio di >;Ci itir:"t este r•onto: S. Ex. se 

O Sn.. SARA I \'A (presidente do co;<se!ho) :
Perfeitamente parbmentar. 

O Sr. Axo::ADE FrGur::nu insiste que não é 
parla.ment:•r, quando qu0.r fazet· votnr era no
me do program:na ~ib:!ral u~:'l. reforina co!n o 
con~tFs•) e os Yotos do partxdo cousen·a lo r em 
opposição. 

O SR. Lov i:ENÇO DE ALBt;QUERQUE: -Puis 

O S.r.. ANr,runE F:GUEIR.\. n::o discutirã 
::.gora O"- \"Otos dos conset·vadores, I)U<; saberão 
. 1- ~ . 

Esta analys~ndo o procedim0.nto dn g;tlJincte~ 
que u o re:;pon ,avel por to.la esta sitU<lÇão. 

~ l 
-Do :ttaneir.: q 1:e tenho a. culpa que os con
scn·aclnres yotem pdo projccto? •.. 

(l' ~·o:;am-sc (!j_J aJ·tt::; cnt;·e o::: Si·:> . Jor!qHi,n 
..;.VHlJ~~co, Bezc;·rt~ C(!~;li/canti c out;·o:~ Srs. 
DCjHltC!dO$.) 

O Sn. PnE::mENTE reclatn~ attcnção. 
O Sn. AxDRADE Frc;m:mA deixando o t0.r

reno incanàelicentc das questões politicas. pas-
sa · ''· t r· . I 

Este artigo dispõe sobre o futld:> l!u emanl.!i-
a ::-·o. Ouem diz fu ndo d~ em:m :.~ i a ,;io ou-

de1·a o orador. Jiz indem:lÍzação; quelll diz in
dr>mniz:=t(;ão~ :;tfirt!'l:'l. :1 propriedade qno se tmt:L 
de indetnnizar. Por cun•etlucncia, o art. z!) doi 
proj :•eto Y•'tn confit•mar o r.~couheci:ucnto d:t 
pl·op --icclado senil. 

O Sn. BJ::ZEi:nA C.\.Y,u.c_\.:\"TI: -:\Tns o ontot· 
p!·o:cctn ta.mllf'm con~aQ·t•anL o ~n·incipio <h 
pro.prie•l:tde servil. ~ · 

O Sn.. ~\xmuny;; Frnu.:::t!: A responde •!'lC o 
Ollll'O pJ·oj 1~t~i:o l~ons:,grava·l•gte pt·incirio; e er:L 
r•sto! o seu cnpit-•1 det~~ito, por'lne 'llF·m titilL:~ 
a prt~tenç:'io de l"Oprcs·mwr o a!.Jol iciouismo, 
nfic, j·01lia •p;CJ' r inde i 1111i:r.r~r utn:L p:·opricd:!.dO 
que eile clevi .. t Iw.:;at•. 

O ~~L B:::u:B!:U C .\.Y.\.LG.\:-;Tr :-N•to a.poiado. - . .. . 
•. .'lo • 

O Sr.. JoAQUDl ~.\llUCo :--A::oiallo. 

O Sn.. ANDIUDJ~ FwuEn~,\ é d · ~ parec T quo 
o ont1·o pJ•,,jr~cto cornm,3tLia um conlt•a;:;·~nso, 
t'et·onhcda a proprie•Ldc r.scrava, a .lóg-itimi
da<le da pogs ·· e tL neeess i<hde da ind•} muila<:üo 
:'ltr·, 6U a.unos da idade do I ' S~~. t'.t Vo>. Chc!:,':vb este 
a(rs iiO annos, 1·cconhr.!cin. q u0 cal posse cra:ille
~.·ihna ; que r:ssa inrl ·'n'n.iz:u;5o ~r;~ indevicl:t, e 
I{IIC '-! ·~ ·.·c:-:l\'0 , qu;:wlo j:\ uiío {lodi<~ m:üs l.t'l' 
f<>t·ça.;:; pnt·a sul>sistir pelos :o trabalho, deyin. 
rCl'ltperttr a lihet•thile . 
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O. SR. Jo.tQüm Pzono :-Era uma compensa-i 
, c;ão a.o:; :-;er•,iços prestados · · 

O S:t. ANDRADE FrGUEIIU. diz que et·a uma 
trisle compensação, porque a líbedade era 
dada quando o cscr.lV•J mais cat·ecia da. protec
,ão e d t carid 

:Mas r!ual o fundo de emancipaçi'ío qu;! o 
ora~lcr deve estudar : o do artigo primitivo, 
oífet·ecido pela. cornmissão e deduzido do pro. 

a.pr sen a o por v~rw.;; morn Jros c a a
mara, ou o substitutivo ultimamente offerecido 
e lido na mesa '? A julgar pt:las a..:signaturas 
dos membros da commissão, pttrcce qur; fica 
int·~jt·ament•J subst.ituido em todas as sr ;a~ pal'
tes o antigo a.rt. 2•:>, c que, po1·tanto, o deb:~te 
util deve ser o da emenda .substituti~·a. 

Fará esse estudo, mas n·, cort·er delle não 
poderà deixar de fa,;er· tarnb-:m uma ou outra 
rcfer;'nci~~ no primitivo art. 2 '. 

h'stit n to. 

O Sn. BEzERr-A CAvALCANTI :-Apoiado: a 

0 Srt. ANDRADE FIGUEIRA bem sabe que Ú 
nma·vantagem ser-se moço como S. Ex.; mas 
que está. nuds velho nesta e conhece--mais os 
üçtos. · 

O Sn.. BEZ.UI.-I..T : - 1s;;o não adianta nada 

est.a dizendo é que a provincia do Rio 
ne1ro .... 

O Sa. BEzA)L\T:- V. Ex:. fallou na de
putação. 

O Sn.. AxDRADE FrG EmA diz que fali ou ntl. 
d·~putação pot·q ue esta repr•:!Senta a. província, 
mas não se referia aos deputados actuaes, e, 
q u:mdo se refer·isse, poder-se-ia justificar. 

O SR. ANDJUDE FIGUEIRA assegura que 
ser::i. muito honrosa p:1ra to.!os e que a recla-

~ , mento. 
O sa · .:txnr:AoE F.IGüimu ct·e que h::~. uma O que qui.z diz o r é que h•• interesses relati-

gran~c l~gr·açao-falHmdo kmcau:ente-neste vos <is prodncias ue s:!o attendidos elos es-
' ·, · . orço:; e rue ama~,:ões as dcputaçõe,- r._·specti-

Par·;•cD-ln~ rl uc o nobre prcstrlcnte ~lo .conse-~ vas. A~ sim, co:u relação á província do Rio 
lho :>.chou chffi\!ulda !cs em fnzer ncetLar o s_eu Grauue do Sul, o orador a felicita. po• ver a te
a!·t.. 2'>. ~al., qual estava. D~ um lado, :1. pr·ovm- nacidade com que a sua deputação costuma 
cu do Rw c,rnnde do Sul nao :::e a..:commodava advo..,.ar os intereese;; da provincia. 
corn a idóa de. pn.g.1.r eternamente 5 ·'/o addicio- ;:, . . . 
nae . ..; par:t. lib r> t·tar escr.wos na-. otitras provin- (} S~. JoAQUI?I ~EDRO :-h!o e dev1do a 
cias do Imperio, · vistô que ella tem adiantado sohdanedade e a umdade de v1stas que. nos 
a ob:·:• da emanei pação, poucos esct•a.vos tem a une .. 
libertar(~ os libet·tarã á sr:a custa. O nobre prc~ O SR •. ANDRADE . FwuzmA di:t. que é uma . . 

- i'ig-it· so!m~ este ponto, porq,1e a provin.cb. do 
Rio Grande ào Sni tem um rcpl'e~entante no 
ruinist!~ rio e além disto a cav;J!laria rio-
gt·andense, segundo a pht·ase pat•lamentat• 
consê1grada, nã·J s · deixaria illudir n0.ste as
sumpt:), como acontece.:í. c:1rneirada fluminen
se que deixn. tit·ar..::.se-lhc toda a. lã ató o pello. 

Dahi, :l neccs.sirlad!} de alterar o artigo na 
parte em que lan(.'a 5 °/0 a.ddicionae:'; sobre 
todos o:; artigos da rcceib, 0:\Copto nos impos
tos dtJ 0xpor·t:c;ão. D::hi, esta singulal'i lade de 
deixar-.;e ao govr:-no a escolha dos impostos 
que deviam ser I'O ~ evnch>s. no,•idade co::stitn
~ionalcl ue esta v:~ reset·vada à escola liberal. 

O Sn. JosE· :MArtL\.XNO: -Isto é urna c ousa 
houot·osa. . 

O SR. JoAQUDI N'Anuco:-?\Ias é dn. embai
xada conservadora . 

O Srt. ANn:umc FwuEnu. affit•ma ao nob1·e 
deputado qur~ as bancadas consernl oras nm~ 
gucm pediu isto, e qUi} aqui não se peJe nada. 

O Sr... JoAQUDI NAnuco: -Sabemos que 
houv0 um accót·do entre o honrado presidentr. 
do conselho e o Sr. Antonio Prado a respeito 
deste Sllbstitutivo. 

O Sn.. BJ~ZA:IIAT di um aparte. 

O Sn.. ANnRADB FrGUELnA responde crue é 
mais velho ... 

O Sn. BE7.Al\IAT:- :\ qttestrr.o não é de 
idndc. 

pl'Ovinchl., de conseg: rir e;;te resultado (rtznia
dos): e a proposito lembra que attl'ibuiu a alte-
ra .:Iodo art.2• )I'Ímitiv t · 
mação d:~q uell::1 pr·ovincia. Outr~s provinc ias, 
porém, c;Jmn a do Rio de Janeiro, que apezar 
de ser uma d:l.s (Jlre mais concorrem para a re
ceita publica.. n<1'' tem igual fortun:.t : não tem 
est:t belecim•3ntos! nem obra~ publicas de gran
de importancia, feit:tS por COtlta dos cofres 
get·a~s. 

Não é po1· falt:~ de reela.rna.ções da sua de· 
put , ç:!o, mas, pot· o!I't!ito contt·ario, por ter 
oss:L deputação l)m to,los os tampos os recla.ma.;lo. 
E' aqui que a cxperieneia do orador pediu 
mais do 'lue a 1uocidad) do nobt·e deputado: 
a sua expericncia comprov.t. que a. .diJputação 
do Rio dél Janeiro tem .... feito esforços constantes 
para dotar ~> ss1. pl'o,r,incia de m~~lhoraincnto~, 
quo ella nunca conseg!liu. Recorda-se de que, 

. l . - . c:-

v in c ia dv Rio de .bneiro esforç::u·am-sc para 
dotar o porto de Macahé de uma alfandega. e 
aquelie porto que tem hoje um gTande desen
volvimento commerci:,J, muito maior do que o 
de outros pot·tos dotados dG alfa.ndegas, não o 
consegui ram ; os esforços da. deputação foram . 
impotentes. 

Eis explicado o sentido das palavra!:: do ora
dor, que, si commetteu uma mconveniencia, 
pede mil perdões ao nobre deputado. e está. 
prompto a retirar a phrasc. Não deseja offen
àer, nem de leve, a qualquer ':UCmbro da. Ca-
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mara, ·muito principalmente s. um collega d" 
deputa\~ão, <., quando suppõe estar advogando 
o~ inr.eresse~ da provincia. de ambos. 

A phrase deqne se sen··io e qne incom
::nodou o nobre deputado, e phrase con.;;agt•adu, 
porq?-e :ealmen~e, quando. o E,.;taJo a_ufet·e ela 

com 

di;.se ap rmas. que se deixava ro.;:;quear, mas não 
faltou em b:tllido: Yai ate ao couro, é o que rrniz 
dizer (Ri.~o ) A u~oyincia ··,. t •1 I 

grita; os seu,;; rept·es~ntantes gritam, 1~1:1..:; elb. 
acommoda-se, sujeita-se_. 

O Sr... BEZ"\.:\IAT dá um a 1artc. 

O Sn.. A~DRADE FIGUEIRA r.;)sponde que. si 
esta é a opinião do nobre d:>putado, 1•ede-lhe 
mil perdões p:H· tal inf·~licidn.:le, por não te1· 
agradado a S. Ex. na comparação; e, desde 
q11ea;;sim S. Ex. ficasutisfeit•::, continuará no 
que ia llizen lo. 

A segut1da inno,·ação, que encontra no su.b
stitu rivo, ref8re-sc á destri bniçã0 do fu nÜ;) d:; 
em:mci pa~iio, que deYe ser , constituído pela 
t3.x s ~ 0 

< '· • ~ 

O ?!'Ojecto pdtllitivo ·li:;:punha que estes 5°/o 
constituiriam um fun:lo para dou;; fins: p:1ra 
:tlforriar os es:;t·:wos lllais vc:lhos, e par..-. p:,~nr 
JUros e tuu O:'; que se te.·~m enu1r . ~\ 1m 
de tran;;;formar o.s estabelectmGntos agricub" 
;;;ervidos por esc:.1'avos eru estabelecimr~nto.s ser
vidos por l ibe rtos. 

A emenda substitutiva actual Jivide o pro
dueto da taxa. em tt·cs part's: uma, ter!i. o des
tino de alforriar o.;; Ci;Cravo:: ma.is i,~o;:o.;;; ; 
a outra, o de tt·an:-~!'orrnar os ··st:1belecim~nto.~ 
de i~,;crayo;;: nm rstal>clcc:mt?ntos dH lil>et·tos; 
c a t•·rceit"<l. do,·erà :-:or dc;:t.in:.da a intt·uducçfiu 
de colonos qur se empreguem no snrv.ço agri
co!a. 

Parece qne, dis~t·ibuintlo o p:--oílllcto :.ln t•txa 
com r:ste destino, o pt·o}~cto accnntu·_t\';L m!lis as 
Sitas tend•·n r~L . s con.;;t'I'V~d oras, e até certo 
pont0 dl)sa•·mariu as apprehen~ões que nott·em 
o o1·ador o outt'•>S ares r~ito das suas tendenci:~s 
esnrg-amzadoras do tt·abalho :• g,·icola. 
Mas :l estas di-.;;o.;:ições ;;:e :;eg110 o:1tr:1. qnc 

ns annula, e é <l.CJll()Jla pela l'pwl se aubriza 
ao govr}rno :1. on.ittir títulos ;•aJ·a os do:1s fins 
de transf01·mação Jos cstu.be lecinl'~n to;; e colo
nização. mas S•!ll'L diz ··r em qttn ['liLl."tc:s, devendo 
o fundü do 0.manCÍ1)aç:1r, ate a imírot•tan r~ ill d · 
dons t.er·ços sen·ir pn.ra pagar os juros da GtHis.;flo 
det:.l'eta.rla.. 

A d!sposiçfio estü. ÜCIIltativn., é vcrdi1d~', ma s 
cst:l cl::a.ra. ~i o le;;isl:;~.dor prescrevr! a dis tt·i
buição do fundo de emancipação em tre; par-

os quacs n:!o podem ficar su)eit~s a e:0;te~ 
aJdicionaes, e taes são a da Estrada de Fen·o 
D. Podro li. a do collegio de Pedt·o li, a da 
Typrtgraphia Nacional e a de tod0s os proprios 
e t>i':Lnbclecim8ntos nacion:tes, que anJam em 
alguns milhare;;: de contos; nem tambem sobre 
os imposto-:; que se traduzem em pequenas 
ta:s:as con10 s~ja rn o imp,·sto dH se!lo do cor
t·eio, o p~pcl sellado, .quo avultam, e muitos 

lr " 
Feitas est:1s chldllções, feita a düdução d) 

imposto de exportação c dos artigos que o 
governo fica autorizado a elirninar, ter-se-á. 
r1 u~ l'l~ e u nt o nao se po c c eva1• a mu.1s c 
3. 000: 000$00~. 

Calcula.n:lo-se nes-:;a giHtntia si o governo 
. :'.:). 

toriza a emiLtit· par1. d·'Senvolver os recur
,;;n:> empreg-;:~.d.Js na transferench1. dos estabele
cimentos ngrjc:Jla:'$ e na coloniznção, só ficarão 
1.000:000~ pat·;~ empregar nos tres misteres 
do funlo de emancip~lçào (:ipa;,tcs e contesta-
(·u--'~ ) _.' c; •. • 

O que o oradot· vê no artigo é que o prod!:cto 
íla taxa tlove ser dividido P!ll tt·es partesig,1aes. 
Si os :3 .00;):00~$ têm.dc ~er a·simdivtdidos 

1 • · O l'IJS ]tU., OS, 1) OS 
cowmentarios ,jue s~ f<~oze111 á. r~'dacção d:J ar
tigo, ~;i o g-o\"erno uzflr d11. faculJarlc de emittir 
titulus. o ter1~0 da ta:s:::L addicional teri applica.· 
~,~ao exclu:;iva d:t libertaç:1o de que trata. o§ 4° 
n:t pdme1ra pa.rle. 

O governo. pot·ém, pódc com os dons tct·ços 
r~st.a.ntes fazrH' u:u:•. t:mis~ão de ti tulos par:1 
appli~.:ar ::o,; ·.lous fins rl'stanLes que s:io: lrans
fill·maç:1o de el't a ~~~ lo.~ i mentes ~Lgricolas e colo
niz:•t;.ão, tantos qlw.ntus ~.·owpot·to a amortiza~ão 
,. jut·o des:n s~;mtJl:t. :P!·imei1·a.rnente, o :u·tigo 
não diz em r1ue sentido se:-ão es;;es títulos 
otnitlidos p:u·a. um fim o pat·:.L outro; f'Ó tt•:1.ta 
J.a di . tribu içã: 1 do pt·od ucto ã;L taxa em tre~ 
pa1·tes iguaes. ? ;:t·bgo. diz:-« ptr:_ nnxilin.r 

.. ··" ., ' • ( f .. ~ • t' 

tabelccimr•ntos a:.:-,·icolas () coloniz~çiio. o go
verno p·1dcr<i. e roi tti r ti tu los >> ; não diz que 
par·te desses titulos ~crão a.pplicados a um fim, 
c parte a ou tros. 

O S;t. S.uuiYA (P1"t!sirleHt·e do crm.;;elho):_..;.. 
E~tá enten:iiJ.o q11c é pat·a desenvolveL· cada 
um dos s~H'\• i ços. 

O Srt. A::o:n:uuE FtnuEiiu acha que é pre
éiso di:t. :•r isso, pot•quc no projectr~ està apenas 
qu l o prod::c to da tax:• será dividido em trcs 
partes iguae.s ; ma.s quanto á distribuição dos 
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títulos que o governo fica autm·izado a emittit>, 
o orador niio vê limit:.~ção n~nhuma. 

Prosegne, porém, na sua argumentação _e 
diz : << Der:1os, que mi_l contos sejam dr~stin~~dos 
pat·a colomzaçiio ~~ mll contos para a tt·ansfot·
mação dos. estabrJectmentos ngricolas. }) Pr·e-

.o c cs -m·a porqu·:· ra;:za uma 
limit;1.ç~ãu. O g-overno no pt•imeiro anuo só i o
cleria emitLir G.000:000-8, o c1ue exigia apenas 

• • • ' ~ ! ~. - • 

•I • ' , 

segundo anno poderia emittir 7.000:000$. o 
que exi:;iri~" :350:000:$ de j:1ros ; uo terceiro 
anno 8.000:000$, o gne exig-ida ,100:000~ 
de ,prcs. Fica1-·a limitado o arbítrio dado r.Õ 
governo para a emic;são de Litu!os. e limitada 
aasim a desorganiz3ção que, JJO conceito do 
orador, se ha de seg-uir desta drsposição, e fi
cavam conhecidos prévi::tmentc os sacrificios do 
Thesouro. 

:::> 

cn.rgo nito é pesa.io. 

O Sn .. SARAI\'A (Jm:siclcnte d a consdlLr.•) . -
V. E:s:. diz qtte ninguem quct· ist(l, e, pot· con
sequenci::t, não ha risco. 

o Sn.. A::~mrt.\DE FrGUEmA rcsponclc que,insta.
me!lto por ach~Lr quo isto dr' Rot·ga.niza tudo., é 
c1ue acha. perigos:t a disposição. A limitação 
com o maximo do;; tit11los a crni:.tit· cl:tva n.l
"'llma "'ar·antia ; tw.ts como està um ministorio 
corno o de G de .J 11nho, por ox·nnplo, abolicio
ni~>l:n. :1diantado, ou conJ estas fun.w.çus. utir:"l.r
se-õ. à. au~oriza~,~iio c emittid. tat~tos titulo~ , logo 

, 1 "' c n · m c cn.ro a 
verba de 1. 000: 000~ par·a juros. 

O Sr:.. FELrcro nos S.\:\T•)S : - V. Ex. ni'lo 
:ütende ;\ verb:1. da amorti~a~ão. 

O Sn. Axnn ADF. FIGuEIRA j:i diss-e que a 
verba da amor·t!r.ação não era p·~sada. Com esta 
ve1·ba de 1.1JOG :OOU~ para ju!'ólS e umortizaç:1J, 
o go,·erno l?oderá cmittir HL UOO r) ta.1ltos con
tos. No pt·imeiro anuo, aliás, nã:.> ha aruo!'Üza
ção a fazer. 

Qu nnt0 á c:olonií:açiio, o oradm· é insuspeito 
ü•atando do :J..;;smnpto. porque, na prime i1·a dis
cu'ls1Io do pt·o.;ecto,o orado1· pu~nou em favor da 
colonizaç:1o e contra. as idéas a.eanhailas d~ 
governo a este respeito. 

prim'eit·a, que fosse este sor\'Íçfl organizado 
sobre b;~;;cs cedas e doter·minadas. e esLava bem 
longe de s11ppor que a lfl lC'<tiio de colonizaç:1o 
fosse incluirl:t em projeo".tO qn · trata do elc
rnGnto servil. qno considrm\ in:úlcqn:do par :t. 
comportai-a . (Ntlo upoiarlos e fl{Jr.o· tes. ) 

Entt•nde •1rre póde ser re.:.•u!:l.dO eslc asstt!ilpto 
por uma lei pnt·a.llcla c concotuitant~~ . 111aH niro 
em urna lei essencialmente dcstin~ula á eman
cip:o ç-ão dos csr.:ravo:$. (--1poiados, nao apoi(tclo ::~ 
c aJKWtcs.) 

Y. II.- 52 

A segunda cl::tusuh era fazer o ser·viçc1 cus
t~aJ-o com o;; reclu·sos do orçamento ordin~1·io, 
fazendo-se as possíveis economias. 

o s~t. FEuCro DOS SA.NTOS:-Não chegam. 
. O Su. A?iDRADE Fwrmm.\. compromette-se a 

tu· " 1 • • 
B"J.bilidado de proJ:.or cúrtes no orçamento, e, 
realizados estes córtes como ententle, a eco
nomia ~erú mais qt:e sufficicntc para cu,.te:lr o 
serv1ço r.a co omzaç::o. 

O Sr,. FEI.ICIO nos SA?iTOs:-A questão não é 
propor, é fazer passar. 

. O Srt.A:\or •. \DE FrGUJ~rr.A responde ri uo si ·não 
ha desejo de econoJUiS:tJ', o outra cous !; e eles !e 
qne cst:1. foi a norma de procr:dcr. não póde 
~companhar aquclles que querem nova~ Vt\1'

bn.s d.e despezas, porque podem ter sua ap
plicação. 

A. • '· R ospeza coni 
a immigração e instrucção é reproJucLiva c 
para isso não deYc haver economia. 

.. Ura governo que quoil·a. tomar a peito a 
colonização mais do que convém ú prudenci:l, 
póJc abusai', emittinclo títulos eru impot·tancia 
~wnltada, unicam•mte pat·a Qstc serviço, visto 
que tem r c:cur:O:os p·1ra pagaruento de juros c 
amorLi:t.ação. 

Tendo est0 receio, não pó de o· orador aceitar 
o fldditi\·o. 

Ainll:t ~ seu res eito t f\m duvidn, é rue 
tudn r1uanto resp•e:lta à co omzaç.ão. e que po
dr~rá c·J1npcns:1.r ~• d ·~~urg:).nizaç :'io dos estabele
cim·~ntos ag-1·icol:F , ::er:\ f::c!lmente supprimido 

·-
~llillpto de alrninístra~·Jo. (.tpaiaclos.) 

Essn. parte poderá ser supprimida com sa
crificio dos interesses confiadoF! na prcmes;:a 
legi!'.!n.tiva; c a parte rela tiya á emancip::~çüo 
dos e~ct·,tvos fic:Lr:t mantida como didda na
cional, sagt·adt'L, em que niugtl'' ll1 tet·ú co~'agem 
de tocar. COIIiO ninth ni ugw·m ouo:ou tocnz• no 
fundo de cmaneip:u.~i'i o. apezar de \'arios esta
distas tn1em reconhecido que foi ellc inconve
nicntenv.:ntc decretado. 

O Sn. . JoAQUDt NAnuco :-Su;;tcnt :l mos uma. 
gt·a.ndQ gucn·n. para t•aintegral-o. 

O Su. A:\DIU DE Fwu;.:rnA diz que i,;to fuÍ 
apenas urna m,~di !a pt·op;:·sta por um nbolicio
uísta, do q tu.l _os escravi..; tas 11ão 1êm a mini-
l ~ 

l:\ dessa deducção proposta; tudo voltou para o 
fundo de emancipaç:'lo. 

Portanto, n;io pôde nnnuir n. isto . A pl'opa.
g:lnJ, tl i t•á ' lue a idóa primitiva era r'eJ,tin::1· 
o~ ;) 0 /o ndllicionacs par:~. pagat• juro~ o li~ertnr 
Gscr:wo-; , e o n•:bre }Wt•si·lr·nle uo C'.lllSelho 
a.b:•ndonou rotSta id&il, da qual h:wia. feito ques
tão dl) gabinete, i•Or :tlllOr da. (~onser\'ação .. do 
resto, par;l l>alv~r o r(~sto da. carga te\'G de <m
trn.r ne.~ta famosa trnn.:ação a que se tem al
ludido. 
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O Sa. ARAUJo GóES JuxiOR :-A 'votaç:ão é 
que h a de dize I". 

O Sn.. AXDRADE FrGUEI:1A csti ndvinhando a 
linguagem que a propaga.ncht lw. de tel'; neste 
assumpto põe muito pouco de c tsa., nãó Í:JZ 
mais do c uc reproduzi~:' o ue têm dito outros 
conse mros de ~stauo, 9. ol:cwntstas, etc. 

A propaganda dirá c1ue o projecto primitivo 
destin~va. toda a impo1·tant:ia. da taxa. :.ttld icion:ü 

' e 
coagido pela. necessidade de salvar o s~11 l1l"O-
jecto, ceder·a parte desta t~1X& pa.ra a coloniza
ção, depois de ter demonstrado 3. maior rch1-
c ta.ucia em transig~r sobre est'3 ponto. 

O Sn.. S,\.R,\IYA (Jíl'esidente elo conselho) clà 
um aparto. · 

O Sn.. A!{DllADE FrGUF.In.A diz que a primeira 
vez que o Sr. prnsidente do conselho falluu sobr·e 

. .""" .. ' .. . 

O Sa. A::\DRADE FrGuEmA respond~ quo em 
t_odo o caso se paga, e, si a autorização elo§ 5 '' 
passar, o Sr. presidente do conselho não po
derá ter mão, ha de pagal-a a. muilos que não 
estr>jam estabelecidos, porq uo não h a iisc:1li
zaçào pos~ivel em tão vasta superficic como a do 
nossô paiz, e com relação a tamanha quantidade 
de immigra~ms, quantos são aquelb·s que hão 
tle n I"· r n.-- · t s d I"a il. ~t o ia os 

Tendo dado summariamente as ra:t.õcs por
que regeita o sub~tituth·o,o orador passa a tt·a
tar de algur;nas idéas que se acham t:unbem 
consu s ancra as nesse su s 1 u n·o. 

O fundo dr: em:mcipa~:ilo é destinado:~. indem~ 
nizar aos proprietarios pelo valor dos escrnvos 
que se pl'etende emn.nci ['~Lr·. 

Esta indemni;:ação~ porém não : pode ter 
lognr : p1·imo • não é pr·~ cisa. no proprio ele
mento do projccto; sec1.tntll), não é possivel 
nem para os recursos do Estado. nem para os 
intm·es-es dos p1·oprie!arios : te;·tio, não ú exi
gida pelos iut~ressado!";, Ott s~jam os proprieta
rios actuaes, ou S'}jam os abolicionist~s~ quarto, 
as condições cconomicas actua.os do paiz não a 
comportam, quando mesmo ellr~ fos"e prccis:t, 
fosse possivel c fosse exigida realmente: pela 
opinião publica. · 

São estas as proposi<}ües em cnja. -dernon
. stração o orador vae entrar,pedindo ao Sr. JlN~-
SI en e re eve-o, porque nao se po e cortar o 
.fio das idéas, e aos seus Hlust.rns colleg,1s de 
cuja attenção tanto tem abusado,(;tito _apt;iados) 
mil perdões por continuar a prend~l-os quasi 
no fim da sessão. 

Quanto á primeira proposição, diz qllc no 
systema do projecto. com eifeito, desde que cl!e 
não recuou diante da. confiscação do valor flo 
escravo, pela. deprecb~ão annual d.~ 6 °/0 • não 
ha razão prt rn. di~pender-se dínhe:ro publico 
com a lihert!:.ção do escravo. Si o projecto, 
não lhe l)astando os 6 °/0 , pretende meios auxi-

liares, tem o recurso em suas mãos : quem 
arranca G, arranca 7, ar1·anca 8 ou 10. 

O orador vota. contr:tisto, más est;i. se collo
c::ndo no ponto d•>. vist:\ do pr-ojocto; e. com 
to !as as forças dr) que ê capa-z, combatcr;í. essa 
di:~posição, qu~ ú a rnaiot· -violen:..:ia de que 

.. ' 
da dcducçiio ann;oal que liberta. sem indcmni
zaçiro e fazer c1uestão da indernniz.1ç;Io. E' o 
sim c o não, simnl esse et íl!Jn esse. Si a idé:t 
c:~pital de S. Ex. é liber·t:ir. indemnizando, 
por meio de titulas, como pôde tambem ·ser 
idéa capital .do S(!ll projecto libertar pot• moio 
da deducção ~ E' uma contradicçiio. 

O Ss.. S.tn.U\'A (JJI'Csiclrnlte rlo c01tselho) :
Re~lmente, não tiuha percebido contradicçã) 

't• 
(lht OBtros aparte::;.) 

O SR. Axmu.DE · FrGUEIIL\. poderia admittir 
que o nobre presideat•J do conselho não apre
sentasse senão um meio de or·ganiza!' o tra
balho, lillertar os escravo:>; mas, desde que 
adro i tt.e a colonização _ est1·angeira, não pude 
::~dmittir q11e o unico meio de organizuç~o é a 
l il.>et· taçito dos escra r os. 

V. E-x. està justificando o projecto. 

O S!~. ;bnn.ADE F~Gt:EmA ntio compr9hcnrle 

taxa de 5 <~}o addicionaes qua torn 1-"o pezada 
nas circumstancias actuacs cLts finan~:as pu
blicas. (.Apowd o~.) 

O Sn.. S.U1AIYA rp;·esirlcntc elo consdlw) 
E que V. E:c calcula em tres mil con:os. Real
mente é urua cousa cxtraor·dittaria. 

O Sr.. ANDJ:U.DE FrGumru. culcul:l. em ires 
mil contos por scgur::nça de calculo. mas po- · 
der-se-á tambcm calcular em qu:.ttt·o mil 
contos. 

O SR. SARAIYA (1Ji'esi,lcntc do coJucll~r,) :
Quatro mil contos sem duvida representam um 
s:1crificio extraordio:u·io ! ... 

O Sr,. A:·mnAuE FIGUJ~IRA I'Ospondc que 
o paiz não póde com isto e c ue, ou ~c ·a um 
sacr1 1cto pesa o. ou seJa ·~ve, o facto é que, 
desJe _que o systema. de S. E~. prcscindr) 
de;.;te rec urso, pa1·a que lançar mão delle ? A 
questão é apenas elevar a pot•centa;;em na dc
ducçiio : consegot>.-se o mr!srno rcsultaJo. 

O itn t•osto, nssenta essencialmente na ne
cessidade, o p·oJ•lmnento n iio tem o dir~~i to de 
p•·di:· um real ao contribuinte sem:a mni" jus~ 
tifi~a.,.·d tler·e~sidadc; não é a 'Simples util idade 
de urna ItlCdida q11e lugítima o impo:"to, é a sna 
nec;c, sicl:!.de. Assim, ~i o nobre presiden te:: do 
conselho pode conseguir a emancipação sem 
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este sacrificio não tem o di rei to de lançal-o 

· sobt·e. o paiz. (Apoiar! o.-;.) ' .. 
O imposto não c! pos~ivelnas actua.ns circum

stancias do paiz. A oec::tsião não é ]'roprin pi\r~ 
discutir finanças, mao; o ot·;~dM tem po1· dnas ou 
tres vezes rccl::tmado do nobrn pre<;Ucnte do 
c nse o a ex.u tçao .c o seu p ano nancetro, 
que a Camara nãoconbccc. O que r·sta conhece 
siio os reclamos de seus antecessores, são os . . . .. . 

;:, ·~ 

Thesouro. Do nobro presjderste do conselho a 
unic.:a. confis:;ão que o orado!." arrancou foi esta : 
« que as cousas estfio da có1· do céo. " nzues 
como os s:us olho~. sem cmb:·trgo do cr;e o 
mesmo Ol'<l.:lOr as enx~rgue nr:gras como: O 
Barath1·o do Inferno. Até azora S. Ex. não 
julgou chegad'!. a oc~c:1sião de instruir a. Camara 
sobre o !"Cu plano ftnanceit."o. 

O Sr.. So~.run·A 

. ' , I • . ~ 
fina.nt~ei ra., sem ser dcs:a illnst:·ado n~o pó de 
iliscutir o proj~cto. Demais S. Ex. d•}~Ü::ron á 

. • ' ' 1 1 ·;;; • ll t 1 • '• '·l ''1. J ;l.["· 

pa1·allehmente . Si S. E~. L1·3t:1. rle exigit· do 
contribu ~ntc um ~:<cl"ificio ne:;tc pr~j ecto. como 
pódc imp ·dir qo~e ~IJ peç:\ o pbno financeiro de 
S. Ex. parn. se ver si ncll·~ entt·a ou niio ~ idé1 
ele aggrm·ar o:;: encargo~ da nação ·~ O orado!' 
suppõc q ne S. Ex. tem como idéa. augrnenL!ll' 
os imposto::. · 

O Sn.. S ,\.RAIY A (p1·esirle,1tc elo co;L~clho) :
V. ~x. j:í n~o den u~ plano- economia. e c~-

-· o S;t. A::\n::.ADE Frr.rnmu obsena CfUC s~ 
Ex .. aindt não tinhn. dito que este seu plano 

o 

OS!:. SAnA!';,\ (JJí"Csirlclllc do co;usdh·~ : 
E' o uuico, com m:~.is algnm i:upostosinhu, si 
não q uizet·em as •!courJIIl ias. 

O SR . .A.:-:on.ADI:: FtGUElP.A respond•' c1ne, com 
-c.:et·teza .• as economias n:1o ch .. garão. Tem o 
habito de co1·tar uns despez tS d() o;·çanH'IÜO, mas 
doclat':J a S. Ex. que de ordin:ii'ÍO com e-ses 
cót'tes não se o'Jt" tn o q;:e il nec.:·s·at·io p:wa 
conc,...t·tar· as finnn~~ns (rt)JOiwl os). 0. ist•J nii.o é 
só ~.en:\:'· no 8!'<~zil. rnus tand.>·'nl •'m todos os 

_Jaizes . onrh se te•t.l procut·:t~lo fazer faee . a .dif
- 1icnld teles financc:trns unttga.s por palhat1vo~ 

de oce:tsiãil. 
O Sn. S.HtAIY.\. (ií l·es ir]eilt'~ do Cl)ll.~dho):

V. Ex. :;aba que a dc~ot•g .ni1.ação 1!0. noss:~s 
lll:l.UÇ~i.S pt'OV iu 
r•• t~tnme nto pelo gorcrno, como 
ierro. etc. 

O Stl. A~onADE Fwu;;:rnA :wcrescentn. qne 
em outras r:ou.•it(h" maif:, c~ é nllÍ cxactarnento 
(jllC V. Ex.. n:uh pc~dcni fuz,·r·. Q:tcr v:t· como 
S. Ex. h :t cle imp·~du· l!UO a. estr:~d:1 de i•'rrn du 
lhhia se pt·olon'.!UC alrJ o Joa7.~1l'O ; qnn1· ':cr 
S. E:s:. enrt:.l.l" o Ar.;en:-~1 d•! i\!:•1'111 h a r!:\ Bahlã. 
'lll~'. d~poil; de ?O anuo ~ d·~ cxistencin. apen:~ ~ 
proclm:iu a TNtl"ÍJ.H?. qu(;r V6r o - no~r;! p r·e:n
dente do conselho impcdn· quo a Estraúa de 

Ferro D. Pedro II và até ao Sabarà (apoia~Íos), 
. e outros muitos t:drtes que eram possíveis. até 
dr~s~j~lveis nas actuaes circumstancias, mas que 
S. Ex:., nas c::mdiçõeE de frélqueza parlamentar 
em r1ue se acha colocado, .nã•) terá meio de 
conseguir desta Camara. 

O Srr. SARAIVA (pi"i!Sidente do consellw):
Fiq11e V. Ex. certo de que eu aqui nunca hei 
de ser fraco muíto bem, , e no dia em ue me 
conf:lt e1·:n· fraco, não hei de apparecer nesta 
casa. (Mttito bem.)_ 

-·- - . 

O Srr. FELICIO DOS SA~Tos:-Talvez esta po
sição 1hQ de meios de fazer m:tis economias. 
(Trocnílh~e muitos apartes. o Sj·. ]Ji·esidente 
•·cc:lama atte;Iç ·7o pa1·g o orado;·.) 

O SR. A~nRADE FtGUF.Ir.A declara que o 
nobre presidente do conselho sem ter adiantado .. , .. . 

~ 

annunciar ~rue o. co:-po l··gislativo terá de votar 
impostos pat·:• as nec8ssidades ordinarias do 
or ·~mento. 

O Sr... SARAr··A (pí·e.r;irlr:nte rlo conselho):
Si não pudermos fazer economias bastantes. 

S. Ex. to las cpia.nta;;; economi:~s rossa exigir 
par:1 cquiiibr·.a· a receita ordinaria com) des
peza., e partt is:o ser:ipr·eciso üzer economias 
n:~ im pili'tancia ch 8 a 10.000: Q:)O.~,restam porém 
as despezas e:s:Lr.;ordinarias, o:; crcditos espo
~.:in.r~s c slipplementat·r~s ... 
.,.."'0 SR. SARAIVA (J'Jl·esir.lente do , conselho):-:
V. Ex. não faz essas dr'spezas com impostos. 
Estas rl?'·em ser feita .:; 1)_or meio de operações 

c cret 1 os, p:tran; o epots. 
O Sn.. A!'\Dn.m:~ F tGU:<:mA pergunta si o ga

bi.netrJ actual pt·etende continno.r então a. :~.ug-. . . . . -
meu at• :t tvl. a. pn 
co:n opet·a~~õe.,; de creditos novos·~ 

O Sr... SAt:AtYA (f)l"(' . .;idcntc do conselho): 
Hei de f ('S!londcr a isto em tempo; :lg"Ot'a cs
tn.rnos t.r·at:in.lo do ol.-~ mento s·:rvil. -

O Sn. A~or..AD"E FWUP.:IIU responde que 
n;!o pcjde YOU~1· o imposto que se p0dl.l ~em con
sirler:tr a que;,tão fiuanceit·a. 

O Sn. SARAt\A (JJl·esidentc rlo cnnsellw):
V. Ex. YOta sempre conLt'<l. estas co usas. 

O Sr~. A!'\DR.\D2 F Güt~:ru não sabe sovo
hl.t'á, mas si o Sr. pt·esid~llto do t"Onseiho o 
co,~vcncet• d r·s:::t necessidade, porque não lhe 
d:tt'<Í. o :<cn voto·~ 

O SR. S .utAI\A (jn·esirlcnte elo conselho): 

O Sn.. A"DRADE FIGUEIRA clit. quo impostos 
p:tr.~ mdemnização n:io votad. 

O SI'. . SAUAI\'A (rw.:sirlente do con.~etho):
E,t:i no :.:eu systema.. 

O Si:. A~o:: ,wg FrmmrnA responde que não 
é por systema, n porq 1.10 ne~ .a r~ açã.o. nem os 
pro:•d(:tn.rios. nem o;; nbollctomsta<; quer~m 
i 111 postos para n libet·tação do:-> escravos (rrpOta
dos). 1alvez :-:ó :nente os pe~~::~.m alguns credores 
da lavoura. (Apoiados; 1n1dto bem.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1606- PÃjgina 26 de 37 

.1J2 Sessão em 1G de Julho de 1885 

. Já YC que o nobre president··' do <?.onselho 
pretendc continuar a poli tica financeira: que 

·· nos tem acarretn:do as ditneulJa·Jes conhcc:das, 
.I)••etonde continu[. r a fazer opcH'<JÇõos de cre
dito parJ. sa!dar os defi,cits da!; dr:spezas e~ti'a
orJina:-ias. 

:::>R. .\!UIYA jWC;;tCCílte C.O CO;ISC í01 :

Liquidnl-as. 
O Sn.. AxnRADE FroUEIRA obsen·a qu' S. Ex. 

nao poc r~ra 1qu: a .:as com economws, scnao 
recorrer ao imoosto ha de r·.?corret· ~ opci'::l.ÇÜC~ 
de crodito. • 

Po:·tanto, o imposto não ~cr:i unicamronte 
l):wa as despezas ordinarias; mas tamboiu 
pat'ct a;.; cxtr:tordinal'ias. Üi'a, si S. Ex. tom 
d~ hnç1r :não do impo:;Lo. c~là cbt'tl que o 
p:ür. nilo pôde :-::er sobt·cc:J.t'rc•g .. do cou1. u;L:l 
nova rax:.t, as c:ircnrnst:•nci:u;:· l1itO o parrmttern 
e ~i. !:orvcntur:l. ermittissem um accre;.;cimo 
ele 5o; .. ad9iciomv·s. di da quo. ellc de,·ori:-:. t~!l' 
outro d·.Jstlno, dev1a. ser <1!'iJhc:do a ne '~' s-t
dades mo::nentos;t~, à r{>gdari~ação. a. s nos•as 

os cafeeiros ou c~mnaviaes valem um outro 
terço. 

Es.te { por v1a de .. regra. o t~or dos invcn~ 
tarios. Pois be:n. supp1·ima o nobre presidente 
do conselho o valor do:'i e"cravo~ rcpt·esentado 

I neste inventario lOl' 100 contos e ao-ue aos 
propnclarJos ; tet·a • . Ex. 1n enmiz:tdo aos 
prop1·iotarios pela cessação do trabalho, per-. 
guuta o ora(~o_r '? Não, por<1ue elle tem perdido-

~ . o 
nhos, propriedades, lavoura, que n~d:.t valem 
seu1 ess3 i nstt·um'3nto de ü·abalho. 

O Sn.. SAru.IYA (Ln·esidénte docon:::e!lw):
Isso _prova dem:i.is. 

O Sn .. AxDH.Anr; FIGUEtiu entende que c este 
o po -' 10 c<qrital d:! reforma; ó. este o ponto que 
o;.:lú "'-~onsel!larido a m<.tior prudeucia na dt~crc
taç5.o (h mwlidas qu~ possam tJ·a.:r.(•t' como con-
~. ; I (l : fL )_~ . , ,.. • • . _-;: •• I I~ 

6 Ul!Íçarncntc a inderuHÍz<içãv Cl'l • o prOpl·ic
tMio brazilciro reclama, por'! í:C elle não re
clalJia tanto om nome de um intet·ess.; indivi-
tu:: seu. em nome e uma class•), corno e 
mnitn commnm ouvil'-se ne:stas bancadas, que 
o oratlo~· e o~ q·,lt) pensarn c m ':lle defendem . .. -.. : -, .... · . . ,._ . ' ~ ' 

crificio3, es~es deve:-i:-~.m ser de pt···fen~ncia em no:J:o-dus interesses pri,·ados ele tHn:t cLasse 
applic.~do' à conrinuaçi'io rle ~eu;; nwlh·)r:::nt:n- não, este.'-' intet·es;;es sao do pai:~. (upoirrdos); 
to:-; lilatl,riaes, da in"trucçiio public3. e de:Sse;; pot·qun no d;:t em que <1. l:woura não tiver os 
sCl'Yiç.os c:)m qu:! terilos d , ~;,;peudido n.té ho.je instrnmenlos de tr:Jb;Llho necessarios. não 
g't':1ndes quantbs, CC!'tttrucnt.e Sr!l1! _g·i':llH1e cl'l- se!'àO SÓUlClllC OS J:tvr:HIO!'GS que bão,dc0'''ser 
tcrit) ; mas q uc nem pct· 1sso de1 xam d.; SGl' :wru i n:1.dos ; sOl' á o paiz int"i ro, i'i"rà· a sua 
nec<>s2id :d<Js il::tcicm~e;.;. . _ . ! cxporta~,:ão, os s r· us CGt '_rega•!os pnblic:;s fJ ue 
_ N:Io p~ :l?, porlar:.to, em nstn. chsto \'Ot?-:· o, \ vi v cu~ " a::; 1:~ndas cto Estudo. Tt·ata-s, ~ d;\ sor~o 
::>o;., ::tdcllciO!l~~ea :~ara o fim c1ne o Sr. pt·e~!!l~n- : do patz e c por cllc ~~ue o ora lot· clama: nao 
te do conselho lretende. I · .· . .. ·· · • ~ · · 

E nem es.sa inclemni~.aç.ão é pos~ivel p:•t;a os . quo ella seja, n r:rn por muito direito qne ella 
p;-opt·it'tarios ;~ tjUClll d r!ve nprO\"Cttar. tnnhn. ús sywp~lthia~ da C:tm:u·a. (Apviad-'is .) 

Não C•}S~:\rÜ. do roi·~t: r, fn·;:tulc o g-.we:-no i l\Lts, conLintia o oradot·, o nobre )rosi:iente 
elo cons,dho di::.se em aparte •Jne flste arg.tmen
to ;]rova demais. l 'ar. •c e ao orador q uc natu
I':tl~nente S. Ex. nuiz diz•:r que este :u·guruen-

q:Ic hoj~ dispüa. to, :\ pl'O\':J.r :dr;un~a COliS~, prov :1ri~1 c•mtr:.t tod:1. 
O :1 r. bt:•J prc.~id rn t·: ·.lo cons•' lho . cul~ de~,,~ :· e r1u t!,1r;u.r lent :Ü\'a p<~t·a organiz:tl' :trabalho, 

í'cito nn11 to em h · ·nc-fit~lO dos pr.>pnctar:os. e;-

1

. IJLI pa1·a opct·:•r il. s· .a trans!'orma~iio. l'.h1s o 
tabol •ct•ndo :t sna tab;~l[(l ((llC <.:Oif'es : ~on~l~~:~ orarl~r rcsr~:n.Jcl'êi n. S.E~.o 1fllüj~ tem si.d·~ r •·.s
uos p:·c~os cot·rcnte-. .<~ e . :d~ · ,a;~s pt'ul l!H:t~t,., pondtdo u:llltns \'C~c~; qtunto mms pt'()Clj•ttuJ:t, 
n1~~-- '111 ' ' pa•·.-.a.' pr,)v:llclas;!o hl1

) de J;'.H' 'l ;·o, [; .1• est:t rcf. .. rm:>, tncnos t · ur~)'J, ."''gat• o t·ec~tr
:S. P:mlo o ?lltn:L~.; C~ta al•alX;J •h llF'dt:L do:> 1;os tr.' d a 1 :.VOUl' c:t p:iTa ~nbstlLllll' ,_;s s•} Ui:i w
pi'C'.:o:;. - strttmc:ol:.tS :lr! t.t\t.balho, e JlOl't:lnto tuais pl'Oru-

E!<:\·e, porúr~~. S. Ex. ttn:tnlo lhe apt·om•oJr . pta. 5,~ 1·:i :1. d · ·~;o:·gn.nizaçiTo. Ao C• •ntrat·io, quanto 
c;sa tailel!a, a indow ni7.: t<;:'i•J do t::al~a:hal~t· \ lllaialcnta. C:'llflça,la.o domorada. f0r a refoimn, 
e-scravo n0 sysLonH\ da g ran :e ['I' v pi'l'~·:adc n:w no•;us Üle i 1 id<td•.! s :~ d:· p:1.mr:'io :i b .vour·a, com 
é v;ssivol. - ' . '. . . . tempo I) meios p:ti'!l. Í<lZ(~~· c;,-:ta _suustituit;ão; 
. A dcm?n' tr~ç:to c Lcil. ~JrJ. , t~. lc1; ~'iual;iner ob:-a esta qne nilo pôb s"r Impt'i)\"tsada! port1_118 
mventarto dos nossos pr0p1·tet:trtos lfLYrador·os • · ~ "Í , .. 1 : te:~ .... :. 1 · . Lt•<>: VP', s 

o nDrt~ o:: (o su ( o mpeno. ot· Via ( 13 rc- :~ intCI'N;ses dr~ fl:nilia, :1 co ' t11mes a:·r:1.ign.dos, :t 
grn. o elemento escr'lY•l l''' Pt'c.~enla o tci·,;o do I iu~c1· , ,;.c;~,; de !1om·a. c ~t ;.;cg·u:·~~nça ~ndiYirlnnl, 
V!llor . ak m de l'espcll::lr :1os m tcrpsscs ,Ja ro1·tnna. de 

:Si a fazcnd~ é de cafri, de CJn:; tem ma i ' ea(h um. (:l;;oil((los). Só com o tempo se 
expcri,-.ncia o· u,m:rcm do c::tnn::t. porque :1. sua _ nó lo obter um:J.reformadest3.s, co pr·o,iccto nüo 
provin c:a ta;Hbcm a procltt:r., vcmtJ:': 'iue os tJ';'- ;l:l temp·) su!li ·Í~! nlc , qucreudo p recipit:'ll' a ~o
balh:-..dores pelos seus preços . cot·r~:ltes. rcp;-e- Ju<;lio do problema. 
sentam uma. t·~1·çn. p:1rte do vator. ~1 ::t. fazcnd;L S F ,. . c:: • .• - v ". a · ll 1 '1. 
ó df} .1(10 : fJOU$. cs r:serayo-; ~ão a mlia•.lus em O rr · . ::1•.I? tO un-;; ... \.:'<\!0~·:- , • L. X· _ 11 (a. 1' 
1ú0:000.~000. · pouco comb:JLHL :1 emanc1p~çao gt•[LcJual. 

Os cngeri1ws o casae, as depcnc1encias ~ valera O Sn . ANDnA DE FIGUICIRA di r. que isso era 
Olttt·os 100 contos;~~\~ tet'l'<ts, <ts bcwfoitorio.s, outro ponto. O orndor està . comlntten:lo no 

·- ... , 
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terreno dos principias ; jã foi vencido com as 
armas na mão combatr,ndo em batalha campal, 
e agora continua no ,;cu po;;to combatendo do 
mesmo modrJ,: e ha. de morrer no campo da 
batalb.:~. E' bem pos;;;i.vcl que algum dia o ora
dor defenda a obra do nobre p;-esidento do 

, · ' c e0 a ::1. ser convertl a em 
lei, contra prdenções mais exage1·aclas. E:-:tarà 
então no mel"mo _terr;no. em quo hoje e:-:tã; 

f I ,& • • 

. ::> 
debate que o distrahiria da obra pia, em que 
está empenhado, de combater o projecto do go
verno. 

O ponto de vist:1. em que o orador se acha 
é conservado;·, e não ha outro, ou então tem 
vivi.lo illudido toda a l"Ua ';ida. Si é assim, o 
orador pede perdão, mas està velho para ad
mittil· costumes novos. 

A difficuldade, porém, nfi'o é só c~ta. O no-
bre resid ·nt~ d n::: I · 
imposto de uma maneira muito desig-ual. 
(Apoiados.) 

Si examinarmo~ diz o orador, os bab.nço<> do 
il SOUl'O, veremos que as pz·ovinci;~s on o o 

escravo tem um valot• médio, sup8rio1·. muito 
!';uperiot· ao p~~~~-o ~a ta.bclla ~lo ~o~~·e p:~sUen te 

Paulo, Rio de Jcmeiro e Espírito Santo, as do 
:;;ul em geral, menos o Rio Gmnd0, Santa Catha-

· ~ rina e Paraná,- es~as provincia:-; coneorret·ão 
pnra o imposto adicional de 5°/o na razão de '!/:3. 
(Apoiru!os .) Ora, temo:;; que irão _fner o enor
me sacrificio de cotltt·ibuir com 2.000:000$, 
suppondo que o imposto pt·oduza :l.t:OO:OOO.~. 
sem proveito, porque a módia do preço do 
e-;crn.vo d 111Uito ~upet·ior ao groc;.o da ~ibellrt, 

tabdla pat·a lil.>ertnr os seus es:c~ravos. 

0 Sn. . LOUHENÇO DE ALBUQUERQUF::-Tiram . . . 

O Sn.. A-=--munE FrGUJJ:IIu acoita o 3p·n·ta 
do nobl'e d0putado pela~ Alagôa~. tanto mai~ 
que o h~bilita a rc:o:ponder· ao nobre pr·esid,!nle 
do con~el h o, que j:i teve occa.si;io de fazet· 
um::~. aprccia.ção injusta, :.i. .snn. pr.:~vinci;:~., com 
licença do :-:eu collog-a pe:o 7° di,.:tricto. 

O nol.>r.~ pt·e~idente do cons(•lho di:-:so : <-< pÚ 
que razão nito úzois como a provinda de S. 
l:';~ulo~ porqur:l não n•:Onselhais o,; vo;;;~us ~mi
gos a inici•;r o :<ystema do trabalho li;'re '~ » 

E S. Ex., não Llcix:ando ao orador o traba
lho ele dar-lhe t·espo~ta accre ;;centou : « pot·qur. 
o caféeiro ~ó Mt-um kilogramma.. ao passo que 
em S . Paulo dú 2 kilogr:tmma~ de café. » 

E' verdade _que o caféeiro na provineia <lo 
• 4 ,. !l. • .. • ~~ • • ::' .• 

a que cxpot·t··l mais caJô <lo que a de S. Paulo. 
(:1poiodo .~ -.) Exporta mais d:> que S. Paulo c 
Iviin~~, o com maior tr .. •b!llho oblct·á maiot·cs 
rcsul ta dos. 

O Sr:. SAI:AI\;A (fl i'esidentc elo co n scllvJ) : -
Não. façc• ca:Jednldisso. 

O Sn. ANDRADE FtGUEinA d::râ a razão da 
clilfarcn ~~a notada. · · . ·· . 

A provinci~ do S. P~ulo t·~m um chma ma1s 
suave do que o Rio da Janeiro ; admitte o tt·a
balho curopen, ·que diíiicilmente póde s"?-1' a~-

mittido na provinnia do Rio de Janeiro. A pro
víncia de S. Paulo -tem a _fortuna de possuir 
um solo quasi plano, (apoiado.~,) apenas -com 
ligeiros atcid •ntcs ; a provincia do Rio do _ 
Janeiro tem uma confo1·mação sobre a Serra 
do 1\Iar ( ue a torna extraordinariamente mon-
tnu os a. .:lp r;,iarl os.) 

O tt•abalho do colono é ma~s difiicil, mais di::;
pcnd~oso e impossivel a muitos respeitos. 

Eis a rnão. Não é a colheita do café, porque 
arrovincia do Rio de Janeiro tem pt·oduzido 
bastante para todas estas delapid'IÇÕ~s dos nos
sos governos a que S. Ex. ainda outro dia at
ribuiu os nossos desacert03 - financeiros ..• 
:lpa;·tes ~) 

Ao pas8o que estas tres provincias vão con
correr Mm 2F~ par:~ produzir essa taxa. não 
odando usar do recurso dastinac.lo ã tr n r-

mação do tr<~ balho, pot·q uc o preçJ do escravo 
ne ·sas provincias, ó superior n.o da tabella. 
Ao inverso. porém, as provincias do norte e 

a\' s em um -.-a o 
preços medias d 

a 

; . J as 
as provindas, o \'::tbr é o mesmo ; os es~ravos 
~st~o depreciu.dos -em toda a p:trte. 

O Sr... ANDIU.E FrGUEilU diz que o nobre 
dcputa·.lo está enganado. No Norte, ató á pro
vincia de Pe..nn.mbuco, pelo menos, no extremo 
:':Ul, at~ o Paraná, o.:; esrravos valem· muito 
menos do que no Rio de Janeiro, S. Paulo __ e 
:Minas ; e mesmo em relação ao Norte, de P.:r
namlntco . até à Bahia, os escravos valem menos 
o qnc nas provmcms o :\.lO e_ Janeiro, S. 

Paulo e 1\íinas. 
O Sn.. Con.mb.FDE Aru.UJO :-H:wia essa dif-

crença no tempo em . que se negoc1ava com 
escravos. 

O Sn.. AxDRADE FIGt;EIRA responde que ainda 
hoj e ha. O escravo val~ pelo trabalho, e onde 
o tr;1balho é mais remunerador, clle tew por 
f r~· a rnais valor. Si causas artifieiaes não con
feorrorem, este pl'iucipio e~~onomico accentuar
sc-:i; ma::, si o projecto vem aca.l~~u· com 
esta" caus~: s nrlifici<l.t'S~ vem fixar o valot·, e ató 
certo ponto a tubella o fixa. é . claro que a , lei 
cconomic:1. act uaní. re:"tl·inginrlo-so i sua ac~,~:1o 
por este monopolio, porque ó um verdadeit·o 
monopolio, -ao menos impede que o escravo 
obtenha a liberdade por preço inferior na ta:... 
bdla.. 

U:\I Sn.. DEPUTADO : - A t abe!la fixa o ma-

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA diz que Ó um ma
xi.m·: qu:~ os proprietarios porão na.s matri
culas dos se11s escravos, e liUC; portanto, so 
converte~·:i om preço correntg. . 

Continua ndo, diz o ora lor, que ha no Im
pet·io ~rovi~cias err. que ·o preç? ~o escravo é 
mui to mferto1·, ou tt·os em que e 1gual, outros 
em qur~".é süpel'ior ao pt·e9o .da t.ab~lla. ~· Nas 
provinc1as oml<'. o preço foi." mfcnor ou tgual 
ao da tal.Jella, os proprictarios se ap_roveitarão 
da faculdl'.de da lei, libertando oa seus ~scravos 
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pelo preço maximo ou pelo equivalente aos que O ;rador dc"Ve res-posta a um aparte com 
elles têm ne::;sa~ provincias. pr·eço p:lgo, não que, ha pouco, o bont·ou o·nobredeput,do uelas 
por elles, m~'l.s pelas 1)rov-in~b.s onde os escra- Alagõas. S. Ex. di"se: mas est&.s provincias 
vos não alca.n~a.m este preço. que vão pag:n· muitos impostos e libertar pau-

Na provincb. do Rio Grande do . Sul, snppo- cos escr;1.vos, hão de Ler o beneficio da colom
_nba-se. ondr.. segundo dizemos s ·us rP.pr·esen- zação. 

an es, os escrayo~ nao em vs. or~ esses poucos 
que ain.la là existem ser.n- ,·alar· poderão ser li
bertados por esse pro~~o m:;ximo da ta.bella ; e . . '"' . 
corra com os 5 °/o, que correr{io pon•cntnra 
exclusivamente à cust:1 das tres provinci:ts 
S. P.1ulo, r..Iiuas e Rio de Janeiro, parque são 
estas q :113 ·di o pagar. 

O Sn.. .Tos:2 }.L\. R L\ ~~o : - E o Amazonas 
que libertou à sua custa os escravos que 
tinha'! · 

· O SR. ANDRADE FIGurm:u. ac0ita a Jem-

jà lib1~rtar·am os seus escrnxos~ com extrema 
repug-nanci;-l pagarão este i111post•"l. O orador 
não íl.cha ·usta e•ta repug-Mmcia, basta-lhes a 
g orw. c terem .:lto e.st<"t l'C o1·ma ; e;:ta. glona 
rle\'(• cust~r alguma cousa. Não fo!ChajtlStn. esta 
repn~nancia; julg;l qu~. _o c~ire!to de c?br:=1r' ~-

• • , .~. .. .. ó • 

tomar os f:l.ctos 'como elles ,.§.o. E. de facto. as 
prO\'incias l) uc não tem escravos p:1garão com 
e:rtr•.::mo desg-osto umn. taxa · para libertar es
ct·av-os exi.-tentes nas outras províncias. 

O Sn.. JoAQUDI NABUCO :-Desgosto runito 
natural. 

O Sr.. A"'DRADE F.rGüEmA acha este svs
te~1:t. ~~o legishdor mnito pr;ri::!'oso, <' n;io 7~ a 
)rl 1 • \' ' t' ) ~ ~ ~ 

casa. Os conservadores. os mantenedot·,Js destá 
instituiçii::l peb" necr>ssidn·ll's do estado ''ào 

o < 

nização. tanto mais quanto e;:;tã. convenc1do de 
que ella não aproveitarà e~clusiva.monto M 

.'. . . .,., . 
posto!' h:)je, a de Min:.s, a do Rio do Janeiro e 
a. dn S. Paulo, lem pontos s8melhante.:; ao 
nor·tr:-, onde. portanto, a coloniz~ção ser:i. tão 
possível ou irnpossivel eomo D') norte. Em. 2'' 
log-ar, no norte h·l muito;; pontos ón,le a colo
n i zaç:7o é nwi to possivel. O orador não se 
refe1·e á co1vnizaçiTo sueca. 

Viu, ha dias, um a.cto qualquer de um minis
tro, mandando vi:· a colonização sue~a; m 15 a. 
coloniz!l .:i itali:ma h 1 ~l1. cu il ::1.. 

e do sul, esta não ha duvid::~, ,qt!e póde acclima
tar-se em mui tos pontos do norte. 

Portant0, o orador suppõe qu(.) o benl.'ficio 
sern para ··o as :::.s pronne1:1s, qunn- o ouver o 
pensamento s~no de colonizar o pa1z; mas, 
quando mes~no aproveite unica.ment1 ás t:·es 

~ e ' - ' • • . . . 
qnf) o sacrifici:J foi feito por ella.s, pagando 2/:3 
da t:Jxa, entretn.nLo qn0 a libert:1ção dos rscra
YOS naqueHa.s provincias, tanto do norte, como 
do extr<•mo s 1L onde os l'li'::·ravo;; forem de valor 
i :1fe1·ior. set·ão.feit:ts, não por essas províncias, 
mas pelas do centro, que pag-am o~ 2/:3 . Ha 
esta diíl'er0nç"t : a. cnloniz[tção. !=;i npro\·eitar, 
a.pro,·e1ta :1 quem faz o s~.crificio; qu:1.nto á 
e:::cravatura~ ~~ proYincias, onde os csc.ravo;;: - . . 

' 'I • 

'd il' uma arma. pcri~osa n.os abolici.onistas,~ontra snhit·ú muito o movimento :>ro )tl""andist<L. 
os proprte <~!'lOs. t'lg'; tr pessa:1s po r.~s que 1oje ~o o 1'\ar:i. o Alto Amazona<;;, e t-• vct. o 
não po,suem c~cr:n·os. p:-ovincüts qur) os têm l{io Granch do Stü pocm-f:e na \'angu~trd:\ da 
libertado , a cuntril.Jl!ir.a pag~r a propt·ie.Jad·~ I prop:t,Z;'I.nda, porque não tem mn.is escravos, ú. 

=nos que po~suem. é torn:.tr esr::L prop1·iechld · p:·opor·çiro que annunlmcnte se forem lib, rtando 
odiosa. E' um :-ystema impolitico o a 'lüc o as dh·ersa.s províncias, o movimento propagan
ot·ador nunca concederá a ;:ua a.dbesiio, o sen di;:; La :lrj!tÍ !.\:Jgmentar-sc-<Í na razão dirocta dos 
voto. Ach!l. estf! sy-t~mn. tão ponc0 proprio dl) rcpresnntantP.s •l~~!'ag províncias, o que ~ nm 
legislador. COfllJ ;l(jiJ !IG p·!]O qual Se I'CCOnhr•r·e p··r·i;ro par;J. OS qne repres')nt:.tm :lS tres refe-
0 dil·eito de pt·opt·i 'dade, mas. sah·n-se o rli- rid;;s provindas. 
I'I)Íto de de~falea1 n., de 0n vilhe,•ol-a. por m·,io O or:vlor adverte a. :=-:rus col1cga~. que a;:; re
de mr>dida~ ~u·b trarins. tl>nderJ tes a d·~stt·uil-a. p1·e-;~ntam. qnc el P.s não podem ter garantia 
Não ha.lea.lda.ch no leg-isl.doi". q11ando su~;! ere nnm rhl.- ;nillo que votarem. 
med d~~s rlesras. l\Ied irlas d"stas f:·i"<1.ln pcht con- E' P~'r isto (jne disse hn pouco, que tah·ez 
iiscação. N ;io h:"t ta.mbem I~~ald<lde no legislador :1inda ,·enha a defender este projectó do nobre 
rF1.~.nr!o diz qu~ quet· rn:mt'·'r lllll:-t. in~tiiuiçao, presidente do consr~lho, si th·er a. dc~grac;.n de 
q•t(; ~~Jlr' pr'OCUI':1 f::rir por to los OS lados COrO O \'Cr adaptado; (~bem po::-sivel. . 
medidas j~!·feitament~ contrari.a.saofim ne têm Ten lo 1·es nndido ao a arte o nnlr~ d0')U· 

em nsta. corno a mór p'~rte rias CJUfl contém o lado. vai fazer a. S. Ex. uma proposta. Si ao 
a:-tu.al pl'ojecto. Ou vós tendes o pen <::a mento, norte niio C(lnvém cohnisar as províncias do 
cxchnw. o orador. de manter a ~sc:-avidiio. ou sul. p•1.ganrlo imposto par:t isso. e si ao snlnão 
Vt)s não a qnerr~is~ e então d·~vei:;: towar a rr.- ('Onvém t:imborn emnncip:1.r as prov1n ·ias do 
sulnçiio de.' bol!l-a i~rn··d.ia.m'?or.Jtc .. (Apoiadri.5.! I ~ortr~, ~~11egue-se. ao accô!'do. ile. r,..jeit:~.t· b11lo 
Prr~ tr'nrlcr. pornm, mantel-a.. ~tss ;,•diando-a, c.cr- tsto (1·2sn). e uss1m fic:1 sat:sf·~Jto o YOto do 
ceand.J-a. so;,histicand0-a por todos O<; hvlos~ o I n ·n·te. E' um~ t1·an~acção muito innocente, 
orado: !'"Pet", que não ó proprio da leald;Lue pnrfeit~.mc 11tc leg-al e que conctlia os inte-
do . l~g1sl:tdo~. nem d -· . .-,;ta .fcmua poder-r.;c-ha rcsse.:; dns du:1s parL0.s. _ · · 
~anter a. in~tit• 1 Í<;ão rp1n vós jul~!t"ÍS necessa-~ O no1m~ 1'l'esi:lente do conselho f,Lih. =--empre -
r1a para a perm:t ncncia dos estau,~lecimentos em trans:!CÇ~O . O o1·arlnr jà disse q110 llste ·:t·o
agrlcolas. jP.cto não pôde ser julgado pelas leis da. logica. 
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commum, vulgar, porque é obra divina, ma'3 
tambem- não vê no -mesmo- pt·ojecJo observada a 
lei da transacção. 

A trans)!cc;,ão pr~suppõe duas partes: conces
~õcs mutuas, em direitos-devidos. Ora, o ora iot· 
vê em jogo a navào brazil~ira: com quem ella 

. . . . . .. . ·-
o 1 • , 

que affecta a sua. cxi,teHcia, o seu bem estar, 
a sua tranquillidade publica, a. sua civilisaç!io, 
o an-arnento no e~trann-e· 
mis,os, di sua enorme divida externa, das 
su~ls garantias de juros, e todas as espera.nç :r> 
bein fundad:1.s de vir a ser- no futm·o, com 
juizo, com vagat•, urn.'l. granlo nação, capaz de 
realizar aqui o trabalho livre na sua maior ex-

- ?. P'lllS:l.O ~ ••• 

Nestas condições. pergunta. o orador, com 
quom h:;~. de o Brazil t1·ansigir nesta questfio? 
Não vê ninguem. Si houver>se uma nação que 
q uh esse resolver esta uestão votaria ucla 
a o IÇão immc 1a ta, pe a qual sem pro teve 
muita toncl9ncia, mais do que os nobres de
put~dos' suppocm. 

transigir corusigo mesmo. (.Apa1·tcs .) A trans
acçü'> é o contracto que mais esCüpa-i logica~ 
Mas pergunta. qual é a conces~ão que podem 
fazer os que julgam que a questão està resol
vida pela lei de ~8 à e Setembro, e que o mais 
depende- da acção do tempo o sobt·<üudo da 

u cn. osmen 1 <J. c nunca assu oava a I

beraEdale do povo brazileiro, com aq ue:les que 
com me-lidas artificiaes •{Uerem de,;truir o que 

:cist" na pratica~ com aquolles que p1·et;ndem 
perturbar a manutenção da escravatura dizendo 
que a querem sustentar·~ 

A transacção é impo:'>sh·el neste terreno. 
(:1.pm·les.) Tambem quertramigir. Si a trans
acção é a lei da sit~ação, o orador, como conser
vado~, como membro d.• Camara, tem o direito 
do entrar lambem neste condvio, sabendo de 
qnese t1·ata, porque talvez lhe sirva. 1bsnão é 
possivel, porque, .como disse, não vê lealdadé. 
Por um laào dtz-s - uerem<J tHan r .~ · a-
vatura. Mas então porque a dopreciaes por 
ou lro lado, pergunta o 017ador ? 

O Sn. .. FE ·- N-

gando os maiores esforços a favor da causa da escravo, qnA,pola preferen~ia do dit·nito actu;:], 
civilis:~ção humana, elta niio fa1·á trans:1cção é .liberW.do pelo fundo de emancipação ; ~ pre- . 
alguma comnosco, apena::; n(ls dará mais qi· tende-se prohibir qut: S•:.ja. libertado pelo fundo 
nheiro, E i nós prolong;n·mos por cà a cscra \'i- de el1lanc:pação o escravo qu~) fa:r. parte d~ uma 
dão (ri.-: o); si di.;;«ermos que vamo~ abolit· jli, _ famllia, que póJ·~ ser invalido e que devia sei.' 
o orador empataria a su·:t C:l.beçu. em como e'lla libe:·tado pelo tundo de emancipação. O ar:•dor 
não nos cbria um real. - falia nestes pontos que são sympathicos á pro-

. _ paga.nda ; mas · no interess:: cou~ervador po-
0 Sa. Jo.\.QUDI NAnuco: - Fir1nc V· Ex. tleda desfiar uma série de artigos em que a 

certo de qt_:c cst!,l, lei do nobre pr~sidcntc do transacç:ão é im•)ossivcl no terreno do ro-

dt·es. 

Quanto :i Franc,~a dirá que ella n:1o póJe ter 
nisto grande intet·csse ; apeza1· de ser um;L 
nação g•mcrosa o pt·egar nmitJ a. liber.lade, é 
alli onde clb mcmo;; se e1:erco. (.Apoiados.) 

A respnito da Allcm:mha. diz o orador, que 
cllo. nem colha pa1·a. o Brazil, tanto' mn~s que 
ag-ora anda cot1l tendenci:1s de colomzar a 
Â-frica.. " 

As nações cb. EuroP,a quando querem colo
nizar lcmbr,un-se logo do aft·ica.no. não querem 
que o V.'lmos busc:Jr pat·a as nossas cr-lonias ; 
mas não conhecem colonização senão da Aú·ica. 
E' a França na Algeria, a Allemanha, a In
glaterra c a propria. ltalia. Não ha, pois, 
nação estrangeira. com quo se possa fazer a 
transac~:ão e naturalmente e!la ha de ser feita 
entr~ :1s uas op1n10~s em que se tVIC ·~o p:uz. 
V c duas .opiniões, uma repr~sentada pelo 
Sr. Nabuco que q aet· a nbolição immediata com 
um grl}po do UttiÍgos q11o apresentaram urna 
emendã, e outra de que o orador se julgare
presentante com -a.iguns do lado conservador. 
Vê, pois. de _um lado ~l idéa. da. abolição imme
diata e do outro o escravismo ou esclavagi"m.o 
como dizem ~ agor:t. Ora. nanhuma d('SS:l_:S opl
niô"S qut~r transigir entre si n~m com o pro
jecto do governo. '(;lpoiodos .) . Portanto, fica o 
centro, que é emancipado!."; mas que f:Ó l)Ode!·á 

,JCCto. 
O Sn.. FELICIO nos SANTos:- Eu apre1!entci 

um 1·oje:.:to ue 12ão é este; c·ntretanto aceito 
este porque não pu e o tr~r o meu. 

O Sn. Al'nR,{DE FtGUErru observa que o no
bre deputado por Minas obtem o seu pt·ojccto c 
alguma COU":l. mais, porque obtf!m tOdt•S quan
tos pt·qjoctos têm sido apresont:-tdos. O Sr. pre
side o te do conselho ji tcv•) a f1·a tquet.a de con
f'l:S •r. no s~n :do ou nnsta Ca.mar.l, que o seu 
projecto é um ma.nlo de retalhos ; nelle ha rc
tallios de todas :~s côres, u1esmo daquellas quo 
1nais l.!rig~m - por se encontrarem junta~ ; verde 
com pi'eto, encarnado com amar~llo, etc. 

O Sn. SAIU. IV A. (jJN~Si(lente do co;lsellw) :
E é isso que o ha de fa:r.er pass:1r. 

O Sr... ANDRADE FIGUEIRA aceita a affirma
otiva do nobt·e presidente do conselho, visto que 
a lo•~ica cstit roscri )ta E' U!Jla obra divin:1· 
deve s9r pesada em balanç~as d[vinas. O orn.dor 
obser•va que as leis ela lransacção não são por 
consequencia. obser,•ada-=, c não vê, po:·ta.nto, 
onde poss:t apoic\r~so uma. trans~.cção; c faz 
uern em empregar as Dgulhas enferrujida.s da . · 
logica para vêr si saca do projecto alguma 
com:a que lhe sirva. ·· 

O.Sil. B"ELICJO nos. $ANTOS dá _11_1~· .a par.~~. ~- --
0 Sn. A~URADE FI(;UV.IRA, coritinuanõo, pon

dera. que nonhum::i transacção é possivel. No 
t·~rreno da ui_8lribuição de recursos menos o 
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orador a vê, porque nem o Norte quer votar 
impostos par:1. a colonização no Sul, ainda ccn
correndo apenas com um torço destes impostos; 
e nem o Sulp:u·ece disposto a d:u· dinhoit·o par:.~. 
libertar os escravos do Norte, ::mgmentar a pro
paganda e precipitar ~l solução ele :n.8trada. desta 
c uestão. O ot·ador entende ue dc,·e falbr-:-!': 
com ft·a.nquezn, cart:t~ n::~. me~a e jo~o fr;uwo; 
e ni,-to o orador não é dominado por ~entimento 
de bairrismo. pot•rtnc já f•llou no extremo Norte 

o Sa. nhc-DO\VELL:-E,;tã. v. E:\:. enganado. 
O Norte é que ha de ajular a libertar· os escra
vos do Sul. 

O Sn. AXDRADE FrGüEmA. pergunta ~i que
rem admittir o m·ocesso rcvolucio11<1.rio acredi-
ta.io no Cearà. • · 

de it•tllãos, q tlO estão 111 :~is aclima t:•dos e gue 
podem ser colono:: mais uteis do que o estt·;m
geiro. 

O Sn. !\Lv:-DowEr.r.:-Não c po1· isso; é con-' 
tribuindo pat·a o imposto, ain.d~ mesmo de!)Ois 
de aeabar com a. escravidão. ·· 

o Sn.. CARLOS Px:rxoTo:-Dcpois de mandar 
para cá todos os esct•avos. 

O Sn.. V.u.LA.DAREs:-E' o eg-oismo. 

O Sn.. A:s-nrt.ADE FIGUEIRA. r1iz que as provin
cias do norte po~et·ão levar a eileito a emau_ei

;: 

~e condemnarilo à rniseria, de<org.tnis~u·:lo o 
pouco ou muito trahalho que tive1·0m, por al
gt~ns :mno~; e ante'> (I!(! o reo~"'anizem. terão 
mmto qr:e sol rc,., c a pt'O\'U està no Ceará cujn. 
receita tem 1limiauido. (:lpoiad_os c (IJ.Ja1·tes . ) 

O Sn. 1hc-Dowr~I.L:-.T:i ho. muito trabalho 
li\'l·e em l'·~rn·•mlmco. 

O Sn. A:-:DRADE FH;m~:nA s:1be oqu0 se passa 
em P·~ t·narniJUco. Ha. mais tt·abalho livre do 
quo no sul r.lo !mperio, mas n:1o é lotai. Ha 
certo;; tr •• balhos que s:1o feitos exclusivamnnte 
pelos escravos. como limp::tr a canna, Sl)bre 
t•.rdu dut·ante o Yerão, ao sol a pino do Eqüado)t•; 
cortat· a. cann ', prepard-a para a mua.g-cm, :t 
todo e~te trabalho, o colono não se sujeita., c 
chega a du\•idar :o;i se sujcitará.(Apoitu/os e 
~?tln opo iaclos.) _ 

O Sn. MAc-DowEr.L:-Na provincia .. de Pet·-
n::unbuco h · · 
os pequenos lavradores e todo esse serviço se 

te ou regular, no fim do 5', G') ou 7'• ànno, 
conforme a natureza do terreno. 

No fim · de 2 anno;:; o cafeeiro dá bagos; ·mas 
a i:'o.l'r·a r.:gular só é colhida, decorrido o tempo 
que o orador acima assign:alou. 

Esta cultura, que exige tanto tempo, muito 
Ul'., .. "' . .. . • ~ .. 

tmbalho livre. • 
O nobre presidente do conselho apresentou 

um exemplo, h:r. dias, que é a condewnação da 
sua 1 ea.. - -

S. E:\:. nos tlisse que uw proprietario, que 
tenha actualmente 400 c;;cravos, libe;·ta-os 
pelo fundo Je emancipaç;:to, rec·~be titulos no 
valor de C01U contos, manda bu.;;car 400 cOlonOS 
que lhe custam 28 contos~ a i08000 por cada 
um. ficam-lhe ainda. i2 ('Ontos, <:(;iu que po
dei"~t mdhorar o seu e.;;tabelecimento. fazer 
novos edificio~. montar engenhos, etc. · 

O nobre 1residentc do conselho su )Oz . ue 
os · O:J escravos libertados, 200 ficavam, e os 

400 colonos substituiriam o;:; 200 escravos que 
tivessem abandonado o e>tabelec~mcnto agt·i-

E' uma prop1s;ção muito g-eralmente enun ... 
cia?a c de que o tt·abalho liYre ':ale n~uito 

' c 1 
em uma gt·andc propt·icd ·de, com a disciplina 
que elb tem, um ·~scravo vale por quatro colo
nos, como se Yê praticamente. 

Portanto, os 400 colonos não s.ubstituiriam os 
200 escravos. -

Mas admitta.-se que com eíreito os "1ÓO colonos 
façam o tra.balho d·3 200 escravos ; ainda assim 
o systema do Sr. presidente do con;;:clho est:i 
condeumado. Os ro )t·ieta.rios tem do a•salariar 
o _trab:1lho desses 408 ~strang·ciros, porqnanto 
a questão não é sómcnt~:: de lhes pagar p ts~a.
gom. O;·_a, ca~culan.d~ o salario :to preço d•.l 

1 1 • n tL es ao os 
em soi!,; n1czes esse propri.:~tario, que t'·ndo 
hoje 400 eser:t \'Os, pod•J ria ser reputado rico, 
fica roduú io ü. mi,-erin., porqnl) n:i:o led. um 
renl de capital, tcr:.i. pngo 11m passag·:~ n5; em sa
lat·ios tudo o ralo1· :d ; í!cus •' S<:l'3.\'0S. 

O Sa. S.utAIYA (Jii'usicleilte do conselho): 
- Conscqt:cncia. : necessidade da os(~r;widão 
c t~•·na . 

O Sn.. A:s-nnAD'E FrGUEinA diz que a conse
q uencia é n nece <sidade de fazel" esta oper.'lção 
com lentidão, dci::tat· que a gt·an.rle pt•opt·iedade 
sobre que es tá eonstituida acultura. do café se 
liquide , si não se poder manter, e não precipi
ta r uma solução que póde ser ruinosa. O ora
dol•jú disse que o temp? é tu.do · ne~ta questão . 

-
tudo ~era impossível. 

faz. O que confirma este conceito é o exemplo 
O Sa. ANDRADE F1GU EIRA diz quP.· com 0 d:1•.lo pela provinci<• do Rio de Janeiro~ onde s·e, 

trabalhador livre, do paiz, sem duvida. tem feito a trlln ... formnção do • trabalho escr:lVO
pat;a o tr~balho livre, insensivelmente. 

-A Ia-.:our~ ~o café, inf~~lizmente,é uma q ues- To .los os trabalhos de artezãos, assim coülo 
tao Jnats ::;erla. ·:.: · de transporte~, de n.berturas de caminhos, do . 

Primeiro que tudo . o cafeeiro é arbusto que c,matan~.'\ de formigas, de ·ferragens, tudo isto ó 
só pl'oduz no fim de !l ou 6 annos. E'preciso · hoje feito })Or tl'abalhadorús livr;es . Ao mesmo 
desbravara terr.eno. derrubar maltas, limpar, t empo. as faciltdades das communicações têm. 
plantar, para !!Ó obter uma produççüo abundan.- permittido aos proprietarios agl"iço~as fazerem 
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nos povoados' supprimento de trabalhadores 
para o seu estabelecimento. 

O ot·ador vai agora provar ao Sr. presidente 
do conselho que não ó tão rebelde ás trans
acçõcs; quer aventar, não _pat·a<que S. Ex. 
aceite or ue ·á dis e 
voto, mas para ser admittida á discussão, com o 
que o orador satisfari os interesses da pt·o
vincia, que representa., uma tra.nsacção mnit 

O Norte não quer dat· colonos ao Sul, nem o 
Sul quer libertar os escravos do Norte. 

O SR. Loun.ENÇO DE ALBUQUERQUE :-As pro
.. vincias do Norte, como as do Sul, pagarão o 

imposto. 

0 SR. ANDRA.DE FIGUEIRA diz que isto é. um 
litigio, é um proce;,so, está em occasião de 
allegações; depois se chegara ás provas e á 

O orador est:i. expondo o seu libello, ou 
ant~s, a sua contestação, pot·que o libello é o 

_ Todo ~ mundo propõe ahi os seus alvitres, 
as suas transacções ; o orador quer tambem 

rooor a sua ue funda-s· em m id 
manifesta. 

Não teria coragem de apresentai-a no es
tado actual · do debate, si não tivesse a for
tuna de tel-a visto acolhida por est3. Camara em 
um a:ano anterior. 

O orador lembra que devemos localisar as 
rendas do fundo de emancipação por provincia.s. 
A província que produzir mais para estes 5 ofo, 
liberte mais escravos ·ou introduza mais co
lonos, como ueira e poss 1 : a província, ao 
contr~mo, para :1. qua o 1mposto pouco render, 
liberte poucos escravos ou introduza. poucos 
colonos. (tlpoiados .) 

consequencia do principio adoptaclo de loca
lizar-se o elemento servil, lt)calizar-se tam
bem a renda com que se c~tingue este ele
mento. 

O orador declara que não quer deixar isto 
aos poderes locaes; qu~r que o poder central 
se cncat•rcguQ de arrr~cadar este imposto ; de 
applical-o, m:ts sómente de applicar na pro
vincia de S. Paulo a renda que alli se arre
cadat• por ·- conta dos 5 °/o ; na provincia do 
Rio de Janeiro, o que alli se arrecadar por 
esse titulo, e assim, fazer-se applica~ão em 
cada provincia dos :-ecursos . que nellas arre 
cada rem. 

O SR. JoAQUm 

E' simplesmente inexequivAl. 
O Sa. ANDRADE. FrGUEIRA declara que S. Ex. 

está enganado. E' um assurnpto este que tem 
estudado e appella para:as tabellas. S. Ex ap
plica o fundo de emancipação, segundo a po-
puhgão existente. . · .'· • 

Ora, accrescenta o orador. s1 S .. Ex. for fa
zer agora. uma distribuiÇão do. fundo de emanei

. pação, ir:í. applicar para o Rio Grande· do ·Sul 
uma. quota corresponden~e ~ 50 ou ·eo.ooo es
cravos c~m que esta provmc1a figura no m~ppa. 

V~ II.~53 

Entretanto a provincia do Rio ' Grande do 
Sul só conta hoje 10.000 escravos: e, inversa
mente, o nobre presidente do conselho irá ap
plicar para a Côi"te do .Rio de Janeiro, onde os 
dados são recentes e conhece-se a população es~ 
crava.... · · ··· ·: 

O Sa. SAR.-\.nrA (p1·eside1~te do conselho) :
A matricula nova. é·que ha de determinar. 

referindo á distribuição do fundo antigo, deste 
fu.ndo que e:s:iste. . 

Na Côrte, onde a população escrava é conhe
cida, pvrque ha facilidade em conhecer os da
dos, a distribuição reppusa sobre uma appro
ximação da verJade ; mas a. importancia. com 
que a Córte cont~ibue para o fundo de emanci
pação é muito supei"ior á de qualquer provín
cia. A Çõrte, n•) ultimo ex·~rcicio de que ha. ba-
lan .o <>n·· rreu 6- ~ · 
falha a meri10ria, para o fundo d1! emanci
pação;' entl'etanto, a segunda província foi 
S. Paulo, quo concorreu com 177. 000: 000$. 

is a ~ erença. ·· 
Ora, o orador o que deseja é que esta dis· 

tribui~:ão ssjn: feita da forma. por que acabo~ de 
. ::; 

se tivessem applicado à Côrte, a emancipação 
se faria . aqui . em um pe-riodo relativamente 
curto. 

O SR~ JoAQUDI NAnuco:-Com esse systema 
V. Ex. tinha que isentar as provincia.s, que .jâ 
não têm escravos. 

0 SR. ANDR.-\DE FIGUEIRA, para não fazer 
excepção, 1ançaria. sóbt•e ellas o iruposto.G o 
a licaria á colonisa ão •· ·= ::: 

O art. 2° offerece ainda materia para. largo 
debate, mas o nra.lor já se acha. fatigado, tem. 
abu~ado da attenção da Camara (muito~ nüo 

, . c n ara a gu mas 
synthcticas observnções para. compro,rnt· as 
outra.s theses, que lhe restava considerar. · 

Tem provado que não era. preciso n. indem
niza~.ão, q uc não é. posai vel nem para os re
cursos do Estado, nem pn ra os · propriotarios, a 
quem o Estado nunca indcmniza.rã. De tudo 
quanto acab~L de dizet• póde inferir que está 
demonstrada a outra. these: que as condições 
economicas elo paiz não comportam actun.l
mente a substituição pt·ecipitada, que se pre
tende, porque não· basta emancipar os es
cravos, é prP.ciso substituir os braços. 

O systema lembt•ado da. colonização deve pro
duzir em parte este resultado, mas só com 
vagar, com tl)mpo . Não b~sta querer colonos 
para ~el..:.os aqui, não basta tel-os aqui para ter . 

O colo o o ha de cu:::t:1r n. vir. Não ser.i pre
ciso unicamente pagar-lhe a passagem depois 
de estabelecido ; serâ preciso, antes de tudo, 
estabelecer a propaganda na Europa~ afim ·de 
crear lá a corrente emigratoria para o nosso 
paiz ; será preciso depois dar tempo para que 
elles se aclimatem, sobretudo si enxergaTmos 
a colo.nização, nlo com relação a .uma. ou outra. 
província. do -Imperio. cujo clima' seja. cprivile- c 
giado, mns com relação a todo o lmpcrio, como 
éjusto. Essa aclimação não póde durar. menos . 
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de dous a.nnos : ·para algumas zonas; em tempo= 
algum ella serã possível (apoiados) ; para mui
tos colonos em parte ~lguma ·dopaiz elles --po
derão ser intro:luzidos. Mas, em todo o caso, 
todos esses trabalhos,. tolas essas adaptações~ 
todas essas loca.liza~.ões hão ~e demandar tem-

' ""'- ' ' ~ . '-: . 
· - Podemos des le jâ desarmar-nos · dos bra~os 

unicos, de que dispoem a lavoura e tod'as as 
ssas indu-strias n ur s 

ã espera de que se faça esta mutação? Cet"ta
mente não. 

Ouve todos .os dias nesta casa a proposição de 
que o escravo sex:agenario é invalido,_impresta
vel, e qüe vã se disputar os ossos a quem lhe 
comeu a carne, e outras causas as~im. . 

Pois bem, attenda-se a esta questão de clima 
e yer-se-ã que o sexagenario ' do Brazil tem 
muito majs vitalidade do que pó1e ter o -euro

eu. Nós mesmos ue descendemos das ra as 
ellropeas, Ja em _a, 4:\ geração, e, portanto, 
deviamos est:.r muito m:Lis a.daptados a este 
meio climateric:.>, não temos tantos meios de 
r esisteneia para-a - · -
·como a raça africana. 

E", portanto, uma. proposição vã esta:de qt~e 
escrav sexao- n ri - ' 

~berros hão desustentar o s~u contracto por todos 
os cinco annos . 

. Primeiro que ·· tLtdo,· esta .-me i ida dos cinco ··· 
annos é soberanament~ injusta.. Si · o governo 
sujeita estes escravos a uma tabella ~e preços; 
si o Estadõ pagando :netade destes preços li-

r ,, , po que razao o escrn.vo que 
se liberta no primeiro anno da execução da lei, 
ha de trabalhar os mesmos cinco annos como o 

· 13° anno 1 (r1poia4es 

tel-o mais do que outro com 30 ou 40 annos, o podia fazer porque é libertado pelo Estado 
quanclo caus::t.s particulares produzem a im·n.· com a con lição de servi 5 annos. Antevendo 
lidez precoce. .. ., 0ssa objecção já. o orador disse que -no. pro-

Tratando-se, poràm, de colonização a ques- · jec to não vê semelhante p1·ohibição, o que está 
U1o é outrn. : é preciso que os colonos ·se aclj- e ~cripto é que os sexagenarios obrigai.l_os o. 
matem~ ó preciso ensinar-lhes o nosso systema prestar serviços podem resgatal-os mediante o 
de cultura, porque esse que elles aprenderam pagamento do prazo. A logica judiciaria est0n
na Europa não serve absolutamente par;\. e;;te dera essa disposição n. casos analogos de libcr-
paiz. São precisos novos processos, e t~do _isto tos que se emancipem pelo fu udo do emanei-
só com o t~m o se obtem. · · - a ,ão. Além disso ó um ni nei io fundam nta . 

Com est::s observações t ~m d <:>monstrado a. do direito das obrigações, desde o direito roma.:. 
propo"iç.ão d~ c1ue o paiz não põde jogar esta no, que a obriga~.ão de prestar serviços resol-
cartada tão árn :;cada. ve-se por dn.mnos e interesses. O orador acr~s-

- • · mais aci i er ~ os es-
est~s osct·a,-os libertos vão trabalhar; mas S. cravos do Brazil do que estabelecer no projccto 
E1:. engana-se. poq ue po" experiencia. propria semelhante disposição, e S. Ex. respondeu 
o escrn,·o lib0rtado não ha . de ir trauaihs.r no que :quem pode o mais, póde o menos, e quem. 
prvprio ·estabelecimento que foi testemunha do -pude convert0r um homem (le escravo em. 
seu estado de ca.ptivciro, e muito menos n. tra- livre tamuem póde obrigai-o s. prestar set·viços 
balhn.r com s~u ex-senhor, porque o cst'ldo da para r~sgatn1· a sua liberdade. r.:· uma illusão 
escrn.vidão tem estabelecido obrignções que não de S. E:c E" m:•is difficil impor obrig:tçõcs ao 
convém mais ao novo estado de liberdade, e homem que e livro do que libertar o escravo. 
portanto elles abandonarão o estsbelecimento. Libertar o escravo é ques~1o de quantia, impor 

O nl)bt·e presidente do conselho diz : basta . obrigações ao homem livre- e onerosas como 
que alguns fiquem. esta, de . rec,.:lber salario.minimo, é uma escrn-

Observa~ porém, que as propriedades actuaes vidão desfarçada. 
têm um quanwm. de forças -calculada-;; p:tra a E' mais difficil sujeitar o liberto que já. · foi · 
sua producção, e, portanto, não podem soffrer escravo a uma obrigação de serviço;; por um 
esse d~~ sf:1lque parcial que o nobre presidente prazo mais ou menos longo, do qu~ manter a 
do conselho figura. . . escravidão, é muito mais facil manter um facto· 

~ t - • n o que cr&ar um ire1 o novo. 
as ubstituieão nestes estabelecimentos com co- Portanto o nobre presidente do conselho 11-
lonisação Ií,•re. : . lude-se ; e~sa idéa não està. no seu projecto. Si 
. Diz que é uma nova illusão de S. E~ . • por- ·não for expressa. em um .artigo da lei, a juris

que é impossível que no mesmo estabelecimento prudencia applicarã com· todo o=rigor o prin
continuem libertos com colonos europeus ; e-s1 _cipio do artigo, reduzindo o yalor do ·esÇFavo, 
é impossível, como ae allega, a escravidão com não já á metade do valor, mas a uma diária·, a 
a immigração, mais impossível é ainda- o tra- um pt'eço de.terminado. E por ultimo si S. Ex. 
balho livre do colono com o trabalho livre do . pretendesse fazer .·uma. semelhante lei, ella 
liborto. (.1poiwlos.) __ · .. .. _- . . . ~ :seria burlada na sua. execução,_ porque nenhum" : 
· · Di:t que o nobr~ presidente do conselho ma.u...; escravo libertado com. esta condição a; curo
tem ainda uma illusão suppondo- que estes li- priria.. : . 
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O orador a.dmitte que actualmente o escravo 
que seja libertado por;Jiberalidade do seU: se
nhor conLinue por moti,ros de gratidão a ser-
vil-o; m::;s não libertado por conta - do E::;tado, 
restituído :i sua liberdade natural, condem
nado a um servi o lonn-o, muito su ;erior ao 
restodo preço que e le ficou devendo a seu se
nhor; pótle o Sr·. presidente do conselho fazer 
mil leis neste sentido, porque não conseguirà. 

.. - . -:: .. 

libertos. 
Dem:~is, nota o orador, seria uma contradi

ção escandalosa do legislador. Pois admitte-~e 
ao escravo libertar-se pelo peculio, contra a 
vontado do senhor, e não será admittido a re
missão que o liberto fa7. de seus seryiços? 

Portanto, não ha confiança a àepositar no 
projecto do nobre presidente do conse-lho ; é a 
desprgani:r.ação do trabalho ; e ao o:.-ador ~~:figu-. " ,. . 

o 
co que lhe attribuiu o nobre presidente do con-
selho, quando elle vem cumprir os seus deveres 
pàganclo os seus debites, vendendo ao governo 
os seus escravos, visto que o p!.'oprio governo 
foi o primeiro a tiral-os do met·cado, - circum
screvendo este e tirando o valor aos -• escL·avos 
pel:J. _depreciação. 

O or::dor não ~abc como o nobre presidente 
do conselho inverteu por tal modo as noções. 

c 
Ihaco ao fazendeiro que lançasse mão deste re
curso para pagar seus debitos. 

O projcdo do nobt·e·presidente do conselho 
c :nn a perJgoç;o, porquo,so) apparencul.s enga
nadoras de cons 'rvutorii;lruo suspo! to, fl'.lla dos 
intore~ses conservD-dorcs da socicdnue. Mas 
dcst~ tribuna =o orndor adverte-lhes quo sus
peitem do semelha.ute conscrvntorismo, porq o o 
ó impossivel que) o nobr~ presidente do conse
lho organize por esta fórma o trabalho. Exce
de i~·so :~.s for~.:t~ do lcgislndor; excede mesmo 
a compdencia tio parlamento. porque isto ó en
trar na industria privada ; é uma idéa socia
li~ta,mua idéa communista a. de introduzir-se na 
fazendn, estabelecer lá centros livres, declarar 
em tudo quanto entra; marcar o preço dos:
lario ; estabelecer zonas 1 i vres e zonas escra
vas ; chegar ate á minuciosidade do _dia, e 
querer fazer tudo isto sob o ponto de visla de 
pt·otecçã.o á lavoura. 

m os mconvemen es s a. 1v11;a un o 
de emancipação é conduzir :~. disposições in
congruentes. 

A questão de serviços para os sexagenarios 
não foi mais do que uma ponte que o nobrcpre· 
sidente do conselho atirou para que o nobre 
ministro da justiça pudesse entrar no minis-
teria. . .. ·· '" 

Esta compeneação do sct•viços do proprio es
cravo é um contrasenso. Libert.'\r o escravo 
e obt;igal-o a posterior indemnização é uma 
violencia. 

Emqu:mto o escravo é escravo, o serviço per
tence ao dono; depois de liberto, elle tem o : 
direito de contractar seus serviços com quem 
quizer. (Apoiados e apa1·tes.) · · ._, _ . 

E' uma questão de numero, isto de 00, ciu 65 
annos. O ro ·ecto admitte tudo isso. A uelle 
que tiver60 annos na data da l~i presta serviços 
até 63, quen•·tiver mais dessa idade, prBsta até 
os 65. Ha detudo ; más não passa de variantes 

feriü. 
O SR. CANDIDO DE 0LIVEIRA:-Manjar para 

todos os paladares_~ 

_ O SR. MAc-Dó"wÊLL:-Isto prova contra a 
libertação por prestação dé serviços, admittida 
pela lei de 28 de Setembro. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que não ha simi
litude entfe ~ q~e está dizendo e os ~ngenuos 

O SR. MAc-DowELL:-Mas não se pódo ata
car o principio. 

O SR. ANDRADE Frm;.Err.A observa que é pre
ciso distinguir quanuo a liberd:1de sedu in'l)ito 
domino. 

O escravo não se liberta sem indemnização; 
e si elle obtem dinheiro para a su:~. liberdade 
por i.lm contr.:tcto que é feito com terceiro, 

· · - :i- :> nii · in~;it n i• 
(Aprwles.) 

Não se trata, diz 'O orador respondendo a al
guns ~partes, d~ fazer doação de liberdade, que 
e um trct o umversa . 

No contracto Jc prestação de sen·iços com o 
proprio senhor, uão ha violencia porque o se
nhor consente; mas a indemnização ó paga em 
dinheiro, quando o contracto de serviços é feito 
com t1:rceit·o. 

Esta. divisão do fundo de emancipação con
dut. pois a resultados incongruentes. 

O orador jâ apontou a disposição do projecto 
qnc veda ao escraYo libertado locomover-se, 
sahir da ·provincia., e até do municipio onde é 

· libqrtado, porque passa a. ser o da. sua residen
cia obrigntoria. Mas como ha d(' ser essa dis
posição applicad~ ás fnmilias quG hoje se liber
tam pelo fundo da emancipação, em virtude da 
lei de 28 de Setembro ·~ 

Serâ
0
pat•a ellas uni presente funesto~ . (Apoia 

Obrigar o escravo, por ser conjugo de pessoa 
liberta, a viver no município onde se libertou, 
é desconhecer os princípios de preferencia que 
a lei consagra em rel::tção á familia servil. 

Outra disposição inapplica.vel é esta que 
muito sensatamente veda a ruanumissão pelo 
fundo de emancipação do escravo que não está. 
no caso de prestar serviços. Q -.orador concorda. 
com esta disposi~~o, mas-nio quanto ao Íltndo 
de ema.ncipa.ç:1o n. qua se TeferG n.1ei de i871. 
Si _ esta lei prefere o escra\·o invalido, ou mesmo 
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por ser conjuge de pessoa livre, ou por perten-·1 . O orador tem alguma pratica destes ns
cer a donos diversos, por ter filhos livres ; si a. . sumptos. Foi advogado 20 annos. Sabe o par
lei, emfim, quer compor a familia, como ha ·de tido que · se tira destas leis ·complicadas~ não 
impedir gue em uma familia, onde haja um que o tivesse feito, mas o viu fazer. 
escravo a libertar pelo fundo de emancipação, Um publicista francez,.o illustre Cormenín, 
sej::t elle liberto no caso de ser invalido 1 _ fallando _da . loqica d~s tldvog~dos, dizia que 

m na m . p caçao 
:is preferencias estabelecidas pela lei de 1871. 

. O nobre deputa~o por Perna_!llbuc~, em outro 
, _ 0 u Ul o ave 

do projecto. O projecto considera livres os es
cravos sexagenarios. 

O SR. CANDIDO DE OuvEmA:-Actuaes. 
. . 

O Sn.. ANDR. . .-\.DE FIGUEIRA dii que o nobre 
deputri.do está ,em eng;,.no. O proje<;tO primi
tivo dizia q uc os escravos, que, na occasião da 
matricula, tivessem 60 annos, 11ão seriam arro
lado::;, e que os escravos arrolados, á proporção 

· n-i · · · ·rr 

liYres. Acrescentava a esta disposição uma 
excepção contt·a os libertos que, na .dab da 
promulga~.ão da lei, jà tivessem 60 annos. 

n.os preceitos modernos da. transacção. 
. Para que .. esta multiplicidade de fundos ? 
Ou as preferencias da lei de 1871 servem e 
conveni dar-lhes amplitude, reforçando-se o 
fundo de emancipação, ou não servem, e então 
devem ser revogadas. · 

Isto é log-ico e coherente. Mas manter 
aquell~s prefercncias como sufficient0s, para 
por ella . gastar-se o actual fundo de emanei
la ão e uerer-se estabelecer uma outra ren-ra. 
como esta dos mais velhos para o novo fundo 
de emancipação que se crea, é dar logar à in

: congr~encia e desacreditar o systema das pre-
• o 

Na comruissão em que o orador tambem fez o orador entende que · collocacla a questão 
parte, discutiu-~e a conveniencia de reunir-se neste terreno. não sr., deve abrir mão das prefe-

- este:s dous artigos em um só, comprebendendo · 1 · 1 71-" -· · 
m smo :n- 1go a regra e a excepçao, su or- e hoje que _aquellas primeiras classes de casa-

dinando esta i '-luella. dos, pertencentes a senhores diversos, estão 
Era preciso transpor as palavrns .. na .. d:.l.ta .guasi esgotadas, resta um~ - classe interessan

desta lei-para periodo differente daquelle em tissima e muito numerosa, qual a · das màis que 
que estava. O relator:da commissão ficou eil- têm filh.o nascidos ingenuos. 
carregado de fazer isto. roas equivocou-se, col- E" completar ~ familia escrava dar ao inge
loe!an i o mal e indevidamente as expressões- nu o, desde que :nn.sce,a protecção materna. todos 
na data dest:<lei- logo depois das o11tras- os os cu.id.tdos; é allivia.r o Estado desta r esponsa-
esc~avosde 60 a.nnos. (.:\pm·te".s .). bilidade que sobre elle-pesa. de pagar pelos no-

O enrrao·o do nobre P.X-mini tr da,. . vos in~'~"enuos ue nas .am esta uantia romet-
portanto, provém desse 0quivoco d•t disposição; : tida; ó con~~guir t;>das as ,-ant~gens sem que
mas a ob}:cção prevalece com mais força, si ó brar a f~mtha. servil, ao contmr10, mantendo-a. 
})Ossivd , porque, ab.rgado assim o numero em sua lntegruhl.de. 

a · 1 cat 1vres. e que se • 
compara. não sómente daque_ll~s que na-data toda a prefercncia i libertação dos mais velhos, 
da lei tiverem 60 annos, mas tambem daquelles que não ganham nada com esta libertação q11c, 
que forom attiugimdo <>ssa idade, mas absm•da dentro em poucos mezcs,vão conseguir a. liber
se torna a disparidade do condições entre es tes taç~ão p c· la id:ldc; tem até a vantagem, como diz 
snppostos macro bios c aquelles oufros de idade em apa.rto um nobre~deputado, de uniformizar 
proxirua quo so irão liber tando mediante esse com os dados da esta.tistica mortu:.wia estas 
fttnd 1 addicional da em:lncipação, de n.1a11eira paJavt·as. que fazem cifeito -libertar o tumulo 
que ficarão eu1 melhor postção os escrnvos de 54 e o ber~o. . 
c 55 annrJs do que os de 60 . Tem-se feito ao orador a :-~ ccusação de querer 

reduzir o ~ystema de emancipação a. um unico, 
O Sn. FELICIO oos S.A:\TOS : - Esta criti1P 0' qual ó libertar o· ultimo escravo na sepul-

é muito procedente. tura do ultimo preto enterrado. 
O Sa. AxoR.ADE Fr_GUEIRA diz que o projecto Ora, o o1·ador tem escogit<\do para Vt~t· o sys-

offet·ece esta incongruencia, e não sabe como tema de emancipação, q11e ·possa supprimir a 
evitai-a com esta multiplicidade de fundos de morte, e, si o desco~ri~se, seria n.boliciouista 
emancipação. immediato, m_as não _o tem descoberto. Si ~e fi-

selho a q uem::não os pede e não os quer ouvir, 
a quem já não quer votos, porque ·e~tá. com a 
sua cauôa. cheia. e só pede a Deus bonança ; 
mas F;i o seu conselho tivesse alg um peso. al-

~;gurn valor, diria ao nobre presidente. do con
selho : ~m "ez de fazer este accresciroo de 
fundo de emancipação com um terço da taxa, 
leve ·esta tax~ ao actual fundo de emancipação, 
alargue a classe da~ pr_e_fere1.1cias e contin11e a 
faz-~ r uni só ·fundo de emancipação. ·Isto sim
plifica a legislação. 

' } 

toda a e -:cravidão no Brazil », n.indD. assim dar
se-ia o caso de t (lr si:lo libertado o ultimo es
cravo na sepultura do ultimo enterrado. (Riso.) 
Portanto, a proposição ó verdadeira, mas não 
adianta nada, .porque refere-se a todos, aboli
cionista~ ou não. 

E' uma proposição como a outra de que os 
sexagenarios não valem nada,::de que o tra
balho livre vale mais do qu~ o trabalho escrav:o. 
Não hà tal ; e preciso que se diga - H. \'Grdade : 
nas condições actuaes da. escravid:io um es-
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cravo vale mais do que quatro colonos. (Apoia
dos .)E' preciso acabar com esta linguagem 
de. salão, com estes euphonismo~. que não ex~ . 
.pr1m~m a. verdade _ e que só servem -para nqs 
tllud1rmos uns aos outros. ·· · 
. Deve-se diz~r isto bem alto, porque 6 pre-

u s 1 a o sacr1 c1o que o raz1 az 
emancipando a sua escravatura,sacrificio muito 
SUl_let·ior ao que têm feito todos os outros 

As proprias colonias ;nglezas e francezas 
tiveram supprimento de trabalhadores. As co~ 
lonias inglezas tiveram até um supprimento de 
trabalhadores. esct·avos, que eram os africanos 
trazidos para o Brazil e que foram apprehen
didos. 

As colonias francezas tiveram colonos afri~ 
canos, além de coolies, de chins e de outras 
raças, que ellas puderam introduzir no seu 
trabalho. · 

O nosso clima, porém, ó infelizmente tal 
que não permitte substituir o trabalho escr:~.vo 
pelo de todas as r~ç~s européas, indifferente-

, r ur r co onos 

As 3 1J2, ou antes. 

2a: discussão do· projecto ri. 21 de '1885sobre 
o orçamento da despeza do' Ministerio do Im
perio para.-1885-:- 1886 ... 

2a. discussão d r ·" 
dito ao Miriistet~io da Justiça. 

Discussão unica do proj,:cto n. 20 de 1885 
emendas do Senado sobr r 

' terio da Agricultura para exorcicios findos. 

Levanta-se a sessão as 4 1/2 horas. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O sn. EUFR.ASIO 
CORREIA ~O SEU DISCURSO, PROFERIDO ~A ~ 
SESSÃO DE HOJE. 

is ric c o . .;; ac os occoJ•J·u os com 1·e açao 
(t jttstifica:çao ?·eqt~e,·ida tJelo bacl~arel Ge-: 
ne1·o.~o J.li arques dos Santos quanto â nul-. .. - . . 

na Europa e nos paizes do Meio-dia, na Italia, 
p_or exemplo, que não os tem e~. quan- P~sso a historiar succintu~ente o facto, que 

t - 1 · T - suspensao e 
por a para as suas tao numerosas co omas. e- respon;:abilidade e a explit•ar as r:.~zões rio rneu 
mos de escolhGr colonos em zonas muito limita~ d -
da::::, c, entretanto, quatro delles não fazem o proce imanto,_ tornando a~sim ~em patente que 

. o acto do pr(·s1dente do Parana não teve por 
servlço que faz um escravo. - fim o interesse da jnstiça, mas unicamente o 

Este sacrificio é que o mundo inteiro precisa de crear um culpado coma mais infrene pe_rse-
conhecer, porque o mundo inteironão conhece guição . -
Eenão o que dizem os dados officiaes. O mundo -
inteiro conhece apenas que o po>o brazileiro No-dia 7 do mez findo o bacharel Generoso 
vai extinguindo a sua e~cravatura por meio de Marques dos=sautos submetteu á despacho uma 
uma liberalidade sem nome s m x m 1 peti.ção tendente a justificar a nullidade da 
historia (opoiados), porque em 11 OU 12 annos:' e GlÇaO esta paroc na. 
j:i libertou eerca de metade, e em 10 ou 12 Parecendo-me ~ogo que tal justificação não 
~nnos. libertnri~ os restantes, si~ l?ropaganda podia ser tomada dentro do periodo das ferias, 

a 1 . 0 or1a, un1ca· to avta nao a espac ct 1mmc 1atamente, a m 
mente com os esforços da iniciativa indivi- de poder e::taminar mais detidamente cst~ ques-
dual. tão incidente e re~olvel~a sem prec1pitação. 

O art . 2'> offerece muitas objecções, mas · 
como 0 orador se acha fatig:~do, e não tem 0 di- - Por occasião desse exame verifiquei então 
rei to de abu>:ar por mais tempo da benevolencia. que o sello da mesma petição estava incompleto 
de seus collegas (muitos nao apoiados), re- cumpt·indo-me por isso, antes de proferi!· o des
serva para outra occasião. · pncb.o definitivo, ·mandar cr>mpletal-o, o que 

fiz, em ol>servancia do regulamento do sello de 
. O assumpto é interessantíssimo para a nossa 19 de Maio de 1883. 

pMri:L. Trato.-sc do trabalho nacional, as suas 
condiçõe~ economicas não permittem uma trans- No dia 8 fui informado de ter o peticionaria 
formação rapida; _deixemos que estas gerações, . se ausentado para a cidade de Amonina , de 
á propot·ção que· se approximom do fim do se- onde regressou no mesmo dia à noite, como 
eulo, se alimentem comas esperanças que são se verifica dos documentos juntos ã defes~. 
communs aos -proprietarios de verem a insti- No dia 9, port~.nto, mandei entregar-lhe a 
tuição desapparecer em um amplexo fraternal, petição com o respectivo despacho, mandando 
no meio da concordia, em vez de rovocarmos com letar o sello. . 
esastres, nanas e mfortumos e que não nos N a· 1 · 

é licito hoje medir o alcance. (Muito bem f esse mesmo Ia vo tou a petição com o 
mui to bem ! sello completo, mas com uma estampilha da 

qual visivelmente jã se tinha feito uso_, e vendo 
(Todos os S1·s. deputados p1·esentcs 'VãO assim grosseiramente infl'ingido o art. 47 do 

curnp1·imentm· o orado?·.) · .referido regulamento do sello •. cumpria-me em 
observancia do art. 42, remettel-a como remet-

A discussão fica adiada pela hora. ti, no mesmo_ àia ao inspector da alfandega 
O SR. PRESIDENTE ,da para a manhã _:a :> e- com o officio por cópia sob n. 1. 

guinte ordem do db. : 0 cumprimento_ desse dever excitou violenta- ·· 
Continuação da 2a. discussão do art. 2° ·do· .. mente o sy'stema nervoso do peticionaria. não .-

projecto sob:.-e o elemento serviL só pelo descostume de encontrar juizes que 
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façam abstracçüo dá nomes proprios para res
peitarem sómentc a lei e os princípios de di
reito, como porque viu assim eminente o 
desastroso resultado de ~ua crassa ignorancia, 
ou ;tn tes de sua ridícula economia., de modo 
que nesse mesmo dia 9, dirigi u-se por carta. ao . . . 

ria com certeza o "meu procedimento, si se 
tratasse de um desvalido,devolveu-rne a petição 
e estampilha com a decisão con~tante do docu
mento sob n. 2. Essa decisão, por·ém, estã con
cebida. em termos tão duvidosos e rodeados de 
t.ão latentes subter-fugios, que bem demons-

-tram não Ler~este empregado, chefe daqtrella 
repartição fiscal, consultado de preferenci::t os 
interess~s da Faz'enda N::ci~nal, ·pois nen: ao 

empregados para verifir:ar o estado da alludi la. 
t?stampilha, uma vez r1ue só por conjecturas 
lhe arr;cia não ter ella sido servida e desceu 
ate ao ponto de representar antes o papr:l de 
defensor officioso da parte, do que dos direitos 
e interesses da mesma Fazenda Nacionll.l. 

:Na mesma occasião em gue recebi aquella 
decis~o, fui igualmente informado de que o pe
ticionaria se havia d9 novo ausentado . pai"a a 
cidade d(} .Morretes, como provam os documen
tos que acompanharam a minha dcfes::t.. Si bem 
que não me conforma!:se com uma tal decisão, 
não me re;:tava, entretanto, senão cumpril-a, 
por sr·r definitiva e I!enhum recurso podia in
terpor. 

nario, que !;Ó se realizou no di~ 1:3, pela manhã, 
quando tambem lhe mandni entregar- a referida 
petição com o de!'pacho, pelo que não admiUi a 
JUS 1 ··açao r·equer1 a por estat· o oro em erm:;:, 
despacho que havia pt·ofcriuo desde o dia. 12 
(por ser o dia 11 domingo). 

Foi este despacho todo conforme a. lei queac
cendeu mais vi va.mentc as iras Jo bacharel Ge
neroso c sobretudo do pt'~'Sidente da provinda. 
seu in•·ansnvel e franco protector, que, csr1ue
cido dos seu~ devc~res e das termiu:m tes oru~ns 
do go,·erno geral contidas nos avisos ns. 70 o 
7,1 d•) 7 c 8 de Fevereiro d~ 18~;6, n. 469 do 
12 de Outubro de 1SG5 o outros, procurou in
tervir e insinuar-me por· meu de telegrammas 
repetidos, sobre o mo lo por que drJvi2. proceder, 
q uantlo era isto da minlw. exclusiva compr~ tt?n
cia e jurisdicção. c 

Serei por ventura culpado das au;;;encias do . . . . . . 
' 

procurador constituído? 
Serei eu ainda culpado de que elle ignorasse, 

on por uma ridícula economia, infringisse o 
regulam~nto do :;ello, já sellando a referida pe· 
tição com uma taxa inferior :i devida~ e já ?-PrO.· 
veitando uma estampilha visivelmente servida 
para completar a .. taxa legal ·~ Certamente que 
não. Logo, é evidente que, si houve algumn 
demora em proferir o despacho definitivo:, foi · 
ella inteiramentG justificada .· pelos ·incidentes 
expostos e pelas ausencias do peticionurio. 

áquelle (de 7 de .Janeiro a 12). Fica assim de
monstrado que não demoroi a administração da~ 
justiç::t. ao bacharel peticionario Marques dos 
Santos. 

Desde que no dia 10 espalhou-se o boato de 
ter ido o peticionaria ú cidade de :Morretes, 
afim de enviar dalli ·um proprio- com carta su:~., 
solicitando do presidente da província a minha 
suspcn~ão. acredit~i lo.!:[O tao;ben; pelo~ pree~- ' 

ap0zar de ser domingo, dirigiu-me um tele
gramma reservado, que instruiu (t dcnt~;lcia 
da promotoria publica, ao que respondi logo, 
m orman o-o o occorn o, segu1n o-se ate ao 
dia i3 a troca de muitos outros, constantes do 
cópias que instruíram a defesà, e que me fo
ram transmittidos. 

NJo cst:wa, portanto, o presidente da pro
víncia alheio o todos os incidentes havidos até 
ao mou despacho definitivo, proferido no dia 12 c 
Pntregue no dia13 à.o peticionário, na volta de 
?IIot'I"ete~, mas,apezar disso, não podendo sopitar 

s d eit ne · - ~:-

indiscreto desabafo, dirigiu-me effectivamente 
naqudle mesmo dia 1:3, o t~legrammajunto sob 
n. :~, intimando-me simplesmente da suspensão 
s•'m quc,en re ano, rvesse ogo ec ara o, qua 
o facto crimino~o 0 o artigo do codígo criminal 
em cujn. s:r.ncção havi:;~. eu incorrido, porque nada 
disso estaxa assentado e só ficou r•'solvido no 
dia. 19 ~om a chegada. do mesmo bacharel a ca
pital, :o:endo que :. ,·cprcscntltçi'io e o abaixo 
a.,·.~·i.qna~l o, em que se bnscou o neto do pre~i
dento da província. foram ac1ui forgicados rom 
ant~'data pelo mesmo bacharel, ne referido dia 
1:3. como provam do.:umentos que inF-tl··a.iram a 
minha defesa. 

Quanto :i 2n. parte d:t denuncia, em qu0. se 
me accusa. de haver :recusado a administração 
dajustiça pelo facto de não ter admittido, :ao 
periodo das fériai; a alludida justificação, dc
n:ons.trarei ·· t~mbem que não me cabe a preten-

Assim procedi porque entendi, como ainda 
entendo, que taes ju•tifica~.ões não podem ser 
tomadas dentro do periodo ferial, por
quanto não se acham ell.!ls explicit:tmente 
comprehendidas nas "disposições dos §§ 2o 
a 5o do ~rt. 3° do decreto n. 1285 de 30 de 
Novembro de i853, nem implicitamente nã.s 
expressões do § i 0 do mesmo art. 3°-actos 
que {o1·ern · necessarios ··.para · conse1·~ação de 
direitos ou que ficariam prejudicados . não 
senão feitos durante as ferias; porquanto a 
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dar-se a esta disposição a intelligencia mate
ris.! que lhe deu o bacharel Marques dos 
Santos, e foi logo adoptada pelo presidente- da-
província., ella conteria doutrina repugnant~ 
coro o objecto principal do referido decreto, . -~ ... 

' estou referindo, ostà subordina-la a uma ques-
tã_o de opportunidade. Assim que, o perigo 
imminente ou remoto de lesão ou per la total 
de direitos a:lquiridos; a difficuldade futura 
da colhimento de provas em tempo ovportuno, 
e, finalm;nte, a consider..tção guardada pela 
lei a eertas medida~ preventivas, por ella es
pecificadas, são as normas ou regras que de
terminam<:~:- appHcação daquella disposição e 
sua execu ão em t~m o de férias. 

Mas, qual o direito adquirido que o bachar~l 
Marques. dos S~ntos p retendia conse1·va1: e 

dicado, si não fosse tomada es;;a justificação no 
perioio das férias ~ ··· 

Nenhum abs ut:1 t~ · 
gimen da nossa lei cleitorJ.l, aindJ. mesmo que 
a junta apuradora lhe tivesse expedido diploma 
de deputado, nem por isso constituía este com 
direito alquirido, que pudesse ser conservado 
ftOr meio dessa justificação. E', pois, fora. de 
duvida que o dispositivo do indicado paragrapho 
não comprehende taes justificações. 

Acc1·esce ainda que, terminadas as férias do 
foro no d~:L 31 do mez fia~o, pode~ia o referido 

juizo algum, até aÓ dia 11 d0 corrente mez, em 
que principiam as sessões preparatori:ts da Ca
mara dos Deputados, uma vez uc ni!o se ; res-
sou em v1r requere -a ale ao dia 2 de Dezem
bro do anno pro:s:imo passado, em que elbs 
principiaram. 

E Umto nenhum inconveniente ou pre.iuizo 
,.havia <iU'}, teudo eu sido suspenso a 1:3, :i tarde, 
e tendo sido no dia f.1 despachad"' e admittida 
pelo su pplc n t') a requerida. justificação, no dia. 
19 estava. clla concluída, isto é, em tre3 dias 
(pois foi 18 domingo), c, conseguintemente, 
com maioria de razão estaria tambem conclui da 
nos de~ p1·imei1·os dias do corrente mez. Do
cumantos em meu poder prov,lm o que acab:. 
de dizer. 

Dado me,:;mo c1u0 se cleYesse considerar esta 
justifit~ação como uma dependencia de processo 
elei.toral confor1ne _se. allegou, aind:l assim ?-ão . , 
porque ahi estã o art. 82 do regulamento 
n. 821:3 de 13 de Agosto de 1881,que é expresso 
em restringir unicamente á interposição e ao 
p1·ocesso e julgamento do3 recursos eleitoraes 
os actos, que podem ser verificados durante 
aquclle período;. ficando; assim explicitamente . 
excluidos desse: privilegio quaesqu.er outros 
actos e processos ou suas dependencias. · . . . 

. Assim procedendo, p~is, não violei nenhmná. 
dlspQsição expressa. de lei. nem pratiquei 
crime _algum, o que é ainda con~r.mado por 

decisões de diversos tribunaes superiores. 
Assim ·é que. a Relação _ do Rio de Janeiro, _ por 
acórdão de 21_de .Julho de 1874 decidiu: qüe 
não incorre em responsabilidade o juiz por um 
sit;nple~ e;ro de apreciação ou intelligencia da 

-
tem de apreciar e ventilar os pontos de direito, 
dando â lei a intelligencia que, em casos du- .. 
vidosoe mais consentaneo lhe parecer com a 
razão nas questões, que _lhe são a:ffectas. Di
reito vol. So, pag. 135. 

Ainda a mesma relação no acórdão de 8 de 
Junho de 1875 df:lcidiu: que: accusações infun
dadas n.ão podiam motivar a responsabilidade 
do juiz. Direit() vol . 7, ag. 731. 

Finalmente a Relação de Belém por acórdão 
de 28 de Julho de 1874 decidiu : que não in-
corre em r s o ab · · · · 1 
qn13 prof•!re no . desempenho regular de suas 
funcções. Direito vol. G, pag. 158. 

ç~õ~s o decisões o presidente da provincia, que 
aliãs, é lerite da. Faculdade de Direito de S. 
Paulo, S'3m _base segura. para incriminar o 
meu procedimento, abusando de sua autorida:ie 

·atacou G meuj uridico despacho e 'feriu de fren
te a independencia do poder judic~rio, unico 
competente pela Constituição do paiz para co
nhecer e decidir todas as questõ0s submettidas 
ao seu conhecimento ; decre.tanlo a. minha já 
rem editada sus ensão . o r - rime i ma n-i-

nario que qualificou de p1·eva1·icaçao, mas cuja 
imputação não me attinge. 

perseguições, si, em vez de collocar-me na al
tura. de meus dev-eres de juiz, transigisse com 
os infractores das leis: porém eu, é que dis
pensei hem as glorias de reduzir-me á baixa 
posição de instrumento inconsciente para s~
tisfazer os caprichos e interesses do bacharel 
Marques dos Santos, só porque ostenta ser can
didato officialmentc protegido, embora popular
mente derrotado. 

No nfan com que o president~ da província 
pretendeu nodoar a minha r~putação de juiz não 
sei o que mais deva. admirar: si a coragem 
com que decidiu-se praticar a mais revoltante 
iniquidade, si a. ingenuida.de com que preten
deu justificai-a. baseando-se em simples alle
gações do referido bacharel e o:fficiosas declara-
çoe~ e tres m lVl ·uos a sua pr1vança e par

. ticular pre.iilecção e proprios por indole e con
diç-ão-para consas desse jaez. 

Tenho concluido.-Jose Emigdio Gonçalves 
Lima. ·· 
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SESSÃO E)I 17 DE JULHO DE 1885 

P1·csidencia do S1·. F1·a;ihlin Doí·ia 

SmDI.-\RIO.-LeiLura e approvàção da. aeta da ,;cssão J.c 
hon~cm. -EXPEDIEXTE.-Parcccro~. Projcctos. Voto em 
separado. Requcrirucnt<>s.- O Sr. .1\l:leicl rcl}uer a no· 

· rn•!ar.ão do uma commissão os lCCial 1ara. · r · 
sobre um projcclo. O Sr. ~fa.uocl Porlolla responde ao 
Sr. senador franco de Sá.. O Sr. Padua. Fleury rcquc1· 
invcr:<ão da ordem •lO dia. para amauhã. O ::;~ Joa
•luim Nabuco,ma.n!la á mcs~. um_a iutcrpcllação.-O.noz~•. 

• • . .. o ' D I. 

Sr. Francisco Sodré p.:dc uma nrgen~1a p:na. o [lrimeiro 
di:J. de sessão. E' approra.da.~- l\cclama.çúcs dos .Srs. 
José :\laria.nno c Bezerra CaY:dca.nti. Suspcndc~sc a. 
scssão·por it-i de hera.. Continua a ~cssão. Leranta.-sc a 
sessão. 

A"s 11 horas acham-se presentes os Srs.: 
Franklin Doria, Affonso c~lso Junior, Costa 
Rodrigues, João Dantas Filho, V<Llladares, ·Ma
noel Portella, Radrig-ues Junior, Aristides Spi
nola, João Penido, Silva .Maia, Lacerda \Ver-

• .. ~ t"'" 

Alv,~ s de Araujo, Maciel, Camargo, Valdet-lro, 
Castrioto. Le:.1.ndro Maciel, Ratisbontl., Dantas 
Góes, Padua Fleury, Lourenço de Albu uer ue 

Com parecem, de pois da chamada, -os Srs.: 
"t· da Cunha Dion-o de Va c n 11 .1\ -

quim Tavares, Prisco Pat·aizo e Ribeiro da 
Lui. ; 

E' lida e approva~~ a a c ta da sessão de 
hontem. 

EXPEDIENTE 

Officio do ?lliui . .;terio do Impcrio,de 16 do cor
rente, em re~posta ao de n. , 278 de 14 deste 
mez, participando t9r communicado ao presi
dente d:J. provint:ia da Bahia a decisão da Ca
mara sobre a eleição do 14·· districto daqudb. 
provincia.-Inteirada.. 

E' presente ú mesa e vai a. imprimit· em 
avulso! com o r<~spcctivo projecto n. 23-1885, 
o seguinte voto em separado do Sr. padre . . . 

VOTO E:II SEPARADO AO Pl\.OJECTO N. 

. 
SESSÃO DE 17 DO CORRE:s"TE PELO SR. PADRE 

OL YMPIO C~:IIPOS, ::,\IE:IIBRO DA CO)D!ISSÃO DE 
NEGOCIOS ECCLESIASTfCOS. 

res Guia, Juvencio Alves, Alcoforado Junior, 
OlylUpio Campos, Augusto Fleury, Barão da Divergindo radicalmente da rnaioria. das com
Leopoldina, Almeida. Oliveira, Coelho de A.l- missões _reunida;; qe justiça civil e _negocios 
meiJ.a, Araujo Pinho, Paula Primo, Francisco ecclesiasticos, quanto ás premissas e conclusão 
Sodré, Antonio Carlos, José Marianno, Pru- do parecer sobre o casamento civil, membro da 
dente de Moraes, Can:l.ido de Olivoira, Duarte segunda destas commissões, venho offerecer á 
de Azevedo, Gonçalves Ferreira, Barros Cobr·a; con:oiJeração dn. Camat·a o meu voto em sopa
Bento Ramos, C:.u·los Affonso, Rodrigues Al- rado . 
Tes, Vaz de Mello, Cruz Gouvên, _Mascare- Sinto devéras entristecer-se minha· alma, 
nhas. Ribeiro de Menezes, :Mac-Dow-ell Affon- · · 
so Penna, Antonio de Siqueir:a, Barão da Villa fonder a causa santa da constituição dn. familia, 
da Barra, Antonio Prado, Campos Salles, sem a profundeza de pensamento, a energia d.J 
Bezamat, B~rão do Guahy, .z~una, _Miguel ra.ciocinio e elegancio. de hrase, tão dr~se ·aveis 

, • " - em assumpto e e evado. 1mportancia. 
peu, Castello Branco, Ildefonso de Araujo, 
FPrreira de Moura. Andrade Figueira, Moreira Entrct:mto, essa tristeza, que prostaria um 
Brandão, Alvaro Botel_ho c Montandon. espirito pretencioso, vendo-se na impossibili

O Sn. PRESIDE:!-.-iE abre a sessão . 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os 
Srs; Alvaro Caminha, Saty1·o Dias, Henrique 
:Marques, Soares, Sigismundo, Cruz, Coelho e 
Campos, Francisco Bel.sario, ltaqui, Silva .Ma
fra, Carneiro da Cunha, Costa Pereira., Adria
no Pimentel, Gom'3s de Castro, Carlos Peixoto, 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Diana. Ulys
ses Vianna, Martim Fr;•ncisco, Frederico Bor
ges, Alfredo Chaves, Corrêa de Araujo, Barfio 
de Anadin., Delfi.no Cinlra, Vianna Vaz, Feli-

io d . n · : 
Nabuco, ·sinimbü Junior, Araujo Góes Junior, 
Bulhõ~s, Rodrigo Silva, Moreira de Ba.rros, 
França Carv~lho e Fernandes de Oliveira. 

Faltam com causa participada os Srs.: Ac
cioli FritnC09 Antonio Bezerra, Demetrio Be
zerra, Eufrasio Correia, Gaspar de Drummond 
c Leopoldo Cunha.. : . 

Faltam sem causa participa-la os ' Srs.: An
tonio Pinto, Bezerra. de , Menezes, Coelho de 
Rezende, Thomaz Pompeu, João Penido, Joa-

dad'} de levant:tr um monumento a s·uas glorias, 
é insufficiente para fazer desanimar a quem se 
inspira em um:t convicção sincera, immalewel, 
c por isso mesmo in lifferente aos louvor0s e 
aos n.podos. Fô1·n. para. desejar que outro mais 
idoneo . cstive~se elU meu loga.r. Como quer que 
seja, colloc::do no posto do dever, não me ó licito 
recuar; ca.da qual o desempenha nos limites 
de ·suas forças. Teri.ho consciencia. de minha 
nullidade, e sou feliz, porque t·esigno-me com 
ella. 

E' , portanto , escudado na segurança, de 
minha convicção de ~acerdote que reprov:t tudo 
o que a greJa reprova, e e representante a 
na~ão que não a violenta nos seus habitos, nas 
suas crenças e aspirações, que ouso enfrentar 
com o parecer assignado pela illustrada maioria 
das -commissões. 

o pal'ecer compendiou todos os _erros mo
dernos contra a doutrina catholica, sem ter 

: .. esquecido a provoca~ão ao clero, a injustiça à 
Igreja e o despreso ás crençasda população. 

Ao talento e iUÚatração da maioria das com
missões eu opporei apenas a verdade d_a dou-



CÃ\I.rnara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 16:07 - PÃjgina 2 de 22 

Sessüo en1 17 de Jülho de 1885 425 

tl·ina que sustento, c confio _que firmando sobt·e 
esta base o ·meu protesto, quando n.ão tenha a 
dita de COilVCl'ter os livres e agremial-os á ~om
bra consolaelora da religião de Christo, resta-me 
a. satisfação de haver cumprido o mea duplo 
dever. • · · 

e extOnan o, mutto lla.tut•alment~, sobre a 
nots.vcl ccl.~ridade com que foi lavrado opa
recer, cheg-uei á. conclusão de que nem as con-. \ ... . - . 

Promovam-se a colonização e todos os melho
ramentos moraes e ·ma.teria:es, mil.s ·nã.o se re
baixe o caracter nacional. Felizmente o hon
rado ex-minisLro da agriCilltura, sam querer, 
deixou patente que para ~olonização precisa.;. 
se de dinheiro~ e não de casamento ci-vil. Ha: 
m· es que vem para. em. A' esta hora lá deve 
estar na Europa o avultado nume1·o de immi
grantes que haviam disposto de seus havere:'!, ·. . - . 

4 • . l I 

palavra! E foi a falta de casamento Civil ou a 
·recusa, á ultima bor:1., do pagamBnto do trans
p~rte, promettido pelo governo, qu.(~ deter-
mmou a não vinda de tão grande cópia de co
lonos ~ 

reclamavam. As con v~nicncias politicas, não, 
porque o actuat govet·no, preoccupado com a 
l'cíorma do elemento servil, nã<J cogitou, em 
seu programma, do casamento civ1l; o bem do 
paiz, tambem ilão, porque, além de ser essa 
esp~ci e de casa~ento advet·sa. aos babitos d~ . Devo 3 cr-edita.r que a colonização não se1·yir<i. 
naçao, ba. guestoes_ outras_. como as . da.: ti-- · mais de falso molivo para so pretender ma-
nanças e da mstrucçao pubhca, c1 u~ se nnpoem cular a santidade da. fa.milia bra.:úlei1·a com 
~'1.0 parlamento e extg-em prompta solução. uma _lei de cas:mv·nto ciYil po.ra catholicos . 

. a o l.'il. a lmtmgraçao a. esmo. 
sem plano uem economia, mande-se buscai
europeus para atir.-tl-os :ls_ praias ou des;,edil-os . .. - . . . . - . 

terreno deniar;.:ado par.a s~u ostabelecin1ento 
no paiz, importe-se mesmo mais mrcd~iros 
falsos, caftens, Maurers, e tL1do uanto ui-

Sem a mais leve allusão á maiori[l. das com
missões, não pos::;o deixar de consignar aqui o 
que muitas vezes se tem dito, isto e, que n"uma 
porção civilisada. do Braúl nota-se bem 
acentuada_ pr0pensão paro. o est1·angei1·ismn, 

zerem, mas, não se ig-a que para a conse
cução dnste desiddratwn é mister uma lei , que 

· violenta os sentimentos dos brazileiros, corno ó 
o casamento civil. 

. imitação servil do que se .pratic:ol. em outros 
puizes, S'~m t'l.ttendei.'-se a.s nossa.s circumstan
cias eculiares ue ás vezes tornam im s i 
aqu1 o c1ue á é de facil execução. 

Procedamos por partes. 

A falta do casamento civil não é obice :i 
colonis:1ção. Em to:la!'i as occasiões quo se tem 
ventilado esta. questilo, o pretex:to ia.vocado 
tem sido a colonis~ção, pelo menos apparcn
tamente . A' boa. fé, não se poderàjamais alle
gar esse pretexto; ninguem d'aqui em diante, 
se deix:~.d illudir por esta astucia. dos culian
tados. 

Pelas ordens e contra-ordens do 1\Iiniste
rio da Agricultura, discutidas ultimamente ns. 
Camara. ·dos Srs. Deputados, sobre immig-ra..:. 
ção, ficou. evidenciado -que milhares, dezenas 
de milhares de enropeus, não vieram para o· 
Bra.úl ox· clefi i · 
para. pagamento das passag··ns. Não mt! consta 
que eru tempo al~um immigrantes exigissem 

:o casamento civil ou liberdad~ de religião, 
como cond ição· de sua permanencia. no lmpe
rio. E, realmente, é muito amor á prosperi
dade desta terra fazer questão de uma co usa 
em favor dos ·_ immigrante~; sem que estes se 
tenham lembrado della! E' muito patriotismo 
estatuir-se uma. lei. sacl'ificando os habítos e 
crenças da tÕtalidade da. popnlação, só para. sa
tisfazer · as_ ·· pai::s:.ões de alguns indivíduos 1 

v. li. -54 . 

.· o ca.sam(~nto civil é uma aspiração da po- 
litica. republicana. que o explora em favor de· 
suas opiniões contra a moua.rchia. O )artido 
conserva ot·, comqua.nto alguns de seus mem· 
bros, individualmente, manifestem a m()sma 
i~éa, não . a ~n~crcve em seu prog-ra.mm_a qne 

~ ~ ~ 

consagra. !o;; na magna. c:(rta. constitucional. 
Ora, sendo a. religião catholiC<l. reconhecida 
officialmcnte pela constituição política, e o 
casamento civil condemnado pela mesma re
ligião, não pód3 o partido conservador cohe
ren temente, manter a constituição e a.ceitat· 
idéas antagonic:t: a. seu:; principies. 

O partido liberal, por seu turno, como par
tido constitucional, não devêra ter incluído 
no seu programrua o Ca!;amento ci'...-il . Entre
tanto, quero acreditar qu~ assim o fez, ou 
como arma de opp0sição ou· para condescende!.' 
com os mais adiantados dos seus pt·oselytos 
que então sonhavam com a. republicn. , ou o 
governo a nrJelir;o da libcJ·dade em todas cu; 
.-;uas ·nwnz ·esta õe . 

o certo é que o partido liberal tem tido a 
pru.dencia. de não ag~tar esta. questão. de con
sequencia.s desastrosas para o paiz. E, me 
purece, não fôra relator das com;nissões aquelle 
que, como ministro, apresentou a proposta e 
foi . pelo partido republicano . da. Cama.r;~. dos 
Srs. d~putados apontado como o unico liberal
digno dessa nome, o que quer ~iizer, republico 

· com as ves"tes da ·· monarchia., ninguem nia.i::;· 
se lembraria da, · pelo menos presentemente, 
íormula.r parecer sobre a celebre idca n:ova. 
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O partido republicano na Garoara já foi IJa.s
ta.nte explicito e 03 monarchista.s que se dei
xarem arrebatar pelas fascinações da. demo
Ci'acia, de animo deliberado concorrem p:1ra. 
se abrir mais fendas no edificio da monar
chia, sem r.;flectirem. que liberdad~ exa.gc-

cial, congestiona-o e mata-o pela anarchia e 
con;:;equente decomposição. Neste ponto fallo 
exdusiva.mente como brazileiro, porque, como 
ca o 1co recon P.ÇO, contranamente ao pare
cer, a origem divina do poder, oínnis potes
tas a Deo, cuja fórma. dep-~ude das circum
stancias particula.res de cada povo. 

A Igreja Tive bem com qualquer :[órma de 
go\·erno, uma yez que imperem o direito, a 
justiça e a liberdade bem en tondida ; si bem 
que diga o autor do Espírito das leis que a 
religião catholica convem mais a monarchia o 
o •rotestantismo se accon:moda melhor com a 
demo :raci:t. Pens:.l. de Bonalcl que na religião 
catholica o;; reis têm mais autoridade sobre 
os povos,. e estes tém m::ti-:; indep~ndencia con-

Nito ha muitos dias, um illusLre deputado 
republicano disse~ mais ou :nenos no seio do 

' • 4 ~ 

suicídio da.monarchia si esta lh'a. pedisse, e 
que cada conc1nista da lib:li·dade é um reducto 
per,liJo pa.rn a monarchia. E haverá. quem 
contest~ s ·~r o casamento civil uma coilquista 
da /:·berd(1dc republicana e por consequcncia 
um desastre p:.ra a ruonn.rchia sobre quem Sd 

refietr~ o <lcsrespeltc a religião mantids por 
lei Jo E~tado, visto ser a · gucrt·a ao principio 
de autorichde? « O Luthcrv religioso é inven-

O conecito ele um revolucionario-pa1·a d es-
1i!Onarchisw · '~ Fra·nça e )l'NJCi~o descatho-

~ . 
-- '=' -

roroso 89 o grito de extermínio votado con-
júnctarnente ao throno e ao altar ) ao rei c ao 
padre. 

Retirar da Igt·cjn. o casamento é descatlw
lisa;· o Brazil e por conseguinte desm,on(w
chh(tl-o no sentido do coripheu da reYolução. 

Quando em 1865 Portugal tratou de estabe
lecer o c ~s3.mento civil, o Duque de Saldanha 
cscr.~veu em uma carta ao pr2sidente do con.
selh,~·, do ministros o seguinte: (/. As diligen
cias d !! alguns espiritos desgraçados para levar 
a nação portugueza ao protestantismo, para 
por ella ~hegarem ao racionalismo nunca tão 
audaciosamentfl a trevidas se manife.,taram,como 
s '3 ye no p1·õj8cto do codigo civil »; tendo dito 

) .· i i d . ·:~. 

perigo está imminente, que at~cando o que o;; 
verdadeiro ;;; portug1.1czes têm d~ . mais ca1·o, 
ataca lambem a constitnição que jlll'amos, 
ameaçando igualmente a dynastia que it custa 
de tantos sacr ificicis restituímos ao throno. » 
E~se perigo era o casamento civil ! Que o 
partiJo republicano assoalhe a nec: essida~le 
do casam e nto civil, não porque a ropublica seja 

·incompatível com a religi~o, . mas como um 
m eio de conseguir ós s -3us fins, transeàt ; o 
qno não comprehende-se é que partidos monar-

ehicos decretem uma lei que é uma viole)lcia 
:is crenças da tolalidad~ da população. E q uan
do a religião é proscripta. dtv família e portanto 
da coromunhão social, se relaxa o dever, desap
parece o respeito, a auto:·idade se desmoralisa · 

.e nesls.s condiçõ~s exerce o despotismo. 

da autoridade na ordem sobre~natur.l.l ar1·asta 
comsigo a queda da au toridado na ordem social.» 
« Desde então, diz elle, o-; homens não têm 
ma1s tre1to so ro o omem, e ;;:1 o onuna o 
p0lo eu1prego da força, o que fal-o tornar-se 
nec•Jssaryamente tyranico e violento par3. 
obter uma obediencia que não tem mais objecto 
moral e deixa de ser voluntaria • » Siile De o 
nihil potestis. Fiquem, pois, de sobre aviso 
os amigo;; da OI'dem e das instituições, a 
au:1rchia _religiosa é causa etlicientc da unar
chia politica. D.')us, expulso da fumilia e da 
escola, o ó inevitavelmente do Estado. 

Enfraquecido o laço religioso, o scepticismo
inva.d~~ o espil·ito da. massa. popular c a inL~ita 
na. rebeldia dos mandamentos da lei; e o 

v 1uo a se curva an e o so tO a .:. a
gestade do cé::>, não prest:l por dever elo con
sciüncia, attenção ~is .Magestades da tm·r.t. 

O casamento não é um contructo meramente 
civil. Consequeneias absurdas, immot·aes, de
duzem-se da proposição contraria. Applicados 
os principios geraes~ que regulam os cont1·actos 
civis, n.o casamento, a sua materializ:tçito e a 
dissolubiliclad'; do vincLllo conjugal são conse
quencias logicas, embora repulsivas. 

O contrncto n:iatrimonial tem )Or ob'ccto o 
indivíduos, homem e mulher, que so :inspiram 
no mutuo amor para o preeuchimento dos fins 
llc~:;:;e contr-acto. 

Sendo o amor, de natureza purn.mente 
moral, n base do casamento escapa :i alçada do 
p:ld,;r c i viL O contrario disso é reduzir o casa-
111ento a um contracto mercantil, a uma nsso
ciação industrial, ou à outra qualquer socie
dade congenere. Jamais ha.verà quem conceda 
a uma terceira pessoa c muito menos ao Estado 
o direito de rec;ular a atfeição que entre si 
devem ter os esposos, unicos c exclusivos juizes 
nesta maleri:1 . 

Aquol111s que. entendem ser o casamento 
um contr~cto puramente civil, fazem-n·o con· 
isti r no vinculo c::~rnal que prende o hom om e 
s mulher em vista da felicidade terrestre, 
considcram-n'o uma cousa simplesmente hu
mana e assim materializam a atfei~~ão, b~s.e do 

do homem. 
Só a philosophia rr.aterialista é que póde pro

fessar que o casamenio é nm contracto civil. 
A calvinista Mme. Necker, citada por de Bo
nald, diz que: « Antes de censurar-se os po.dres 
da igreja. que elevaram o cassmento à. ordem 
dos Sacramentos, é: necessario conhecer o prin
cipio desta. deci~ão. ... ··- . 

<t. Alguma reflexão nos convencerá de que 
nada é mais conforme á indicação,, às leis e aos 
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direitos da natureza ; por quanto fa7.er do 
casamento um contracto l)uramonte :êivil, ó 
tomar por base desta instituição a circumslan
cia menos importante. E, com effeito,a fortuna, 
o estado, todas as convcniencias da acção do 
poder civil, são simples accessorios em uma 
conven~ao es tnac a a assoctaçiro dos cor:1ções, 
dos sentimentos, das repnta(,~Ões e das vidas; e 
já que to~as ~s ~ra_ncles af_l'e~ções t?;n sido sem-

I o I •' 

ciedade os jnramentos robustecem as convc:m-
çõcsque ~ lei não pôde inspeccionar, porquo 
motivo se ha de exceptuar o casamento, cuja 
perfP.ita pureza não poderia ter por juiz e tes
temu:a.ha senãQ a propria consciencia ~ » 

Devo ·observar que, si o Estado carece do 
compctencia para legislar sobre a rnateria e 
fó?•íJW do casamento, contr::tcto tle nat11reza 
toda espiritual, tem, comt11do, toda elln. para 
rcgu <W- nc os- e ··.ntos ctv1s, successão, c
rança, etc.; e neste sentido pode-se dizer q11e 
o casamento é um contracto civil. 

A out!"a conseq uencia que reo;;ulta do casa
mcnto-contr·acto meramente civil-ó a diso:o
lubilida·lo. Não importa observar o parecer que 

· • a • · u · i c e 
de vinculo. 

Isto é n rna insidia.. Reduzido o casamento 
a contracto civil, a f<tculdade de divorcio fica á. 
vontade dos conjuges. 

Si o mutuo consenso e o mutuo dissenso 
resolvem c dissolvem> os contractos, como pódc 
o casamento c i vil suotrahir-se logicamente a 
este pricipio geral? Isto mesmo reconhece o 

· c • c· p maioria 1s comm1ssoes 
na ultima parte do art. Lo <.<O casnmento 
assim celebt·a lo serú indissoluvel, sal-vo o caso 

;> 

de tribunal civil (at·t. 7") qual a conscquen
cia ·~ O divorcio absoluto, salvo si se quizer 
lil·mar a jut·ispi·udcnci~ de que nem todas 
as sentenças nullas produzem os mesmos efrei
toE. E esta. excepção que por venturt1. se queira 
fa:r.et· em rela~ão ao casamento só e~priroe que 
elle é algnm~~ co usa mais que um con
tra c to puramente civil, e como tal não su
jeito aos principias que regulam os contra
ctos desta natureza. 

Não se diga que o projecto prohibe o divor
cio qnanto ao vincnlo, tendo por ;cau:;a o" 
mut.uo dissenso, somente. Desde que o casa
mento civil ó estatuído para garantir a liber
f.l,trltJ de todoa, a sua dissolubilidade ó uma 
conse uencia. ri ()oorosa · )O r ue de outro modo 
como resolver-se civilmente o caso de serem 
impossiveis os conjuges ? ~m :a.ome da libeJ:
tladc ell r.~ requerem, amigavelmente, nulh
dade de seu contracto, e, a.nnullado este, pode
rão contrahir novas nupcias, porque só ~ a~sim 
será respeitada a liberdade de conscienci a , 
não ficando os e~-conjuges condemnados ao 
celibato ou ao concubinàto por força. da. lei 
civil. 

Isto é . o que é coherente com o ~ casam.ento
contracto civiL 

Parn. provar ainda que o divorcio é conr:e-
: quencia do casamento seculm·i.~ado, observo 
que, sendo este proposto em nome do libera
lismo, n:!o devf)m ser esquecidos estes outros 
principias liberaes. Pelo direito natural o 
vinculo matrimonial nao d i11dissolt!'V 'l 
em muitos ca~os, póde a autoridade civil s:mc
cionar o divorcio propriamente dito (SyllabHs, 
prop. 07), quando uma parte ó inii.::l não é 

U Cl< S O 
erro que não commetteu, é preferível o 
rompimento do laço conjugal ::1. um::t vida im
possivel etc. etc. 

casamento subtrahido á st,pe;· . ..,tir;cio, 
isto é, á Igreja, e entregue á ·ra;(i'o, pro
duziria optimos fructos de deg-rada~ão so
cial c mo1·al. Ouvi, diz Fenelon, quorl.. Deus 
conjuxit, lwmo non sejJaret. Sempre Deus i 
frente do casamento, como primeiro principio; 
Deus c não o homem; Deus e não o magis-

';""' ~· . - . 
ahi a tt'rlica r a;üo e a gm·antic~ t! nica d:1 incEs
solubilidade do laço.» l\Ias não entende assim 
o at·ecer ch maioria das comm!ssõe~ ! Sem s 
recordar quo o dec1·eto de 3 de Novembro de 
182/,qne mandou observar o Concilio do Trento 
no 1·efereute a sessão 24, c. i'\ de Rcjol·íiW
tione .Jia t1·imonii, o um ::trgumento de que o 
c::asamento exhorbita da alçad::t do podet· civil. 

O casamento ó um contrac to natural elevado 
:i dignidade de Sacramento. Todos os pOYOs do 
UniYet·so, os pagãos e os selyagens, ainda os 
que mais têm aviltado o casamento, sempre 
fizeram delle um acto religioso, um saci·a
mento a seu modo. O Zend-Avesta prescreve 
as supplicas que devem acompanhar a cere
monia dos esponsaes e do casamento ; os chi
nezes celebra.m-n·os diante dos livros sagra-

s e queiman o per umes, e os Siamezes 
l"ecorrem ás orações e uzam de agua benta. 
Nos tempos da r epublica romana eram os 
sacerdotes que tomavam co11hecimento das 
causas matrimoniaes de que é exemplo Au
gusto, consultando-os, e não ao Pretor 
sobre o rapto de Livia, esposa de Tiberio 
Nero. O primeiro casamento que houve :n.o 
mundo, e . dos pais ' do genero humano, no 
para.izo terreal, foi abençoado pelo proprio 
Deus que, na _ expressão d'um escriptor 
ca.tholico, · foi o~~, pai, o legislador e: a tes-
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temunha. Na Lei Nova, o casamento, oue até 
C'ntão era considerado um simples contracto 
natural, pas~ou a ser um Sacramento da Igre
ja~ instituído por Jesus Christo, que, pergun
tado pelos phariseus si era permittido a um 
homem de.~ pedir sua mulher. respondeu: « l\""au 
es es que quem, e:: o wnum áes( e o pnncl
Jji.o, fe~ -um homem e um.a mulher ... >,.. e lhes 
di~se: « ... por_ isto clcixct1·â o homem pai c mae 

em uma sà cw·1u) » Jesus Christo, assistindo 
a<; bodas de Cana, onde iniciou seus milagres, 
liobilitou a mulher. fazendo cessar o repudio, 
univ<:>rsalmcnte admittido, que não ora outra 
cousa mais qul3 a libidinagem legalizada. O 
destino da mulher~ tornou-s0, com a benção de 
Jesus~ seguro e garantido, e seu thalamo lo
gar digno de respci~o e veneração. S. Paulo 
chama o matr~momo o magnu~a Sac;·am~n-

...,. 

nue o matri'monio e um contracto natural, in
stituído e confirmado pelo direito divino. Par<~ 
não ar·cumdlar citaçõe;:, transct·evo o que a 
re,;:pelto escre~·eu 10 .. ao e1 o ar enu::1. 
em -1852. <.< E• um dogma de Fé que o ca"a.men
to foi eleVftdo por Jesus Christo, Nosso Senhor. 
, . . . ) -. .., . "' 

e .... , ·-· ' 
doutrina da Igreja catholü~a qnc o Sacramr:mto 
11ito é uma q uali fade acci.df:\ntal supeL·posta ao 
contr::.cto, mas quG ó da propri:1. essencia do 
cas~mcnto, de tal sorte que a união conjugal 
e11 tre chri:<tãos nflo é legitima si não no matri
monio Sacramento. fôra do qual não ha mais 
do oue ttiii co;!cttbinc~to. Uma l·~i civil, que 
snppondo o Sacramento divisível do coatracto 
d·~ casarne!lto, pa.nt os calholicos! prett:mde re-

. .. -- .- .·r: 

lrFe.fa, t~surpa setts di,·eitos inalienaveis~ e. 
na pratica~ põ·~ na mesma ordem o concubina
to e o S:!C!':t.m0nto do matrimonio, sanc~ionan-

o :l.moos como 1gua mente eg1t1mos .. )) 
mesmo Santo Padl-c coadernnou as proposições 
const::mte,- do § SJ do Syllabus e o Concilio de 
Trento corumina o. pena de e:s::communhão a 
«quem di~s·~r (jUe o matrimonio não ó verdadci
J'a e proprinment<: um do.:; sete Sacr:m1entos 
àa lei evangelica.. instiluilo pür Christo Se
nhor Nosso. m~1s inventado pelo~ homens na 
lgr·~ja e que não confere graça (S: ss 24 d0. 
ref. 1\Iat. C. 1.) Quem crê no Evangelho. :crê 
na instituição do rn~trimonio Sac1·amento, c o 
Estado que t0m cnmo official :~ Religião cat.ho
lica deve :1 cceit;:r sua doutrina que considet·a 
«a coabitação do.;; que se a.juntam em ,·irtude do 
c~tsamento civil um crime perante -neus, uma 
abomin:;ç~ã.o a.os olhos da Ig-reja e um esc:mcb
!o :i. fnce da. soci0d:~de. >) 

O casamento é. um contracto natural, reli
.zioso e ci\•il. Natural, porque é conforme ·à 
constituição e natureza do homem, religioso, 
porque foi instituído pelo Creador, e ch•il (no
te-se bem). por depender do poder laicnl qu·:nto 
nos etrr~itos t empora(!s. Ae.sim defi::liu S. Tho
maz: 7iwtrimonium in quantum est officium 
nattH·cc, sto.t1tittW ,i are nattwali; in quan.,..: 
tum cst officium. commu;~italis, statuitV.í' 
jun~ civili ; in qttant·wm est .. Sacramentum, 

statuitw· jtm~ di 'Vi no. O jurisconsulto Modes
tino havia dado tamhem uma definição complet,a.: 
N u.ptire sunt conjtt?'I.Ctio maris ct (eu1ince, 
consm·ti um om1lis 'Vitce, divini et htnnani 
jw·i.-: c01mnuaicatio. A união conjug·al entre 
christãos só é legitima havendo o Sacramento! 
ora o qua e um puro concu ·1nato,como disse 

Pio IX .. 
O :1ctual Soberano. ~o~tifice, L·'ão X_III~ 

« Os regalistas separam o éontracto nupcial 
do Sac!'arpent·, afim de enti"egarem o contracto 
ao podet· secular sem neg:~.r a autoridade d~ 
igreja sobre o SacratMnto. Mas esta distincção 
ou antes distracção, é inadmissível, pot·que 
no casamento christão o contracto é insepara
vel do Sacramento de modo a não haver, sem 
sacramento, verdadeit·o e legitimo matt·imonio ... 
O matrir~on!o é precis:l.mente um sacra:nento, 

graça, representando as bodas rnystic:-ts de 
Chrir:;to com su:;~. igr~ja... Todo casament.o le
gitimo entro christãos ó in se e pe;· se um sa-
cram')n o. )) 

0.-a, si n:ão se póde separar o s:1.cramcnto 
do coutract:_c; natural, sem violar o direito. 

· ·· · · _ · · , ameento eelebrado 
perante o official civil torna-s e um acto pura
mente material, uma simples (o1·mula de car
torio, incapaz de impor um jugo apena~ sup
porta.Yel pela bençi.io da. igreja c a graça de· 
Chr·isto. Que differença entre o casamento ci
'Vili:;ado e o ~asamenlo christ~o ! Alli registra
se uma escriptuura de compl·a c venda, sem o 
menor signal da religião c1 uc possa dar conso
lações no meio dos infortunios, aqui a reli-
,.,.·.- r·. 

ar 1~xo;· . 

do sacerdote 
os anjos são testemunhas 

o r<~otifica. (Tertuliano, 

Troplong, na sua obra-lílfitcencia do Ch,·is· 
tianismo sobi·c o direito civil dos 1.01iW!lOS

escreve que « o· Chriatianismo não tinha sido 
iostituido para ser testemunha desse uvil
t:~mento (o casamento entre os romanos). Em 
s~us principias o casnmento deve ser o resul
tado de uma vocação livre ; a união dr> homem 
e da mulher d0pur:J.-se no fogo da gr;1ça pela 
existencia do espírito divino e eleva-se até ao 
céu palil. dignidade do ::;acramenlo. >) Assim 
como :t desestima, fazia da antiga mulher uro 
ente desconfiado. a considet·::~ção que a mulher 
pudibunda recebo do marido e da ia.milia a 
eleva aos proprios olhos. Er~~ devassa quando a. 
lei obl'igav;l a ser virtuosa. E a virtude appa
receu na mulhP.r, uando o amor entrao-ou a 
honra ã confiança della. A escravidão avil
tava-o. ; a liberdade a enobreceu e sal
vou-a. 

O Cl1risti~nismo disse á mulher : « Ama o sê 
o anjo da tua familia » e a mulher amou, ·~ de 
seu coração brotar<:~.m torrentes de carinhos e 
sentimentos.» Hoje o racionalismo vem dizer á 
mulher; «Esquec:e, despreza, sê ingrat:1, odeia 
esse Christo que te honorificou» como si a 
mulher catholica qilizesse voltar aos tempos do· 
paga.nismo ! 
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O parecer da maioria. das commissões, pro
pondo o casamento civil. favqrece a inobser
vancia doH preeeitos da religião, o que em si 
torna a lei má e quebr:mtadora da unidade re
ligiosa.. 

Não ha meio ara o ca.tholico 
aceita ou não a ei da igreja. No primeiro 
caso., a lei é inutil ; adoptando- a constitue-Ee 

. o Estado arn:.; chisador, legislando de modo 
contrario :is co - · , 
segundo, o individuo, pela sua rebeldia, faz-se 
a.catholico e co1110 tal etli.!ctúa o seu casamento. 
O que não se póde admittir ó a classe de ca
tholicos que o t:arecer suppõe, elos que perten.: 
cem á igreja e desprezam su:•s leis. Como 
quer que seja, o par~cer admittindo a hy
pothese de q L: e um catholico, ou rehgionario 
de qualqtwr outt·o culto que reconheça no 

. matrimonio um Sacramento, e . ca:>a-se c.i-. ·-

ceiro casamento, e as•:im pot· diante, até que 
sejam felizes, isto é, :ficam com o direito de 
divorcio absoluto, -como di~se em outro log~r. 
E si n. lei não per·mittir i::;so, as~iste-lhe o di
?·eito liúeml do clamar que s~o violentados na 
sua liberdade de contractar ue i - -
der:Hil realizar a f.;licidade com a pr.im0it·.t trct,n-- - .. . . 
sacçc~o~ nao se segue que Jama.!s o possam 
com segunda, que a lei os for~a. a um celibato 

, ras cousas mais que sabem diZer 
cs amifJO-'> da Ra:.ão quando querem uesme
recer o pt·cstigio da religião para que se 1"e:;
tato-e r.r. {antifia, co·m,o a enca'rnaçci:o de um 
clireito, 1-estituindo-.se o Estado liv;·e de st~
pe1·stiçües, ao ~ett clcstino de sobc1·mw dos de
vcr;_~s soc,-aes e .~upí·cmo f}rtmntidol· dos rle-
1:e·rcs 'Ytaltt;·cws. 

Quanto ao parecer dizer que « é necessario 
substituil-o (o casamento r·eli3'io;;o) por otitt'O 

I • • . • 

o ·~ 
lit3-::l., 3aocciona-a, e com ella a indifferença, nacionaes; acate o fen·or religioso como a ema-
a apostasia, e afinal o atheismo,consequencia a na~ão da. consciencia» observo, i o que a acator, 

ue conduz a ruá theoda de uo e l1vz·e a cada ferYor relio-ioso e ro )Or o casamento i,· ·. 
um ace1tat· ou não os mau arnentos e sua re- uma contradicção palpavel ; e, segundo, que 
igiào. Esea libcrda.:c elevada a principio na es:"a linguagem machiav.-.Jica. traiçoeir:1. ou

ordem r,,Jigiosa, o seria lambem na ordem ganadora. é propria do liber;~lismo e vr:·m ele 
teml ,ot•al, com a tiiiferença .de que aqui a f , u r a 
reprimiria os di; ·eitos desse sncialismo, si isto épJca. que confirma o meu juizo.« O racionalis 
sempt•e pud•~r fazet·, repressão esta quo em vez mo sabe quando é neces:<ario pz·oceder gra
de infirm:u·, fortalece a ·doutrina subversiva dualmente. O Estado começa permitti udo o 
que o principio do liberalismo insinua. Reco- casamento civil. Depois o impõe, ; devendo cn
nheccr :) e~tado uma religião e fazer leis que t:etanto, no principio, os conLrahente;: i<C apre
legaHzem a desobe,liencia ás prescripçõt!S da. sentat· ao mini;;;tro da igreja primeiro que ao 
mesma religião, é simplesmente uma contra- official civil. Mais t~1rde exige que o casamento 
rlicção, uma infidelidáde, uma usurpação de di- :civil pt·ecE:da o r.::ligh:so, permittindo :1.indn, 
reitos, um sophisma, um embuste, uma hypo- que os nubentes _se apre•enter:ri uo mix;i7tr~ do 
c r i si a, 111n ~b:;zudo, em frm..~·~r.cs.~~GO.Joo;·~-~l+~~h---F.t-St~a.s--:'IASW&,-e--e<l*ltm-ente--erVtlc-e--tllm----
está o casamento civil facultativo. verdadeiro e valido c~s:1mento, a <;ernmoni::l. 

O casamr·nto civil é um attentado contra a. raligiosa um rito superiluo c superticioso, qne 
liberdade de consciencia., entendida em babeis não ousa :Jind:1 lrescrever or causa da m-
termos. _ - mltta-sc o C:iSO, mu1to requente na que:;c~ dos cspi>·itos e por forç(l, dos pz·econ
França, de que um individuo, não por amm· ceitos. E' raro com dfoito que o r:tcionalismo 
christão, mas i or amor civil, por amor do dote, venha. a interclizer o cas~tmento religioso : dle 
cas:\-se civi.lmcnte. Apó.s o acto civil, que sente que esta medida, no estado actual dos 
produz todos os effeitos temporaes, como o rc- costumes, seria tão odiosa que revoltaria os 
col>imento do dôte. etc., recusa-se a esposa á espirit. s e pr('j•:dic:tria sua cn.usa. Prefere 
cohn.b;Lação sem que primeiro receba o Sacra- atacn.r indirectamentc o cnsnmen to religioso ; 
mento da igreja; o marido porque é caLholico a fot\:a. de lançar o descredHo sobr·e a;:; institui
nos que o pat·ecer inventou, julga dispeusavel çõe;; da igreja. á força ~obretudo de arruinar 
a inlen·enção da igreja, c, de boa ou m:t fé, a fó na nlma dos mGninos, ellc se c.::,mpl-om .. tle 
obstina-se no seu pz·oposito, quid inde? Ou a a convencer os homens de que n:i;1 devem mais 
mu lhet· continti:J em casa. de SLta familia, sem se unir ante o ministro àa religião. e s:im con
o dote: c sem direitos outros, ou força<iia pelas tentarem-se com o contracto passado pelo offi
circumst~IDcias, submette-~e a viver sob o me;;- cial civil. )) (Benoit, A. cida.de cmtl-cltl·isttl 
mo tccto, como concubina, porque sendo c~tho- no scculo XIX.) Nestes períodos está. a pho
lica sómen v~ crê no casamento t•eligio~o . Eis tographi~ do p:mocer. completa! perfeita e fiel! 
ahi uma mulher, es osa. segundo a lei civil c 
concu ma. segundo a re 1g1ão, segun o a con · 
~ciencia ! Ainda muis: um :~.juntamente nP.stas 
condições, nlém de immoral, é impossível. Pas
sados os pl'imeiros tempos supportados por 
forç:1. da necessid::de, os taes conjuges, v::~zios 
do nmor c hristã:o, que alimenta os c::1tholicos no 
llleio das desv•·nturas, r.borreccm·se reciproca
mente. e, de accõrdo. requerem · nullidade de 
seu contracto, al~~~gando a · incompatib}lidad~ 
das índoles, etc. "Annullndo o casamento, por 
virtude dos princípios livres, ficam os con· 
juges com o direito de contrahir segundo, ter-

prqjecto apresent:ldO pela n;aioria das 
commissões usurpa attribuições exclu~iva
m•mte pert0ncentcs :i igr~j:t; di ao Est:Hlo o. 
facultiade de e~tabelccer· impedimentos diri
mentes e ao juizo leigo a competencia de 
conhecer das causas matrimonines ! 

Esta doutrino. é contraria à que ensina a 
igreja por !'CUs Pontifi_cos. 

Pio .VI disse: -
• E' sômente a igreja, que tem a guarda de 

todos os sacramentos, a quem pertence absolu
tamente o direito e · o poder de determinar a 
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fôrma deste contr.otcto elevado á dignidade su
blim~ de Sacramento, e por cons~guinte o de 
pronunciar-.;;e sobre a validade ou invalidade 
dos casamentos. (Epist. ad Episc. JJ:lotul:) » 

Pio lX, em 185:2, escrevia a Victor l\Ianuel: 
~< Q~e- Ces~r, guardando o 9~e é. de Ces:u·, 

:. . ()" 

o ~ " • 
O roder ·civil disponha dos efl'eitos que del'i-

Yam do ca~mnonto e deixe â igre,;a. r e gula r a 
validade do casamento entre christii . 

ue a lei tome por ponto de partida a. validndé' 
ou não do casamento, segundo a ·· igl'eja deter
mine, e partindo desse facto, regule os eíl'eilos 
ci"ds, sobre o que ('lb não póle delibe;-ar. >) 

O mesmo Santo Padre conde11tnou os prop. 
68 e 74 do Syll(cl.J L!$. O coacilio de Trento (Sex. 
24, de ;·ef. m(t.i;·. c. :12) fulrnina excommu
nhiio a quem disser que as causas matrimoniacs 
não \•c·rtencem aos juizes ecclesiasticos. 

Ne"tes ultimes tempos, o sabio Pontifico 
eao • , g-.onosamcntc re:nantc, disse q1:e 

« toda Ci. disciplina do casamento christão é da 
competenci;1 e:s:cl~:siva. da igr?.ia; porq?e, pela 

·" :: - ·J, ;_ '- "o 
poder e o de,~er de faz ot· estatutos e leis sobre 
os Sacramentos, d~ tal sorte que sel'Ía mons-
truoso attribuir uma ) r •' d · · 
por .n i ni roa q u'~ foss ',áq uelles que go,•ernam a 
sociedade l·.ivil. (E,Icycl.: .:L·cant~iil di'!)i;wJ.) >> 

Esta doutrina da igreja é . o..:orollario do que 
S. P.mlo diz :- Qt~e se ;ws te;1ha como clis
JJensado;·es elos m.y $te;·ios de DcJIIs isto é, dos 
Sacra me tos. 

C.\ llOlliStas lUSllSlH3itoS de tdtí'(tílWittanismr, 
ensinam a mesm:J. doutrina da igt•cja. Van
Espen diz : · E' re c:ebido por um con,.;;enso 
una.nirue ue as causas dos Sacramenlos :- · 
puramente ecclesiasticas, e que,lluanto á sub
stancia d'esses Sacramentl1S,ella p·~rt ·:m·::e c::s:clu
siYn.mr:>nte no jui;-: ecdesiastico, n:i:o podendo o 
. . . ;::, . - . ~~ u u l

dade, porque, por sua. natur >za, essas causas ~ão 
puramente cspirituo :=:as. «Di;·, E ccl.) O ma
gistrado g-allicano Hericont (Lois E ccl. ), cita
do por ?donsenhor Pinto de Campos, diz : <-<Si 
holl\·er questiio a. respeito (lo vinculo c do Sa
cramento ( r7v. licn et dtt SactCillCi1t), o julg<t
mento compete a autorida l" ecclesiastica : mas. 
tr~tan rlo-s} de intere, ses tewporaes,a sent~' nça 
pert0nce ao j11iz secub r.)) E na me;: ma. obra do 
predito autot· encontra-se o t~stemunho de um 
revolueionario ou mais moJI)rnamente de um 
libertador d:t humanidade. condemnando a dou
trina do prqjecto. « E' incoutestavel que,sendo 
o matl'imonio um Sacramr- nto, todas as causas 
roatrimonia0s pertencem à jurisdic\'ão e c ele· 
sinstica ; e, á igrr•ja, cttja hi!!ra,·chia c de di-

bro de 1835 que diz que, «(o governo) sempre 
tem reconhecido e decidido pertencerem t:Ies 
causas ( as de divorcio ) a esse juizo ( o ec
clesiastico) pot· set·em, de sua natureza e se.;, 
gun·lo seus fins. meramente espirituaes, pois 
que tendem a fner annuliar ou su;:: end(~r. i11. 

' c HUm ou a e,npus, o v1ncu o espiritual 
do Sacramento, porque os conjuges se liga.ram 
eonforme as leis e os ritos da igreja catholica., 

' , -na Íi1tJCI'eneia tJrhle te• a .itt-
·J·isdicçüJ ~ewlaY. » Isto reconhece o Estado ; 
m:ts o parecet· da maioria das commissões qui.z 
ser mais reali;;t?. que o rei ! Em 18:~5 assim 
p·e11~avu o g-overno, ho,;e o parecer diz que o 
regime;t nupcial pelo molde 1·eli.'Jioso des
rtcata todos os c!!ltos pela sagl'Cr~üo officiaZ 
clelles, anwfgc! ,ilarlos em h omenagem, ao .~ys
tema p(lgtio r/e incumliir ao.~ temoí·es elas co
le ;-as celestes ( sic ~) a sa11cçao dos deocmJs 
iil<iicit! c es · ' ' -r • • 

na~ismo ob;;tin~:do pod·~r:i qualificat· 
cele .~· tes a prescn<;a do sacerdote, a 
da religião, a graça de Christo e n. 

us na con" 1 n1çao n. ann 10., YW .{c,ncçc~o 

dos de~.:e/'es inrli-vidt~·<es e sodcw.~ : 
E o simples en nu nc.iatlo do parecer não !;era . . . . - , 

L ' 

tão espiritnal, t::'io sagrado, tão divino~ como a 
puret.a,o amor e ~antidade da f:tmilia, rodnzid:1s 
a di ~ei·es de esci'iptunt pelo philosophismo 
fl'ancez clominante sob os pomposos nomes de 
liúerali ... mo, 1Ji'ogressiJ, civit is<Tçc~o, idul!s no
va:> ? O que nãr) soffre conte'5tação é r1ue, 
si n.:1o fos!3em os papas cnergicos em manter 
a dig-nidade do easamento, ::1. mulher christ<i, 
como a mu;;~lmana no Oriente, teria bar1ueado 

lado do ltomem, e esb!'ia. reduzida ú. abjecção 
material e moral onde por forç:J aquella vl'ge
ta. ( Blan·tui, T H.t·,.uia ·na Et( I'O a . O . ue 
set'I:t as lll} l 1as, da soci.-:dade, si as leis ;;:obre 
o casamento se promulgassem sob o im11el'io de 
um Bolesláo li Ja Polonia, raptor violento das 
mulh~:t·es mais di~tinctas d·~ seu reino c assn.s
sino de um bispo que exprobrou-lhe os escanda
los ?! Que gar·antias teriam o pud1:r e a mora
lidade, '5i o conLr·acto m:1tl'imoninl precisasse da 
sancçiio de um Henrirpte IV,viol:ldol· infrene do 
thalnmo collj11g:Ll e uo decoro da!'; virg,ms. de 
um Fredf'ricoJ Barba Roxa. de um Lothario li e 
de uri1 Frederico li, o mais illustre devasso de 
seu seculo, no pen~ar de um anLor, de um 
Henriquo VIII, incestuoso até , e além de ou
tros, de um Napol~ão I ? ! 

Em Lodns as épocas, os Pa1)a.s têm cen~urado 
os cscandulos dos máus príncipes o se recusado 
a sanccionar suas tor ezas . Pódo-se dizer uc 

· · i , ~ n ra am em a man.eua 1 e 
julgar essas causas, po:;;su indo ella o poder 
rle er; tatu ir so13re cada uma d'~Jlas; visto como 
querer- regulctr o~ direitos da hier:trchia chris
tã, estabelP.cida pelo proprio Deus, segundo o, 
concilio de Trento, é certamente o maior atUm.
tarlo do poder pol ítico contn:t o podc1· religioro. 
( Mi1·abcau JII onarchie P1·ussienne . ) >) Si as 
provas enumeradas não forem sufficientes para 
comvencer os rcgalistas, da i ncompetencia do 
Estado Ilara se im.miseuir no que 6 -relativo ao 
xnatrimonio, ahi está o aviso de 12 de Setem-

as grandes lutas do sa~erdocio e do lmperio têm 
tiuo por causa o mallogro das prctcnçõ~í; _im
moraes dos chefes de Estado, que se prec1p1tam 
no baralhro do vicio. Alexandre IH, Gre
gorio VII, Innoccncio III. Nicolau I, Paulo lU 
e finalmente Pio VII, além de outt·os,~ defen
deram as prerogativ:~.s da Igreja, sempre zel~sa 
da santidade da familia, contra aqu.3lles r l'llS. 
O parecer, mostrando-se ainda mais .realista 
do que o rei. diz que «longe vão os tempos em 
que era preceito e honra dos soberanos ser 
braço secutw· da (d, sendo a propagação a ma!s 
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alta e principal funcção do governo». De 1835 
para cú, vai não longo espaço e o Estlldo re
cot;hecia a competenc~a da Igreja, assim como 
hoJe, graças aos sentlmentos catholicos de seu 
augusto chefe e a sabedoria do parlamento. 
Para destruir o declamatorio trecho referido, 
con rapon o a sen cnça e orta 1;; que o <.( es
pi1·~t~ in·.eligio_: o trans(onnado em systema 
poltttc~, e, meus do qtee se_pensa, 'l)isinho da 

a sociedade moderna o liberalismo, isto ó, o sys
tema. que ex:l.[jera a liberdade em pr.~juizo da 
a.utonclade, a liberdade humana em prejuiz·) da 
~u.toridade divi~a o a liberdale do povo em pra
JUlZO da autor1dade soberana, ou mais sti·icto.
mente, o systema qu.c pl·etencle m,r.e o homem, 
d esser.ciatmeilte li-vi·e de toda "ct autoridade 
sol.JrenattwaZ e so depc:nde das autoridades 
natw·aes. 

O casamento civil em nosso prüz é uma in
novação perigosa. No seu tempo, dizia o orador 
Romano <J.ue-de nada valem as leis sem cos-
umes. e1 eve consu ;; anc1a1' a aspu·açao 

do povo, conforme suas circumstancias, habitas, 
u~os e costuill:e~ .. Pergunto eu, qne .solicita.-

maioria do. nac;.ão para se dize1· que o casament~ 
civil e tena; c instantemente exigido 1Jel(t 
opi;!:·ao e pcZos interesses do pai:;? -
_ Si, pois, o paiz esta satisfeito com a religião 
que profe3sa, si não reclamou ilOVidadc alguma, 
par.~ que essa imposição a su·1s crenças e ha
bitos ·~ Uma lei nestas condições é uma ca'·ta
ptoparlwnda, tanto mais iniqua qu:1nto mais 
contl'ariar aos direitos dos- cidaditos. Que o . . . 
conflagrar a sociedr.de brazileira, dil-o o mesmo 
parecer.-«Accresce que o casamenlo catholico 
acha-se no aruago de nossos costumes; desar-
ra1ga -o so por so er:ma 1-:postc;.a.o <e cn e 
um tentnmen esteril e apenas provocador de 
apaixonadas rc ~\cções que afft·ontal'i::tm a m~sma 
lei, perturbariam as famílias, como o têm seu
tido todos os povos, na subit'L inyers~o elo casa
mente religioso em civil obrigato1•io.>> E. o 
pat••:cer mesmo qua confessa est.ar art·aigado 
em nossos costumes o casamento catholico, qu~ 
seria urn teutamen esieril c apenas provocador
decretar o civil obrigatorio só por soi.J~r.1na 
disposição da lei. Logo é o c 1samcnto civil uma 
innovação contraria a nossos costumes, e por 
isso ml'):smo pOL' elles repellida. I-:to de, por 
ora, não querer a obrigatoriedade do casa
mento civil é uma artimanha pueril, e não 
attenúa os mal8s de sua decretaçfio, sob qual
quer fórma . O paiz não quer lG~is contra suas 
crenças e 1a 1 os. eSJHrtto mo er ;-1o, con le
cendo que sua propaganda anti-chl'istã não tem 
achado guarida no espír ito 1·ewog;·ado dos bra
zileiros, quer impôl-n. em nome da liberdade! 
Siga outro caminho o liberalismo. AfervoL"e-s~ 
na propagaÇão de suas idáas e si conseguir(quod 
Deus o:vertat) que o casamento não religioso 
seja verd:~.deiram~nte tenaz -e instantemente 
exigido pela. opinião do paiz, então sa apre
sente ao Parlamento, que não recusará acceitar 
o que o povo quer. '.Mas, por emquanto, sendo 
ca.tholica a população e o Estado, o Parbmento 

à o Rei, o casámento civil não tem di1·cito de 
d.dade, é uma innovação imprudente, pcrni
ci'o~a, attentatoria da lei constitucional, que 
mantem uma religião, e- élas crenças dos ci
dadãos. 

Diz o pat·ecet· que « Alliado (o Estado) á 
lgrej :t Catholica, que vive pelo;; seus Sacra
ment s e nra elles c um dos c a s · 
monio, ó uma infidelidade a essa allian;:a de
clarar, virtualmente, illegitimos e reprovadas 
as consequencias desse matrimonio sac!'ament:ll 
negando-lhe eil'eitos civis. Em regiroen de 
lgrt>ja oflicial, não podem os f'ens preceitos ser 
paralyaados, nem seus resultados necess:~.rios 
recusados pelo Estado >). De modo que o pat·e
cer .reconhece que, em regimen de Igreja 
o~cwl,não podem. ser p 1ralysa~os os seus pre
ceitos, que a Ig1·ep Catholica vwe d:J s0us Sa-
cramentos e para e es, que c uma m e tdacle 
:~. alli:m~~ entre os dous poderes declarai-os o 
I?stado illegiti~os,_ e ~final estabelece q~c a 

solução. nas hypothe:::es em ~que não pode -haver 
cessão de pi·ete;~çües emeJ·gtmtes de suas qua
lidades o1·o-anicas condicionaes de vida ! A ar-
gumentaç<1~ do parece~ ~- infe~iz : · i ' l?Orque 
<..; quem acetta umo. reltg1ao esta n:1. obr1gação 
ele admittir seus principies» (Porta!is), não 
póde paralysar os s~us p1·eceitos c, pot·tanto, 
deve obsenal-o;:; ; 2t) porque o decreto de :3 de · 
Novembro de 1827, admittindo o concilio de 
Trento como lei do paiz, reconheceu ipso facto 
quo nenhum direito assi->te ao Estado sobre a 
substaucia e forma do l\Iatrimonio, e d·~ nenhum 
outro Sacramr:mto. Em rcgimen de Igreja offi-
c1a , c m e 1 a e usurpar- c a JUrtst tcção 
sobre os Sacramentos. U gr:.\nde sophisma do 
parecer est:i em suppôr que ha catholicos que . . . . . -. 
que dispensa a benção da Igreja não ó catl10• 
lico, e pôde fazer o seu ('asamento como lhe 
aprouvet·. O qtw não se póde admittir 6 que o 
Estado~ induzindo os catholicos menos fervo
rosos a desobedecer à;;; leis da Igreja, decrete 
o casamento civil, sem commettor uma gravis
sima infidelidade para com a sur~. alliad:LNunca 
se justificará o casamento civil, mesmo facul
tu.rivo, entre catholicos, porque é preciso 
suppor catholicos fó1·a da Igt·eja Catholíca. 

O casamento civil, s.bstrahindo d·1 q naesquer 
outras considerações, é dcsnecessario. 

Os roligionn.rios divid0m-se em duas classes 
-catholico<> c acalholicos. Quanto aos primei
ros é desnecessario o casa.mento civil, já por 
mo 1vo c consc1encla, J!l porque o c ecre o e 
3 de Novembro de 1827, aliis e:xcusa.Yel ex-vi 
do a1·t. 5° da Constituição, d~termina que o 
concilio de. Trento seja a lei reguladora dos 
casamentos. Quanto aos act\tholicos, ou estes 
têm pastores de suas seitas ou não ; no -1" caso, 
o decreto de 11 tie Setembro de 1801 está para 
regular-lhes ;os eMamentos, no segundo ..• 
Par<.~. estes, em cuja classe entram os catholioos 
que não querem o Catholicisrno, é que o Parla
mento póde tomar alguma providench, e 
assim não havera motivo de qneixas G nem_ o-
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:Governo se verà mais na. contigenci:l. : de dar 
explicaçõ-:-s na Europa por causa de um ou ou
tro casamento exorbitante das di.::posições 
legae~. !:esde que o Estado, de religi:"io offi
cial. j:i 1egalisou o pt·otestantismo com to
das a;;; sua<:; varianles~ por amor da coloni-
zaçao e n- ·o eranc1a, recon ecen o os c~lS3.· 

mentos celebt·ados seg-nndo o;,: seus ritos leg:lli.se 
ta.m b~m os c::-.samentos dos acathol icos :l.\'ulsos. 

Tem-se dit1 e repetido muitas vezes que o 
casatUento civil ac•;.ba de uma ve:r. com o.:; (:a:;a
mentos ttt liH~ltw::;·ios. 

Vejamos. Ess::s cas~mcnto::; dão-:;e ou por 
obst .cnlo da parte llos parochos ou d:t f:lmilh 
do.-; noivos ou do .i uizo r\: orp h:ios. 

No pria1,~iro caso; ou os par.-1cbos proced•'lll 
com 1·a:r.ão oa sem clla.. Si com ra.zão, nr:nhuma 
respous~~l>ilida.Je ad~·(!m par:- a i~•·ej:i ; si, ao 

. . · ~ . ·. '" 

dá-se facto analogo; rptid jw·is ,si pel() proj~cto 
é impossivel este ajuntamento, por haver o im
pedim~uto de ~~ffinidade em linha rc~cta (n. 3, 
§ 1<', art. 1°) '?. '!ual a consequenda pratica~ 
O individuop;·c_juclicarlo com a disposição da. lei 
r-ebella-sc contra. a intslortl.nci•• d la 
dos prií1cipio.~ libe;·(tes, a impugn3. all·~gando •1ue 
si ha lil.Jer.lade de comciencia, liber-dade de im
prc- nsa.! e liber-dade d'~. pc:ns:tmento, e outr:tS não 

e a , ,.uer((au~ e a;;w1·, 
que virá completa. r o ele nco das publicc!s liber
dades. 

(?\ão p~ucça i;:so extt·aordinHio põr que 
um OJ·g-ão de publicidade .P. di:.se que o fecha
meu to d:1s por tas do~ estab~lecimen tos commer· 
da.cs é um attentado contra a liberdade indi· 
vi-dual c de con!':ciencia !) 

Acr0.sce ainda qne si e~se individuo iem 
relaçõJ;; no e ... u·ang-eiro e manda J•Ub!icar- lá 

o ·o · speito, o .. des~ 
afl"ectos rl:_~ Brat.il e da. immig·ra.çito cxplot•n.m o 
caso, e e:s r evogado o artigo dos impedimentos 
)Or causa da !.ibe;·darl • ri , s · · 
facililar a l)Ovoaçiío do n.IJS$0 t CI"i"ito;·io, ou 
melhor p(l.l"êl. avil.1r opa.iz e importar o mo;·mo
ili_.. ;;1.0 com todas as suas torpezas ! 

Excede as proporções de um voto s')parado 
desem'oher não só as questões principues do 
parecer como as que- se lhe referem. N:L dis
cussão que se ~brir sol.Jre o projecto offet·e~ido 
peb maioria das commissües, espero :fit·mar 
com mais lar-gueza a. doutrina que em esboço 
aqui fica exat·a.da. . 

_o meu trabalho é imperfeito~ muito imper-
. 

do magistrado, e pot• con."eguinte inhabilitados Não allego, po1·ém, os motivos que p :1dem 
para o casamento, contenham a paixão que os desculp~t· de alguma sorte tanta. imperfei-
domina ·~ Contra a. ordem do ma.•.,.istrado o offi- ão ·OI'C u 
c1a ctV! nao ce e ra o ca;.;amento, o então os o fim que t•·Úho em mira, Jeyaà.tar um prote;;to 
nubentes casam-se twnulttwí·iantc;Jte sob o contr:-.. a inconvcniencia e heterodoxia <.lo pa
re!!itucn do liúe;·alismn,i~to é, concubinam-se. recer c seu cons:)qnente projecto. 
E' intpo:ssiw~l legislar-se par:l. certos c deter- Parece-me tet· de1nonstrado, entre outras 
minado;; casos. Não ha lei que evite a explosão causas: 
de paixões, quando 0stas se :l.poss:un de cora- ill, que o C:l.=":>.rncnlo nãú é um contracto 
ções que não temem a Deus. Do exposto, con- puramP.nte civil ; 
clt!e-se que, para evitar os ca~etil1.entns tttiiHtl- 2°, qu~ r~ uru Sacr:1.mr'nto d:.l. Ig-reja e como 
tv-Ol·ios "ó ha um ffi'.!iO, e é as famílias c os tal exorbit:1. da · alçada do poder civil, (1 uanto 
w.a gistrado;; não liga rem inleresse pelas uniões á s u bsta.ncia c forma. ; 
d<: seus filhos e tutelados, o que não éadmis- :3•, que não procedem-os pretextos invocados 
sivel moi·al c legal11/i'nte. Aléu1 de que, sendo para. a d1Jcret:• ção do casamento civil-coloni
esses casan1entos em numero limitndissimo, :r.~u;.ão, casamentos de acatholicos que n:io tôm 
seria ~raye injust-iç:L iwp~li'·S.., 11ma lei~ que não I pastores de sn3:~ religiões no p~~iz o casaíiien
remedtarta o mal, a totaltdad" da naçao. Para to~ tumulttw·,·r.o.~. 
mais J ·:· monstrar que o casa.tnento civil não im-, Re~ta súmente destruir não o pretexto app_a-
)Cd~ .os casflmento:l tt-'multtwrios rcco!"do um 
facto occorrido, não ba muiLos annos no Rio 
Grande do Sul, e de que tive noticia pelos jor
n.aes. Um individuo quiz casar-se com a avó 
affim, c como não tivesse alcançado do apostolico 
bispo d::tquella diocese dispen~a no impedi
mento, extrava>ou sua col~1·a contra o digno 
prelado, não poupando os doegtos do cstylo , e 

.• até. a so1·dide:; usu,.a1·ia de que falia o pare1cer 
tambem lhe foi n.ttribuida. Vendo esse individuo 
que não podia rcali7.u1· o seu intento, npostatou 
e fez o !-leu C3.S:lmento eomo entendc11. Suppo
nha-se que, sob o regimcn do casamento civil 

contra o ca~amento relig-ioso. 
O adio á. lg-reja e anthipatia n.o paure são alvo 

de toda cs,;;a propaganda do mcionaUsmo. 
Pois bem ; ap~)ello mesmo para a cohe1·encia 

desses que fazem g-uerra á idén. religiosa. Quero 
p ~ içõr!s definidas ; é preferível o inimigo de 
clarado ao amigo traiçoeiro . 

Fira-se o combate em campo leal. 
Nada de infidelidadeg, nem picardias. Já. 

que não s~ g11a1·da c respeito preciso á alliança. 
eutre o Estado e a. Igreja, rompa-se de umá vez 
com ella. 
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Comba. terei s~m ce ;~ar e;:se alvitre por
que é um erro e eu não transijo com o falso 
principio. 

Entretanto, devendo mesmo no erro l1av~r 
coheroncia, lembt·o aos in1migos da Igreja que 
a pratiquem separando os dous poderes. 

Isto, além de coherente, é mais sé:•io, mais 
digno. mesmo mais generoso, que provocar 
ql!estões. todos os dias. ridicularizar a reli-
"' • !j ,a. .. 
total que o ce1·ceamento. a u;;urpaç.ão rias at
tribnições da Ig-reja, d,~ixando-a official in 
nomine e sujeitando-a a vida de ignomínia. 

E' mais honro:;a a. le:1lcbde que a pe1·fi lia, 
a franqueza que a hypo ·.·risirl. Ou respeite-se 
os Sacramentos da Igroja, ou ent<1o commct
ta-se logo o crt·o m:~ximo, o d~svario su
premo, que dirime toJas as pendencias e eles
altera o udio. 

como tsse, com 

Vencido, como catholico e brazileiro, las-
ümarot a m e 1c1 a c f a patnn. q u11 proc a
ma o athei~mo. na escoLt, na familia, o no 
governo. t•cattndo-m1, quem sabe ? só a con-- . 

' ;t ' • . .. 

violencias c hez·csias, podot· exclamar pa1·a· 
phraseanrlo o g-rande patriota O' Counell: A h! 
etí ab•mçõo o desvario que tornou a Igrej~ do 
Brazllmais bclla, mais fot•tc, ma i.,; livre ! 

Confio ass:l.s que o ,;enerando episccp:1do bra
úlc1 ro, o dera e M catholico;; em geral, não 
se deixarão permanecer qucdos ante o proje
cto dP.s~r. C'llõ;:l.tnl'lnto civil qne n.bab o Yerda
deiro elemento de pros;,eridade de um povo-a 
ann w., na p u·ase <o cxtmio o < ra.J t~. 

Te1·minnndo, dir·ijo :H'lS ndvl'r~a.t·in~ ~<1.. Igreja. 
a. mef:mn ~ttlnstr·ophc que de Flotto dtrtgtu aos . .. . ~ .\ " .-
cr>iamos afil!·m ll' -\'OS qn!l sl a itl'>tiLtti\·ão elo 
nultrimonio, fi"" r1 absolutament:) n~'c~ ·ss:Lria :i 
vosc;n. ot·lam social, ainda cxislo, vós a dc\'e :s :i 
idf\n. chl'ist:1, por mai;; quo :1. tenhacs (':'Jl't'om
pido . 1\leditni, p01·ém, profnn lamente no des
prestigio da. n.utoridad·~ mornl do m'ltrimonio. 
em nossos di:1s. Si a id,;a rclizio :-:a desnpparc
cer desse :\Cto aHA'tlsto, a voss·.t Í tlrnilia. ni'io 
dul':l.I':Í. urn nnnr•! >~ A C:t:nara dos St·s. De
putados q 11~ delibere como cn tender em seu 
patriotismo e sabedoria . 

Sala das comruissões, no r n.ço da Caruarn elos 
DnpuLatlo~, 1i de .Julho de 1885.-:- P,;~.drc, Ol!Jm
ZJio Cam1ws. 

E' lido e ::tpprovado o seg-uinte 

PAUECE rt 

N. iôG-1885 

L ie nça a? Sr. (l:Jpuliulo Jfail iJcl E L!{msio 
C oJ·r,Jia. 

A' commissão de conslilnição c poderes foi 
prcs~nte o o.lllcio c r~ q uc o. ~r d~pu tado 'Z\Ll
noel Eufr·as to Co1't'e1a sohctl:! hce1H~~a para 
rotir~tr-sc tcmpor·n.riamcnte ela CürLe. 

Vll •• -55 ~ 

A commis:;;ã<>, em attenção aos prece:iente~, 
é de parecer que .s3 conceda a licença solici
tada. 

St\la das commüsõ 'S em '16 de J ulb.o de 1.858. 
-C esa1· Z ama.- Leopoldo ele Bulhões.-
Carlos A.ffonso. · 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 

Pr,OJECTOS 

N. 30- i8S5 

Credi_tos sttpp!.cm,en tarqs ele 1. 003:67 5s2.?8 
âs -'Oerba.'> dos§§ 14, 15, 16, 17 c 21 dos 
oí·çcnnentos de 1883 -1884 :1884- 1885 
pm·a despe::;([s com $t~ú::.·idios, pttblicrrção de 
debates e rtjud(t ele c·usto ao,.:: pi·esiclentes de 
l)Y'O'Oi.ncia. 

:\ commissão de OJ'ç::tmcnto, a quem foi pre-
~ • • • T • 

. . o 
I:t1 perio abrindo c1·edi tos supplementares n:\ 
impol'tancia de 1.003: 7G5$25ti afim de oecorrel' 
ao aooamenlo de des )Czas com o subsidio de 
Senado1·es e DepuL:tdos e publica~ão de debates 
da se--são c:ttraornina.ria, impressão de annaes 
anteriot·cs a 1~57. e ~jucla de Ctl;,;to aos. v.resi-

188:J-'18d4 e 188:!-1885. julgand >justificados, 
pelas tabelhs que a acompanham, é de parecer 
qtle a mesm:t proposta seja adaptada e convor
tidn, no s~guinte projecto de lei : 

AccrcscentA.-se no logal' competente: 
A As :embléa Geral decreta: 

Art. 1. o (Como na. propo>ta.) 
Art. 2. 0 (Atiditi.vo.) Para occort•et· a essas 

as disposi-

Sala. 1bs commi-;sõe~ em 15 de Julho de 1885. 
- .A. Can~odro da Rocha.- .L A.. de Padtca 
Flc:w·!J.- Low·u;tçiJ tlc .:ll!ruqucr-que.- Jl. 
:\lves ele Art!ttjo.- UI!Jssa.~ Yiannrt.- F. 
So!lí·rJ. 

(A jJ;·opos:.a c taTJella:~, a qlfc se ?',;fe;·c este 
pr oj_:c lo, ctc/wii!·S~ na se~ :;f(o de 1.4 cl..; Ju
lho. 

N. 3!-1835 

a~·crlito ao ll!ini .~tcrio da Ag;·i<;ultura p ro·a os 
estudos da ( cn·o·via elo Madei1·a e Jf amotd 

A cornmi:ssão d<3 orç:1men.to,tendo e::s::aminado 
a JI'O losta do 1oJ 01' oxecuti,·o. apresentada em 
:..:.. e un 10 pt·oxtmo 1n o pe o numstro e se
cretario d'Estndo dos negocias da agriculturn, 
commorcio e obt·ns publicas, relativa ao credito 
vota.ào pat·a. o serviço do.~ csLuJog da ferro-via. 
do Ma ie!ra e !\b.moré, é de p:~.recJr que seja a 
mesm~L propo;;t:t canvertidu. no seguinte 

Prqjecto de lei 
.Accre ;.;cent·"J-s~ no lognr compet1mtc: 
A A-=scmbléa Gcra.l decreta: 
Art. 1. 0 (Como na propost:1). 
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.Art. 2." (Substitutivo) Par:1. o~:corl'cr :l. de:;-j yemo, n:1dcficiencia ~,, sohras ua ~·eceita, n. fazer 
peza. de que trata o art. 1(), é autorizado o Go-, as operações de crcdlto nccess~n·u1s. 
nrno, na .leficicncia dG sobras de receita, a Art. ~).o (Como na proposta.) 
faze:r as operações de credito neccssarias. Sala das commissões em 15 de .Julho do iS85. 

Art. 3. 0 (Como na proposta). Lo1uenço da A.lbttque,-q,rc.-.... 1. A. de Paclua 
Sala das commissões em 15 de Julho de Flt;t~;·y·7-4.. Carncii·o da Roch11.-11I. .tllves 

• I J " ~ 

Padua Flettn1.-.A .. Co.,·;zei;·o da Rocha.
].!. Atvcs do Ã.Nwjo.- F. Soclí"J .-Uiyss~s 
v· c 

(.-l p1·oposta, a q_Me se ~·cfe,·e este lJi'ojecto, 
acha-se na sesscio de 22 diJ Jttnk.J. . 

N. 32-i885 

Credito de t.J2::J-12;$48G ao .tlliniste1·io da 
Agi·icultw·a lku·a a verba-TclegJ·alllws 

A commissão de orçamento, tendo examinado 
proposta do Pod!!~' Exe,~utivo, ap1·~sentaJa. 

o - n o P'' o 1n1s ro c 
Secretario de Estado dos Neg-ocios da Ag-ricul
tura. Commercio e Obras Publicas, relativa ao 

graphos, é de parec~"r que sej:t 
posta con:vertida no segu-inte 

Accrescente-se no log-Dr competente : 

A .Assembléa Geral decreta : 

Art. i.•) (Como na. proposta) . 
.Art. 2.o (Como nfl. proposta). 
Art. 8:• (Sub:;titulivo) Para ocrorrer ~:. tles

pcza de que ü·ala o c.rt. i 0 , é autoriz:\do o go
''erno, na df1ficitmc1a do sobr::~s da re,.eita, a 
faze L' as o Jcra :ões de credito necessat•ias. 

.J rt. 4. o (Como nn. proposta). 
Sala das commissõ"s em 15 de J nlho de 1885. 

- Lottre il o clv A.lb u tterorc. - .:1. .·L de 
Padt!a Flel!l"Y·-.1.. Cm·;1eÍJ'O da Rocha.
.JI •• 4.lvc.-: rlc ili'aHjn.-Franci~co SodnJ.
Ulvs.-:cs Vianna. 

(A pl'opos ta e tabc lla.~ rt que se i't'(m·e este 
pt·oJ::cto, aclw.ííl-sc na scs.•ao de 22 de J n
;1/lo. 

N. :13.-1885 

C';·cdito de 107:000$ ao Miii"isttJ;·io cltt A:;J·i
n:lt u1·u, para a vc;·!m-Obras Publicas 

A con.mi;;são d~ orçamento. tendo c:;.amin~do 
a proposta do po ler· oxecuti vo, apresentada. era 
22 de Junho pru~imo passado pelo Ministr·o e 
Secretario de ~~tudo dos Nego~ios da Ag~·icul-

~, 

credito \'otado para o se!'Viço da vcrb•L-Obras 
P11blicas, é rlo parec:~ l· qne seja u mesma pro
posta convertida no seguinto 

Projccto de lei 

Accrcr.;crm t~-se no logar competente: 
A A~scmbléa Gor.tl decreta: 
Art. 1.0 (C.,mo na propost;l..) 

Art. 2.o (Sub,titutivo.) Para. occorrer idês
P•-:!1.:>. de que trata o ~l't. ' 1•) rj autor·i r.ado o go-

(.A lWOiJOSta e Wbellas, a que se ?'e{e1·e este 
ptojccto, acham-se na ~essao de 2.2 de Jt!-
nw. 

E' lido, apoiado c a discussão adiada por ter 
pedido a palavra o Sr. mi1listro da justiça o 
seguinte 

Requerime;1to 

Fm·to ou ronbo no Consulado Por tu .!"Uez 

Requoiro por itltermedio do ~linisterio da 
Justi .a co ia d inc er· ) · i· 
procecleu pelo crime de furto on roubo, prati
cado no Consuhdo Portu:.ruez desta cida·Ie. 

Saln. dn.s se::;sõcs, 17 de~Julho elo 1885.-AYis-
.t cs . pt no a. 

E' lido e vai a imprimir, o remettido :is com
missões do coustttuiçilo e poderes d~ Assem-

éas prOVlnClaGS, O SCg"lllUte 

PitO.TECTO 

N. :34-1883 

A Assembló~t Ger~l resol v c: 
Art. 1. 0 O presidente da pro\'incia é a sua 

primeira : au toridadc, a cujas ord:~ns devem 
o e ienci~ Ot o;;; os uncc.ouar10s l?U) 1cos ne a 
existontos, de qualquc1· catheg-o!·ia. 
~ 1. 0 Par·a au:xilal-o na aüministraçiio baycr:i - . . ~ 

. , . 
pros,nas província;.; de primcir:L ordem, n.té sete 
na;, de 2:>., c de t1·es n.tó cineo nas de :3:1. e 4.a.. 

§ 2 .'' O pr·~sídrm te do con-·elho provincial, 
scl'ã. o d:1. Assem bléa Provincial ou o l!idadão 
c1 uc ella. pr·efc1·i r eleg·'r pat':l. aq udle cur·go. 

Os otltt·os conselheiros provinciaes serão elei
tos pelas Camaras l\lu nici p:les, em listas a.ssi
gna.da.;.; da tantos norurs .c1unntos conselheir·os 
Jiouver a elc;;r·r, e que serão remettidas, fecha
das, á .Asscmbléa Provincial que f::.d a apura
ção dt't eleição e dceiuit·ú. todas as questões que 
csb. ~usei tu.r. 

A :\s,~mbtéa Provincial el~'gerá trc:; aubsti
tlltos par.l os impedimentos dos conselheit·os 
cfl'ectivcs. _ * ::Lo Os eonselhoiros eleiLos pnla~ Cn.maras - . -

i( • '" , ' a-
dos da posso, c emquanto não empossado:; os 
que dever~m substituil-o;:,:, o podem ser reelei
tos. 

Os eleitos pcb Assemuléa Prorincinl sot·virão 
por um n.nno. 

§ -\ . o Os consc1 hoil·os provi nciaes terão os 
\·encimen tos qne lhes dcct·etar~m as Assem ... 
blt'·:·lS Provinciacs. 

§ 5.a Não pou0m ser eleitos m0n1hros do Con· 
sclho provincial O'i que n:1o podem ser eleitos 
m~m l•t·cs d:Js AsscmlJléas LegislatiYas Provin-. 
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ciaes, dispensando-se, porém, para a.quelles a 
condiç-ii:o de rc:údencia antorior na provincia, 
exigi· ia P'Lra estes. 

§ Ô.'- O ca.rg-o de conselheiro provincial não 
in com patibilisa 11~r~ outro de ~biçib, mas ó 
impedimento p:l.t'a ."mpt·cgo Je r:om.e:lção do 
o - . , XC -
pt1ta!los os cas:1:;; do art. 14 da lei n. 30?~) de 
!J Janeiro de 1881 até seis rnct.es depois de 

•• P. • 

§ 7. 0 O cons··lho provincial p6dcc s~:r sus
penso por decreto, prGcedendo p·1reccr do con
selho de Estado pleno, quando usurpat· func
çõcs de outra antorid:1de ou impedir o desp:t
cho dos n"gocios que lhe fo:·ent commcttido.:> 
pot· dté·sidia ou dnlong:!;; injustificndas. 

A Sllspensão durará até ~1. reunião da Asscm
bló:l P1·ovincial, qnc providencial'i como .fot· 
mais conveniente sobre a continua~ão ou ro
clci(~ão do conselho ou de al/)'uus Je seus mern-
bros. 

§ 8." A s·:spensão de nm ':ons,,li10ir·o pro
vincial podo ser detet·minaàa peio cons~lho! 

0 1 - · qu a .c ss m e:t · ronncra a 
respeito detem1inar, nos termos do pa~agrapho 
anterior. 

q o 

província c aceitação d-J cal'gos porm1 tLi:los, 
nos t~:rmos do § 6°, f:tzem perder o cargo de 

_ conselheiro provincial . 
§ 10. Os conselheiros provincia.es s~rão pro

ce.;;sado::; e julgarlo,; nos crimes commnns c de 
responsubitidade pela Rela~ão do distl'icto. 

Art. 2. ° Compete ao conselho 1Jrovincial : 
Lo Interpor parecer sobt·e q~aesqner as

sum tos uo lhe forem sub:nettldos pelo pre-
si ent~ 11. prO\'lfiCHl.. 

2. 0 R.equi:silar directamcnLc de c!u:tlquer 
autoridade os esclnr!"!cimcntos c documentos 
qt~ejtllg-ar deeeSStrl ·.. • · _ .- · . 
pareceres 011 para o excl'cicio d!~ i'uncções prG

pt·ias do m0smo Cons~'lho, o rel'larn:1r do pl'C
sidente ~ ob.;cJ·vancia da reqnisir;:'lo, quando 
tju:d'1"Cl' atttoridad•J t'ccusar-sll :J. clb. . 

::l." Representar contra qunlqucr autorvlade, 
qu•: mal pro~erl:l, :•o pre~irlentf! d 1. JWOvincia, 
e ao mini,:Lt'O rlo impnrio contr·a e~te. 

-1 . o Praticn.r todos os netos o "Ã~l'~Cl' t.orlas M 

funcçõns qnc lhe for·~'m conf·•rid:"ls pchs lf!i,.; 
provi nci aes nos negocies ? " com pet.cnch .dc~
t::s, comtant•J que o prfl:;;tdcnt:·~ d:\ p:·uv1 ncta. 
soja o unieo 'lX•~Ciltor de snrt~ deJib0r:1ções. 
Em caso;; de n0m · •nçõ~s pnra crnpt·egos ou com
m_ is .. ões. os ::~.ct•)S serão expedidos pelo pt·csi- I 
rhnLc da pl'ovincia ; 

nccc~s··~ri:~mcnte o soLrr• os seguin-
L" s ohjectos: 

§ 1 • o So!H''l a conw>cnçiio exh·aor.li nar•i:1. on 
.• adiamento dI Ass·~lublóa Lngisla tiva Provinci ol 

(Acto .t\cldicioMl, ar·t. 24. § 2•)) ; 
~ 2. o Sobre a donog-:tç:io de sancçio ou sus

pensão da publicação de leis provincbas (Ac to 
Addicional, arts. H> e 241 § 3 ') ; 

§ 3.o Sob1·c rcgtthuw}nlos qu1~ _tivev _de ox
pcdir pa.t·a.a l.Joa execução das dtLas lc1s (.Aclo 
Atldicion::t1; art. 2·1; § 4°) ; 

§ 4. o Sobre~ npplicnção d:1s sommas desti
nadas par-a as estrad~s, · navegação ii uvial, ou 
quaesqner obras ou serviço~ em que arbítrio 
lhe caiba por lei (Acto Addicional at·t. 11, § 5~>); · 

§ 5. o Sobre socorros publicos e despezas 
correspondrnt0.s. 

;s o )rc a nu ortzaç<tO ou apprO\raçao e 
ca'5ns de emprestimos sobre penhores ; de mon
te-pios, ~ocicda l_es de ~occorros mutuos, d~ bc-

lução; 
§ 10. Sobre a suspensão do provimtmtos da

dos elll cor1·eição pelo~ juizos de direito (de
Cl'e to n. 1884 1lc 7 de Fevereit·o de i857) ; 

§ 11. Sobre ir-regularidades commcttidas no 
processo de qnalific<~çii:o dos votantes por se 
t"rcm infring-ido ns formalidades csscnciaes d.t 
lei, para. repres·:mtar ao ~overno. 

§ 12. Sobre a npreciação e :•n~lamento que 
se deva dar á L llCi.· .' · · /)' . 1 ,. . • • 

pn1·a que mJ.ude re;;ponsubilisar as autoridades 
por abusos quo tenham comruettido (Cocligo do 
[>rocesso Criminal ar·t. 15:3). 

. r . ... : os pre>1 en es c c pl'OvlnCla ca 
p0rtencenclo a noru0~ção do~ seguintes f!mC
?iona~io.;; do Estado, ouvindo o Conselho sobre n 

livremente : 
§ t. o Dos secr·etarios das provincias; 
§ 2. 0 Do;;; empregados do corrnio, colonias o 

do saudc publica que não forem chefes de re
partição; · 

§ :3. o De todos os empregados de quaesquer 
estabelf!cimcntos de instrucção publicn., cr·ea
dos por· leis g .·raes, com excepção dos lentos, 
prof·.~ssorcs e di rcctores; 

~ o 

rio-s rl::l. guerrn. e marinha, com exc."Pvão elos 
'1 u e forem miiitarcs ou chefes de f':erviço ; 

~ 5. 0 ! ·e iodo;; os empr~'gados rio Ministcrio 
l.~ . ns trça, com excepçíio os es~'m arga ores, 

jui:r.•)íl de dit·cúto, chefes de policio. c ,•omman
dantes supn.r·ior.•s da. guarda nacional ; 

§ G.o Dos cmrn·Qgados do far. l'nàa., que n~ío 
lOJ'Cllll snj ·itos a ncccsso ou chefes do l'epat·
tif:i"io ; 

·§ 7. o A nomear;:'lo, 1 iccnc;a, demissão, rcfot·
m~t o·1 :lpOsl"lnt·dori::t. no.~ l'ltnpt·e~os cren'lo"> por 
lei provincial se r·•gularrro por el!o. 

,\t·t. 5. 0 ''s vicc-:) t' r•sidentcs da. pro\rind:1, 
eom e:•ccpç:'lo do primn.ir·o. se:·ãn eleiLos peJas 
Cam?.rils M 1m ici p, cs, como elegerem os conse
lheiros pri!Vinciaf:'s (art. 1·' , § 2o) e serão por 
'1un.tro :1.11 nos. 

;:; 1,n Feita a npnraçrro. a As:;;l'mbl~:t Pro
vin~inl i-mmedintnmcntc determinará a ordem 
em que so de\·•~m substituir os cinco eleitos, c 
qnc poc. ::! srJr pot•" ;ta ter:v 1. annu::t mente: 
~ 2. 0 O pr·esid"nl.f"l (h A"sernblóa PL·ovin

cial é 1° vic•l-pl'esid,mto da pt·ovincia, salvo 
1lrcl•r:Jndo q uc renuncia •'ate cat·go ao a~sum!r 
aq uellc; _ 

Neslc cn.so n. Ass~mbléa. e1cgõrã o 1.0 yicc
prPsi(len te da proviu ·ia. 

§ 3.~> O vice-presidente, assu:nindo a p i'OSi
doncia c no oxcrcicio dolla, póde sl3r dcmittido 
polo governo; ma., pódo S" t" l'Cclcilo, em eleição 
que se f< r á dentro de GO dias, depois de Iuwor 
ti.IIUGllG dai:x!idó a. admini&h•açãó ; 
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O fo vice-presidente póde ser suspenso, com
pelindo :i Ass3mblé:l. Provincial tlemittil-o ou 
reel••g0l-o, e neste caso ficarà. bnbilit:tdo para 
assumir a pre;;;idencia quando nccessario fvr. 

§ -L 0 O processo clG eleição dos vicr-prc:>si
dcntes e conselll" iros eh\s C:\maras l\lu 1. ·-

paes, ser:i estabcleciuo 1}elo governo, e o d:1. 
apuraç:io, cbs~ificação e dl'miss:ro, e el~'ição de 
uns e outt·os pela. :\.,.:sem!,)léa, so fará. pdo regi-

, :.. om ·~açao os Ylce-
presiden tes1 pelo governo si não o;; cle:;er a 
.As::embl,~a.c dApnrando a Camarn. da capital da 
proviucia a eleição dos Conselheiros quando a 
.Assemblcia não o fizer. 

Neste caso presidira oCon~elho o mais Yotado 
conselheiro. 

§ 5. o Igualmente por lei provincial se est:1-
belecel·á o numero o Yandmentos àos empro
gadó_s d~ s'3cretaria necessarios p:.~n. o cons·.\ bo 

' ; :o:; -...; ' 

Jlrocesso ncccssario para f.-.cil!tar-lhe o de~em-
pcnho ue suas attribuiçõe.-.; e suas relações cou1 
a. Jl' iden i da r r" • 

Art. 6. o O conselho provincial pólo crear, 
para uma ou mais comarcas, um commi::sario 
proYineial, com approvs..ção do presidente da 

rovinc1 , que o nome,u·a e om1 tu· a so) pro
postn della, c que funccionani. nas circuwscri
pçõe;, quo lhe for-em det·~rminacbs com os se
guintes encargos : 

i_o Recebet· e trJmm:ttir qu:1csquer peti
ções e reclamações di1·igidn.s i pt·eside.ncia. d:t 
provincia c conselho provincial, que não forem 
de antoridades; • 

2. o Fiscali:"ar, ~em nece:sidade J.e OJ•doro es
l)ecial, ::t ex·~cução .d~ ob1·as publicas c elo con-

• l raça 0 e1·, , prO\' l llCl:-t 

ou municipal, c o;;; serviço;; publicas Qm gc:·ãl, 
q~H~. não fot·:r~ propr~:tmente de ord ~m judi-
e' êl r ~o. ou nultta. · · .. ·-
(lllCr juizo e a qualque1· outro fnnceionario us 
medida.s de cautelln. e SCg'Ul'lllv:l. de dit·eil:.S e 
interesses da administração, ligados a taos 
oiJras, contr•\clos e servi.ços ; 

:·L ·• Requisitar de q naesqucr fu nccionnrios 
infortn·t çü se pi·o,·as ne•.·e.;;sari::t s par:1. instroc
çã() d'! su:1s allegac;.õcs c parecéres t! descm
p'}nho ,!e sua:; funcçiJe;; ; · 

§ 1. o Siio i:-:cutos de s<:llo r1s pa])(!ÍS di t·igitlns 
pelo:~ coJ·rcios a qual•Itwr :.tlJI.vridadH, pelo co:u
missario pl'O"ÍnciaJ, C todos OS rCriuerÍillCI'IlOS, 
Cerl.idücs C dOCillllCI1Í IJS 'IIIC pOI' cllr; [t)I'Cffl fui'
necirlos ou r1 ue (~llc pr"ci~:1r 1 .ara j usLificar 
q: .al·~uer a c to de sons f,l nc1;/JC:S. 

Art. i . 0 As com:J.rca~ ct·e•Hhs pel~s Aescm
hléas Provincíaes, d.epuis dest• lei, e para cujo 

• • ~ '· I . 
t 

geral do lmpet·io, só s·~t·:io prov:das si as 
lllCSm111i 3S'-CIUIJJÓ:LS ÚCCl'r~tarem \'C!"bll. p:; ra, OS 

;'enro,iJncntos dus respectivos fnncchnm·in.;;. 
Art. g_o Os t1·ilJuna.•·s o:t~c11tam as l·is pro

vinciae~, pelo processo que <lll :~; dettH'!IIillli!'euJ, 
s~m aLli'Íbui(;ãrJ. pal'J. dcda!·al·á~ iuct..IJI:;li Lu
cíoca•H <:U (!Otltl'!lrias a h: i:> .:!l!t":Jes . 

§ i.(j (J.; r•rn!tt•ega !11• ~~l':téS ttão ol;rÍgad•Jij 
a dcs,!rnpontwr t 1ua.""'(tll'!l" fttt:c·c:i.í ·~o~ 'Jil '! IIm.; 
forQrn NJ!Titueltitla~ p.,,. Jcís pt•ovir,c:iaot>, s.~n·~· 
don::clan livr·-·JMn t·~ p~lo J>l'CRitll'!nt.c tia prn
vind::~ .. 

Art. 9. 0 Além drs impostos actual111ente per
tencentes ás ]11'0\'incias, ficar11-lhes perten-: 
cendo m:! is e serão arrecad:tdos como ellas de
tcrmi nart~m : 

1. 0 O imposto ~e. se!~o fixo e proporcional de 
O' 

di dos peb admiu istração provincial on muni
cip:ll; o 'le recibos dados por em prezas de. ser
vi~,~o-: munici 'aes ou provinciaes aos no delles 
se u usarem me u1.nte pa.gamontfJ do dinheiro; 
o de di\'idendos a :1cciouistas de bancos, com
panhias ou associações n.nonym~ts de qualtluer 
naturo?.a, que fllnccion<1rern na provincia, eem 
::;uhrenção ou ÍàvorQs e [UÍ\·alenLes do EsLado, 

. e o impo~to de loterias decretadas pebs respe
ctivn.~ pl'ovincbs; 

2. 0 lmposto" tcrritoriacB. 
.Art. 10. R0vogam-se as disposi~ões em con· 

trario. 

O Sr. l\.(aciel diz que , existinrlo sobre 
a mesa esse projoclo a;;ora lido relativo ü. 

i, r:: çtto previne ta , rcquet• ao 
Sr. pl'esidcntr> f!llC se dig-ne do consultai' a 
C:ttn:\l':t :-:i conscnt:r- em que S. Ex. nomeie uma 
comilliss::lo cspecbl de nove membros para sobl'e 
clle inLer1,or o seu parecer. 

O Sn .. PnESIDJ~:\TE decb m que vai submettcr 
i cn.Ea o re11 ucrimento do nobr;; clcputaclo. 

O Sr ... tt .. u.~'!rade Pi~u.eira, ob
t·:!nrlo a pdavr~1. peb ordem. cliz '1'10 estes 

._ 1 · •. 1 · s vem F;Cr ei os por escnp o, 
submcLtidos :i discu..:são e depois votados. 

O Sn .. Pn.1::smE:-:TE clc~hu·a que h<\ preco
aç.ü:o a outros p1·ojectos de S1~rcm 

votados taes req ucri mentos sem di seus ;ão, o 
que aiÓ independente d ~ ! votaçfio da Catnar:c\ j:i 
se têm nomr~ndo com mis:;ões. 

O Sn. AxnnAni~ Fxr.urmtA rer.:pondc quo não, 
oul) cornmi:;~:!o espr!cial, pnr~ dar parecer so!J,·c 
fit:nlqt~CI' ns<;umpt.,, sô Sf'J elege on nomeia em 
vista de re.1u"I'Í11ló! n to csc1·i pto, com di . .-cussiio 
e \'Ot:v;."io ·la Cam:u·a. 

O !'1:. PnE~mr-::-:T:~ ·diz r11.1~ o nr,IJI'(} de~ut1do 
ur·Jo Rio G1•:.nde do Sul podcl'á mandar por 
é.•.crir,w o sou rettucrim•JnLo. 

'\'cru :i. mc;:a, é lido c :~puindo o SCt!l.linto ro
(1ur;;·iwcnto : 

Requeiro ~· nom~a.çã··, de u~na comlllÍRr;ão cs
pr!cíal rlc noVt! mcwbro~ p:lra estudar o pt·~jt!CtO 
de reform:t rl:1 :.vlminisLr:,ção provincial, quo 
na. s a::ãn ele hojn foi apt·cs'lnt·,do. 

S•tla (ia-; ~;o::síJ,~~, 17 de .Julho ,Ic 1R8).
.l/~t ,·ld, 

PoJslo a \'c'llOt~, pc,l•! a pahtvra o S1•. Andratlo 
Fi~ueira, •·, u:' f<h'ma dr> l'e0 iuwnto, fil!a a-liada 
a d j tji! UfiltÜO. 

O fli'a·. l\IHn•u~l l,&>l."I(~Jia, :-Sr. 
pt'"{Í•IOttf•t, :li! f~tl' hón(~ll\ JU> .fm'HIII dO 
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Commetcio o discur:so p1·ofcrido no Senado, 
na .sessão do dia. 15, pelo ex-ministt·o Jo iro
}1Crl0, o Sr. conselheiro Franco de Sá, e ao 
V?l' a referencia _que ahi S. Ex. muito espe
Clal.mente fez a mnn, entendi que era de minha 
obrigação occupar immediatamente a tribuna 

' 

0 Sn:VALI.ADAHES:-Fez refercncia a lodo5 

revelando ató .a ?tJÍ1~~ão de quo al~uem t~m 

S. E~. ainda pensa que é consul. 

O Sn.. 11ANOEL PORTELLA :- AG dirigir-me 
hontem a V. Ex. para insereYcr-mc c poder 
fallar nos :~/4 de hora regimentaes, tão nume
rosas jà eram. as ins'!ripções qu~:: foi-me preciso 
aguardar a ::;essão de bojo. 

Si ent:i:o senti não tet· podido dar prompt:L 
l'esposta <\ S. Ex., hoje felicito-me por ter 
aq uella cjr~ umstancia me })rivaào do f~1zol-?, 

gol ir alguma <:ous~. · 

O Sit. .MANOEr. PonTELT.A :-••• explicaç:"ío 
que tot•na menos oil'ensivos o.s lcz·mos que ern
pregúz·a, <l.S proposi~ões quo cmütira n~L sessão 
t\llt1Jrior. 

O Srt. VALLADArms:-S. Ex. nrto preci;;a.vo. 
de respost.::1. : o seu clect·eto é a l'esposta. E' um 
protesto contra o orgulho e:s.cessiro, que S. Ex. 
rev<:!h. 

O Sn.. MANOI~r. Por:rF.Lr.A:-Assisn, n rcs
po~ta t1ue r.C:lhO de àa1· hoj•} a. S. E~., sert\ mai~ 
limitad;t do t}llC aqDella que hont0m ~e!'ia d:tda; 
llla·.; cartam~'nto '1g-oa r r: rnun c la amara, 
porque n::Lo venho u;;·gredis·, ma~ apnnas !llOS· 

11':!1' C[llfl falta a S. Ex. fantlamcnlo para. ns con
l'ideraçõe.; que fez. 

Soi prew.r mui to a dignidadn propria, a du 
Camara em quo Lenho a.~s·!nto c aJa oni:r:~ c::~s:t 
do p:1rbmr~nto, não menos rcspeit.:wel •JilC csl:t. 
c conhuço que~ lib!•rdatln d~~ ts·ibun:~ tesH nor
mas Jc que o oz·M.lr>r não dc\'C pz·,·scindir, ni11da 
qu~wdo olli.~ndi<.lo, s .. ndo s•!mJWfl con\'Cuient · 
wosLs·at· ~L inj 11;.tiç 1 d:t aggrcssão sem oll't.llt
dcr·, H·•w fcr·ir o agg:·essot·. 

lht Sn. lhP<HADO:-A~1ui ningucm oJfcnueu 
pessoalsr1entc :~s: Ex. 

O Srt. MA:-JogL PoitTt~r,r.A :- Sz·. presidente, 
nntc..; liUC tudo. pot• mim! p•·lo):l honr;~~dl:l de-

a . c 11 J ., : l 
occasiãu (fe ncsb Cn.m:ll·;~ ccuau·ar a <!Xo,·bi
l~ncia. do acto do t;O\'CI'nr> írupcs·hl com a cx
pcdir;;io do uect·cLo d··· 1i de .Janeis·o elo CI)J"rt\nle 
a.nno, devo ar;rtulecer as pala\' r:.JI-(jiiC ~~ ~n d,~reza. 
n•;:i'sa proferir1 o honrado SCIWÚ.t)l' pela p1·ovinda 
do Pu.:·amí. Gt!rLarMmto S. E::t. fe.r,-no.-. .i w,;tít,.:a., 
reconh•·•cendJ c nlOStL'a n.lo q nc as consirleJ·a.c;ües 
(j r.so fit.~.r:nos soiJt·~ :•.cp_re.llc de~ret~ niiCJ fot?J.m 
det,.,rHltU:t,la~ por ('SOII'tto part.Hlttt'LO, rn~ts sun
ploJ:~rnentn pelo clcs·-jo d" q11c (,IJjectt> de l:n.ota 
1mportanein, c•Jntt:l o ~''~iM a11pcriór na!! F:\• 

~uldadcs do Direi lo o Mediei na, seja conside
rado com aquella. msdu1·eza. com aquella re
flexão e com a<iuella prudencia quê :::e deve 
esperar sempre de quem se acha collocado nos 
\.:Ouselbos da corôa. 

O Sn.. V;A~NA VAz :-Tudo isso não deixou 
de existir no ministro a que V. Ex. rt:·f~re-se. 

O Sn. !I!AxoEr.. PonTELL.\. : - Isto é oLtlra 
co usa. , 

t•ado S1:. ex-ministro d? i}nl'erio, explicarei o 
procedunento que aqu1 uveram aqadles que, 
como eu, consurat·arn o decreto de 17 de .Ja
neiro. 

O honrado Sr. ex-ministt·o do iruporio, jnl
gn~do-sc oíf8n~ido pel?s discursos ntl ui pro
Íel'ldos a respeito do czta(!o decJ·eto, pediu da 
trib11na do Senado que fos!':'ern dlcs pt.l.>licado~ 
integralmente, :1fiw de qu1~ S. Ex. conh_!'-; 

O S!L l\LINOELPor;mLr.A :-Não sei, St•. pre· 
si.lcntc, ai esta noruw. du praccdcr esta muito 
de accôt•do com as relaçõ ;'s exh:~tcnlcs entz·e 
uma n ont1·a ca;.;a do parln.me:nto ; não srd r.oes
!110 si hn Jll'f)Cedcnt s nc~Le sentido. Quando 
rnc..:mo os c.!i;;n(:s dt~pltbdos. c1uc t~omo eu. occu.
pa,·am a tribuna a pz·opcsi to dosto iwportanto 
a~;;umpto, 1rfi.rJ tircsscm publicado inLegrallllr>Jl-
1 o o.~ ~:ens 11Í~;cm·i:'os, par·ect:L que 3. prurloncia 
reda.11iava da i':tnc de S. Ex. a.guardar a. pu
lJt cação iule:.rral des..;OH discuz·.;.;o~. tanto tnais 
r1uunto S. Es:. d"d:~J·ou r1ue t"ri:J. de faz~>r a 
:,;n : ~ defjl;m, t[llllndo 110 sl~nado fosse discutioa :l. 
proposta do t)overno ::obz·c as desppzas do Mi
ní:..:tc i'Ío do lrup1~rio. 11 i: C"t t" que esta pz·oi'osta 
[LJrJ( ~ n:ro iJi 1 íscu i a pe a aw<~ra, n .sornen c 
d··poi" de aqui votada terá do ~,OI' submettíua :i. 
:• prtJcÍ:i.çiio d :~ outra t·asa rio parlamento. 
_._ S. 8x. m..:sLron-sn. s:11l'rcgo em p1·ovocar os 
·dcputudos IJ.UO so occuparam com o seu do
Cl'do •.• 

O Sn. Sw:a:'IIUNDO Go:-:~~.\UES:- El.la não 
pro"ocou, acci tott t~ pt•ovocação. 

O Srt. 1\L\~O!O:J, PoRTELLA:-.. . dizflndo
lhos: pub !i·~~ i os vos .. os rlisc" rsos, po1·yue 
quero e•Jrthée-:'r os pontOR do lihêllo MCUI3:\ .. 
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torio •.• Para sua d:•feza S. E :c. tinha muito 
tempo. 

Accresce que S. Ex:. b:tse::H::e em um falso 
supposto. Os discuJ•>::os :trtui pr:JfAridos a pro
posito dest::~. questão estão publícalo5 integJ•al
mente, á excepção do do honrado deputndo o 

O Sn. VALLADAm~:s :-Não ha nada a accres
centar alli. Dispondo ap:mas de 1/4 de hora - . . . .. 

' . I ' 
em todo o caso o discurso scrã publicado em 
breve tempo n~ sua integra. 

O Sn. MAxORL PonTEI.LA :-Quem primeiro 
occupou a tribuna. sobre esta questão foi o 
illustre d:puta·.lo por S. Paulo. o ~r. Duarte de 
Azevedo, distincto leut'e, que foi, da Faculdade 
d& S. Paulo. (Aiwados.) 

O seu discurso pr~ferido na discus:':à·.) da pro~ 

pnblicado integralmente. 
O s~~undo discttrso foi o do honrado denutado 

~ • ·u R~ .l>' '· 

q nando interpcllou o actu31 Sr. ministro do 
imperio a r.:speito da legalidade do aeto de 
17 de Janeiro. Esse discm·so tilmbom está pu-

lC::\ O 1:1 IDUl O. 

O terceiro discurso fui por ruim prof•;rido na 
sessão do dia fú do corr•-:nt·}, discutin,Jo a pro
po~ta. do Governo sobre augrnento d:-J credito 
par:1 as despe:!as mais u!'g-r>ntes com o la
zarcto; acha-se publica.Jo no Dicwio 0/ficial do 
dia 11. 
Tr~tando do facto, q11e 0113 parecru exm·l.>i

tante, não justificavel, de havet· o Go,·orno :tp· r licado ~oda. 3. im portancia do credito votado, 
: ·"='• s c n~ • ' e 

fô:·a pedido e votado, occttpei-tlle nes;;:e discu!'sO 
da declaração do actuat ministro de ser illegai o - . . -
que S. Ex.. se achava, mante11do-o em ex.c
CtH;ão ; o então~ muit_o Jig·eiramente, t~orquc :L 
horfl. cst:tva multo adt·•Ilt:tda., o tt·alnl!:os da ;2:. 
commissito ._!e _inquci·ito exigiam a minha pt·r~
~cnça, occupe1-me d~ I'Cf•Jl"llla das Facuich!es 
de Direito, !cdn.r~n.lo que em OC l~asião oppoJ·
tnna tratal'ia delln, o que cet'k'llll<!Jite fat·ci si 
me cou•·er a palayt·a em ·1u:tlqucr das di,cus
:sõrJs relativas ao ~linistct·io do Imperio. 

Não condcmnei ch modo absolu1o a I'Ctot·ma 
:JO cont.t•:~. rio disse que tinh" ella partes aceita: 
vois ~ niío entr·ei M. apreciação de todas ns 
snas dispo;;ições, rcf0ri·me :(quellas qnc re
chmam provi-ienci·:8 ur·ge1lt•!S para cvitat• ilif
:ficu Uades fL:tnras. 

Disse S. Ex. (lê): 
« V ar•io:.: Ol'a<loJ•es na Camn r:1. do~ De putar}os 

bO lêu:r occup~d•• cnm o r ··g-ula.mcn to c1ue deu 
novos e:;t at11tos :is F'aculdu.les de Dir· .-·ito, c um 
delles atlirmou rpt·' se acham em oxccuç:in rlif
r~rent,ls diapo:;içües. as qtutl} ~ fot•am S!ljeilas 
pelo meauso I'c:;ulamento ;t ant•I·ovnçiio do 
poder· legi:slativo ; . • como il:JS!J t(Ji dito po1· 11111 
~l"'p.utado pcb província ele J-'ernaml.>uco, lout·~ 
JU !•tlado da y:teuld~dc do Dir·oito do !~ceifo. c1uo 
d~vc esta~· 111fm·mado das cous~•s que ~~Ui ao 
d~o, d?SeJO que o Govero.o informf! qnaes siío as 
1.hspos1c;õcs; dentro as que estãO mondonadas 

no art 391 do regulamento, c1uo se acham em 
··xecnção. >) _ 

A informação c1ue desr>ja o ex:-ministro do 
imp~rio parece-mr~ dispnnsavel desde que S. 
Ex .leia o discurso por mim proferido. 

Tratando do r~gulamen_to, na parte que se 
,.., 

p:1ra ;:ul.>sti tu tos d:~s Faculdades d~ Direito c cs
pecialm!mte do da 5~· secção. 

• • -:~. .?'i 

terias que. pelo prcpt•io regulam(mto, :ficaram 
dependnntes d:1. approvn.ção do pod·~r legisb.Li
vo, c que, portanto, não era regnlar que hou
ves-;e coucunm, nilo só para esta, como para as 
demais substituições, cmq uanto o poder legisla
tivo não api!I"Ovasse a refo!'ma,qu ~ clas~ificou o:-> 
sub~titutos em cspeciaes para certas cadeiras, 
quando J·clo regulamento r.}fonuudo clles !-iãO 
g'et·aes e sub,tituem os lentes de lr:aes<luer ca
deir:lS. 

Este ponto lic':•Ll b~m elllcid ;do, não só na
q uclla occ:.~sião, como depois, cr uando o actual 
min·stro do llnpet·io t1~ve (b re!-:ponclcr-me: {)s 
apare.- pr.rmw c· :JS, c, JW o 1 n :v. np _
taclo pela província de S. Pa11lo, o Si:". Duarte 
de Azevedo, torna1·am tão liq uid?-cl~J este po~Lo 

p ·~rio ficado CO!tVcncido de que oE>t::t. parte {lo 
re-:rubmento não podia ter execns;ã:o sem 
a c to legislativo. 

Occupci-mc tambt:m c muito acciden!.almente 
do imp·.·:sto estabelecido pelo regulamento. 
pai':t os exames c defe:r.as de thcses feitns fóra 
da época m:wcad:t. 

l'.tt·a. S. Ex. conhecer que c~b llartc do 
regulamento se acha em execução, basta let· 

• c;:·n- -

cisa clr:. inform~çõos ; lendo o regulamento, 
vet·à que ella está em ox,~cuçii:>. 

O imposto de que fallei acha-s11 decrel:ldo 
no~ arts. _:) e :.... o regu amen o. r o 
e,;;tti e~lalJelecido que os e.;.;tndantes das Facul
da les ;le Dirdto qn0 não fizet'''tn ~~xo.mc no fim 
do ~mno, époc·r~ mn.t·r.nd:L JHlrrt. os cx:nncs, o 
q uizct·cm fno-lo l'lll nutm üpoca, clC\ro:·i'to p;L· 
gn1· :\ qnnnt.i·• ele :30.< clistt•ibuida !'arte par<\ os 
exmninHdores o p.'Ht'\ p!1.ra o seci'Ctnrio. e 110 
nrt. 2~)-J está <·'sta1,elccido 'J'l0 Os uacharcis l[IIO:l 

quizerem defencler the.;;es, m·t>; n:'io puderr:m 
. fl-lzel-o n:1. époc1.J. dc:e!'ln:n~Ja, que ó dcpoi.;; de 
findo!'; o:-; exame'- do anno, dC\'CI'áO pagar :~ 
q•;antia ch 70$000. 

Hcf•;rindo-mc cu a este: do•ts artigos, pct•
g-nntci errl que o GoYcrno se tinln firmado par:t 
<hcrctar tal irnposb. Pode algu0m, nesta ou 
n"' 01.1\ ra C::~. mar:~. cntend<!r que o íJOder execu
tivo 6 c:om etenl.e :l.t·a estabPlcc:'r ir•t )0'-tos '1 
Os rlou~ citailos anigos nfio estiro cornpr•'lhen· 
dido: no al't. :)OI, errt r1tHI for;llll mcncionacla-,; 
;t.;: dil'lrro -::i~:õo.;: cuj 1 C"\eCtH;iio fi< .. ~út•a dependento 
d~L appr:,.·aç:Io .!o po i••l' Jcgisl ti,·o. Ora. n:io 
PSLando nenhum daq r•elles dous at·l.igos com
p~'eher.dido no ttrt. :3\11, é con-.erplent~ cpw 
pelo re .... ulamento, o, portanto, pela vontade do 
ministro qne o cxp(ocliu. a<JUcllas duas di,;posi· 
•;õ'ls uch:tru-sc em cxc ;uçiio. 

E eu n:1o sai. s·nhorcs, si os eslwhntl'!s ~~U') 
ag-..,rn. têrn f··ito exame na Faculdad'1 de Direito 
d<> R~~clfo; têm pttgo ott nrto ·a r1us.ntia de 30.~; 
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ma" sr3i apenas, como diss~, que~ os arts. 253 c 
299 não foram exceptuados pelo a!.'t. 301~ e 
estiLo, portanto, em execução. 

Si S Ex . .j':lgou-se com o direito de dizer 
que aquelles que têm censurado c:c;se regula
mento, nem siquer se deram ao trabalho de. 

, 'l , e c e simp asman e e 
outiva, ha de permittir-me dizer-lhe quo 
parece não ter lido ~em o decreto qu;.-r:_ef,!rea-

porque si assim não fora não pediria informa
ções para saber que esse decreto cst:i em exe
cução na parte a que me tenho ref,!rido. 
(Apoiado.~.) 

·E pergunto: quem d:~u ao J:10der e:!:ccutivoo 
direito de estabelecer um imposto? · 

o Sn.. VALLAD.\.IlES: -E· preciso obriga "L" o 
poder executivo a entrar na orbita. leg-al, ou 
então acabem?" com est(; apparato de gove.rno, 

O Sr... IVL\.:-;OEr. PorrTELLA:-Não fomos pre
cipitados, Í[«zendo a . c:i~ica do t·egul~l.m .. nto; 

, , 1 :;a. para 
q tlem pratic )U o :l.Cto censurado '? (.'1poiados.) 

Ao contt•at·io; as at:r·'}Ci::tçõe!'! fóram foitas 
em termos dignos e Í1o melhor s ·mtido pelos 
oradores, tanto do lado libero.!, como do conser
vador, o atú em apart~s p~'lo nobre depu
t:~do representante do principio republicano. 
SS. EExs. que nos digam si houve algum 
scnt.imento de irascibilidadB contra. o nobt•c 
ex-ministro . (iiplo-lcs con(tn nando as pa
z avi·as do oradu1·.) 

Eu p@deria ter eslado em erro c sido injusto 
na apreciação qu0 fiz do acto de S. Ex., mas 
teria satisfaç:io si S . Ex. houvese podido de-
fender c ju:::tificar o seu n.cto. · 

S. Ex. foi além, o disse (l iJ): 

« odos esses di:scursos me parecem pro cridos 
ab-i,·atrl, nascidos, não de umu. apreciação justa. 
do regulomento, mas da exacerbação eontr!\ o 
roinistcrio pa.~sado, o q1tal ató hoje não se 
acaltnou, apezar de estarem nas boas graças do 
Gove1·no aq ttdlcs q 110 tão it•t•itado~ se mostra
yam contra o ~:abincte ü de Junho. » 

Sr. prcside~t•! , V. Ex. sabe que Hão ~erin. 
dig-no nem d. ~ mim nem de.~ tti. C a mar a r etaliar. 

O respeito que 11os elevemos a nos pt·opl'ios 
detet·mina o reeu procedimento. Eu deixo q ne 
apt·cci em essas p~lavrn.s de S . E x .. não só os 

qu~ me ouvem,como aquel10s r1ue as lerem, se
j:.~.m ou não amigos de ·s. Ex. 

E" tão iojuc;ta a aggt·essão. quanto fundadas 
as censuras feltas ao acto quG pr·aticou ; e é 
talvez pela prlJCCd~n~·ia. desta.:; c~nsuras e pela 
impossibilid;;d~ dejuatiíicar-se ue S. Ex. ma-
UI esta-;,e em t~rmos que, cel'tamente em outr·as 
condições, não empregaria. S. Ex. não se li- • 
mitou a dizer qu_e o arguimos com ar.1·imonia. 

uero repe 1r as suas CX?ressoes, para que !ile 
conheça bem o grau da otfcnsa que praLicou. 
A acriml)nic~ com. que o arguimos. a furia com 
que o accommettemos, o (et que deixamos tt·ans
vasa.r e até a ira de q uc nos; deixamos do
minar! 

Senhores, estas expr~ssüe:',;, partindo do hon
rado senador, que tem sido ministro por 
tt•e.s vetes, niio são explicaYeis, senão pela 
tortura em ue ;;;e achou o seu illu;;trado e~ >i-
rlto, na rm possibiliJ.ade de defender o acto c1 ue 
aqui cea:o;uramos. 

E,certamente, uem ler o discurso do e::~::-mi-
mstro pro en.io 10ntem e pubhcado em resumo 
no Jornc!t do Commercio dl~ hoje, conhece o 
~:;fot·ço. que S. Ex. .fe:r. pat·a ddender uma causa 

Querendo mostrar que podia expedir o decreto 
de t7 de Janeiro, invocou a autorização dada no 
anno de 1851, autorização revogada. pela dispo
sição permanente da lei do orçamento de 187:3, 
e recorreu ao parecet· apresent:tdo em 1~82 pela 
commissão do in:<>trucção publica desta Camara, 
como si o parecer da commissão da Camar<.~. llU

desse tr:>r força de lei. 

E s ,.. ·n.-n: '-'rmi ·a 
deração o aparte do honrado depula:lo pela pro
víncia do 1\Iar:tnhão, referen te a.o facto de não 
haver eu, como lente da Faculda,le d~ Direito 
<o :..eci e, pt•o es a o con i'a a re ot•ma e1 a 
pelo honrado senador por minha provincia, o 
Sr. conselheiro .João Alfl'eúo, dizendo a S. Ex. 
que bast;L atteuder para a data Jeasa reforma, 
Ja.nciro o Outubt·o de 1871. anLerior ao decreto 
legislati\'O de 187:), para conhecet• que foi feita 
em virtuJe dito auto!'iza~.ão que então existia. 
(Apoiados) . Entretanto, depois desse decreto 
de 187:3,uão houve mais reforma alguma, senão 
a foi ta pelo decreto de H) de .Abril c pelo do 
decreto do que nos occupamos. 

O SR. VALLADAREs :- E accresce que a re
forma do Sr. João Alfredo não atacava o syste
ma. de instrucçi.lo estabelecido no impBrio por 
leis: era relativo sóm~nte ~t maneira de prestar 
exame:", o, s0ja dito, sendo aliás um excellente 

O Sn. MANOEL PoRTELLA:- Senhores, tenho 
proc.orado a razão da irritação do honrado ex
ministro do imperio contra todos nós que aqui 
discutimos a sua reforma. Diversas cogita~ões 
tenho feito, c varios motivos eu poderia invocar 
par·a explicai-a. 

O s ilencjo t1e sous companheiros de Ininiste
rio, solidarios, como elle, peJos netos do g abi
nete, talvez tivesse molestsdo a S. Ex. 

O Sn. VALLADARES :- De um delles ouvi a. 
confi~são da illcgalidade do decreto. 
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O Sn.. l\L\.xrmL PoRTELLA:- A impossibíli
dad<.~ da •lef~sa t:l.lvez. ccmo ji disso, tives.,e 
actuado em seu espírito. 

O Sn.. DuARTE n~ AzznmJ :-Eis abi : a 
imp~ssibilidJ.d3 d.t defeza. Defendia ullla. causa 
pessuna.. -

O Sr... MAXOEL PoaTELT.A:-E· po:;si\·el que 
muito tive:Ssc intluido o facto d0 h:tvet· o seu 
successor. na sessã·J de 8 Je Junho, c:mfessado 

O Sn.. ~h:xoEL PoRTELLA:- .•. declarando que 
o ministro não estava a.ntorizado p~n·a expe
dil-o. 

Talvez tiYe::::::c sido 0ste o m'ltÍ\"O da irrit:lção 
de que pehs suas pala.vNs se m1stra. pos~uido, 
attl'ibuindo-nos s•mtimea.tos menos tli::no:;, a 
nós, qne apreci:\m~~ n. reform:~ : :\ disc.ntimos 

com o intuito de sermo~ uteis á c>ms::t. d:t in
strncç[~ (~t.poia'{os). qu~ nos p~rcceu prejn li
:tda. ·Jlo acto n:·Micado )elo Gover:1o im lcrial. 

( .-l.poiados .) 

O SR. PRESIDEXTE: -V. Ex:. dJ. licença? 
E~tão fi.udos os 3 4 de hora. 

O SR. MANOEL PonTELL,.\. : -~ão quero ul
tra.:-~assar nem uru moment-J. 

Não qu0ro abusar. · 
Si V. Ex. exige, eu peço :i C·m1:t1'a que me 

con'!eda. 1['1 de hora p:tra concluir ; si porem~ 
V. Ex:. pet•mitte, eu continuat•ei. 

O SR. PnEslDEXTE: - Espe:-o que V. Ex. 
pro~ure concluir o mais depr:)ssa pos~h·el, de 
m:meira. UI} niio ultt•apa:;.;;e muito o t3;ll n <.!o 
expediente. 

O Sn.. MAXO}:L Pc•RTJ.:I.LA :-Bom. 
S. E~. ed .~ uc se ·am oubli~ados dt) 

p to o' discursos p<W;~ cun:1ecer o I iuallo n.cc u
satorio e defead·•t·-se. c ,)mo já di•se, todos os 
dis _~ursos, excepto 11111, [OI';'l.tn puhlicndo.; int,!
gralme:1t·~. e acha-ao po1·tanto S. l~x. habili· 
ta.do para conhecei·qun.··s os polllos e m que o 
decreto foi aqui argnirio. 

l\Ias, si S. Ex. f!Uet·ia conhecer artig-os do 
libello accnsawt·io. nir} precis~ V" a. dos di•cut·
sos aqui pt'•Jferidos; S. Ex. os tinha nos pro
prios annexos ao sott rclatorio .•. 

O Sr:.. VALL,\.D.\.RES :-Apoiado. 
. O Sn.. 1\h:::-:OJ>L Pc.rnTELL.\.:- • • • r.sp~cialm~nte 
na parte qna respeit:J. ás Fa" uldades d<:l .Me
dic'na. Si S. Ex. l~u as memori~s uistoricas 
esc riptas por ·loi;;; dignos prof.·s~ores das F.t
culdade:;,; de Menicilla da Bahia e do Rio J.c 
.J ~nei1·o. constunt·.~~ do seu relatorio. teria cn
c.:mtrado mataria de sobra para occupar a. at
tenção do Senad•>. 

Tanto na memot·ia escripta pelo distincto 
l P. nte da. Faculdad:~ de Medicina do Rio de 

obras do la7.weto C!1Contrarin. S. Ex. ma teria 
pa!·a occupar a. tribuna ex:plicando e ju,;;ttfi
can.io as despe1.~s feitas, procedenLe~. COlHO 

me pareceram, as con ... ideraçõcs expandid~Ls po!' 
dous honr:1dos deputa.dos pela provmcia do Rio 
d~. Janeiro e J;nlo. honrado deputado pelo 3 • dis-. . 

HL <leme pet"mittir S. E~. r1ue eu nãodei~e 
sr:!m reparo a part~ do seu di:>..:ur.,;o referente 
aos exames f~it:Js nas F<Jctllda s de 
Quãlificando-os de verda ieiros ,.:.imulacro3 que 
causam ir1·isão, S. Ex. derxou pairar no es
pírito d~u1 uelles que lerem o s m dis~urso juizo 
meno.; ravor-avel ac~rc11 do3 lente,;; examina
dores de ambas as Faculd~1Úes, não mencionan
do as causas a qui) o facto é devido. · 

Fallo felizmente p~rante o hom·<~do deputado 
pela província de Goyn. muito digno director 
Ja FacutJade d·~ Di.rei.to de S. Paulo ; S. Ex. 

o • 

collega, direct•H' intet·ino da. Fa·~uldade cb Di
reito do H.ecif·3. 

que a qu·}stão do ensino se cu n la.rio d~pende de 
grn.ade~ reforrna5. N<1o é de hoje, é de muito 
tem no. Cornuete a•J arla.m.nnto snscitar esta 
questão. Sem duvíd:\ nenhuma. S:}m uin:l. rc
fow1a lL•ste a.ssumpto estamos mal. 

0 5n.. DUARTE DE AZEYEDO:- A~.:ho que de
vemo-; refurmar a reforma. 

O Sa. P.\DUA. FLEuílY:-V. EX:. mesmo já 
recb.mou como lente da Facaldado dr) S. Paulo. 

O Srt . .i\h:xoEL PoRTELLA : -Parece quo 
S. Ex., enunciando-se naquell% termos :1. res

ci to dos ex:ami.}S, dcve1·a Iet· f0ito ref•Jrencia :i. 
!Jat·te do reta.Lot·w o directot· intori.no da Facul
dad '! de Direito do R·)cifc, conseliv~iro Ban
cJ,~ira d.~ Mello, muito distincto lente d:l•tuella . . . . 

' 4 !).:) o " 
mal. att!'ihuindo-o em gt·n.ude p:trte o com 
r:tzão a dons :tdsos cxp~didos pelo i\linistei·io 
rh lm pe rio l} m 17 de Outubro de 1883 e 2:3 d·:; 
Janr~it·o do 188-1. 

O SR. PADU:. Fr.1,:un.Y :-Nos tres -quartos 
de hot'~'l. não se póJe discutir este assumpto . 

O S::. .l\h:xoEr. Punn:LLA :-No intuito de 
j ll!'lti!L:ar-se, S. Ex. ptocnrou d "svirtuat• o pen
samento d•t ~tuclies qllc ·al{'ti têm fallado em 
nome dos esttl!i tntes d.t Facullade d t~ Dit·ci to 
de S. P aulo, diz~ a do que siio inspi:.-:tdo:; pelas 
l'··pl'eseut:lções c queixas dos o•tudantes, e 
accresc~ntando que, si os estudantes r ecbmam 
contra o decreto ~e l7 <lc Janeiro, é porque 
eHe cons,tgl·a me.hdas tendentes a tornat• mais 

a severidade dos exames. 

OSr,. PADGAFLEURY:-Declaro a V. Ex. 
que é uma gt·andc i nj11stiça do Sr. e~-ministro 
do impGri.o. " 

Jan~iro, o St·. Souza Lima, como S. Ex. O Sr:.. MAXOEr, Pom:zr.r...\. :-Em c1ue illusão 
distincto lente oa Faeul11ade de Medicina da cstJ. s. Ex. ! . 
Bahia, o Sr. Freire d' Carvalho, ha con:"id.<Wll-
c:õ~s criticas sobre a refonna fe~ta por s. Ex. ~n flllo peran te o dit•L)ctor da. Facu1dudc de 

E <1uando i:::to não b~~stasse e S. Ex. quizosse Direito Lia S. Pau.to • •• 

n:osti·at·-se soíii·ego (•m produzir dc fezas, na. O SR. C.\.RLOS PErxno:- E muito com pc-
d1scussã1 havida. sobt·e o credito pedido para. tente. 
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O Sn. MA.NOEL Pon.TELL.\.. :-S-9m dU\'~d:t n.c
nhuma. · 

Pergunto a S. E:c: o regu!amcnt) exp::d:.:lo 
pelo d'~c~·eto d;; 17 de Janch·.) f•Jz alt:Jraç.õ~; no 
Pl'OCC'lSO d·3 e~ames de woolo a cífcrecer ar.fUCil:l 
garanti:\? . 

inr;linam antr; uqu::lb que governa. Os que se 
mos tnl.v~rn t~o i n:flamm1.Jos contra o mi nist~rio 
p<'l~sacto, éonse.~·uir:lm o seu fim, tem hoje üm 
G(JV•'rno ri'1c lhes a.gT~tà,•, que lhes merece d~-
dic::do uooio. » · 

Sr. p1·~::údentc, ~i c;;;tua palavr~s, qne ac:1bo 
., :• f\ ~ · • "' (:J (,• ·u ;~ • I ~ (). :. , ·' 

! mo\·el.. nuo ~. Ex:. aLl:·ibue <-'.nó~ co:1scrv:ldores 
O Sn. l\L>:->OEL h)p,Tl~LL.\. :- He:n. I-h tln~;:: üu;ta ·c~:nara, foi e:;;:acta:!1CltLe ~vp:cllc que o 

conúdcrrl.çGcs a aUendGt': a. i'\ é ~tne ate ag-.or: .. ;C\'Otl a. pr;;fe1·i1• ta"s p::!i:..vt·~ts. ("1poirulo8). 
--· o .. <.. j ' .. o.J 

examinandos. E:·a uma. gnran!ia p:-tra o jul· 
gn.tnento (apoiados), et'<J. uma g:1.ran L in. lan to 
para. o lente como pám o csl:ndcmte. (.i11oiados.) 

O lente julgam a p!'O\'<L es :r2pta. s-::lm sab.:t• 
:1 q;:em per:cncia. E ngot·:L qur) no;; t·:-r
mo;; da ref.)i."m:-t o exarni nanlo as :ignl a 
prova, c torna n.s,.im C·ln h0c:~da. :L pPe 'oa a q LTGm 
pertrmc.;, tem desapp~u·ecido a g-il.t'ftntia do jlll
gamc.nto, pocb c::;to ser :_:usptütado ele p::u·cinl. 

J. ;: ,, :.u c que no:~ consi'l'\'<:!.:.o;·e.,; lemos man-
tirio nestE! C:wl:Ll'•1, ·~om :·clação :i grave q liCSliTo 
c.b G!emr:n~o SQn•il, parece t -:: :· incor..u!~od .l(lo 
maito a S. Ex:.; m:>.:'~ si S. Ex. 1:01· L'alls~deil::t 
n .;;:; dito i g'l} p':l.la vra,.; como aquG!la; 'l ú ~ a<:::-.uo 
d! lf~ t·, j:ól:: es~at· cc:·to d{'l r1•:~ a i:-rita\ãO de 
r11:c s"l m:;,;;t!·a pos-nü.lo é ma.i::; u:n motiYo p;'.r::lo 
que n::o s0 alte;·o o no~::n prcel3rli:n!.:!1t l, po;·,ruc 
n:'"ío hnYcmos lle nrocc:ler n ~s-a c:uestão de mo·:b 
a s.gTacLu· o. s'. E::. (.:lvii·t~losl. llluch-..:c 

' , r _;;; • .. 1 ;:; _as s 
~p·açrL'> do Govc:·ng. (.ipuiadu<). l\ó3 não os-O Sn. Pn.uor.:::\TJ~ DE .Moru:Es :-Assim julao. G 

- ~ t~m1os na.s b:1as g·ra.ç:ls do O\'Crno, nem as as-o cstu.lantc e não o e:~ame. -
• o;::i•n1 ... ·. -·n-

.. n.. ' A::\OEL Pon.TELL.\. :- Cerbmcnte. ~i·ar:,:\.s d~ 11\'\.Ção (op Jitcrlo,;;),q ue nos ha de julg-ar 
A za considcraçito e que para a pro·.r:l. o cstu- con{ toda a ju-,tlr;a, c cujo j!.liZO não rec-i:tmos, 
dante tirava:.\ snrte ut~ ponto e sobre elh di;.;- pot·qnc 0 pi'OC'cclimcnto q:.:r~ temos tido não se 

, • - flrma em pensamento p:t r 1 ,~!'lO, mas no ese.;o 
vime a to conforme aB sua.s h~d.) ilit:: çõ3:; c c>- d,1 concorro•· pu·a a ~o1uçito <h U::U<\ c:Htsa, q uc 
tll·los. rurmtamo;; dtl. nw.ior importancÜL. (.:lMiados 

Agor;~, porém, pela refrJr1na tli"::l. á sorle, _. ó c ;,pm·tes·:y-· · -- -
vet•dade, um dos : ~onto-; dad0s como vrog-r.·m- Ilhvla-se S. Ex . q1::l.lldo diz que o Govet•no 
ma de ensino. m·:s d ·ss·J p~)nlo a. b:lnCit <·:S:;'.tni- conta com o noss) dcdic:.do :1poio, c que nnto 
n::tdOl'<'l. csc:olhc_:1. p:<rt·~ qu!~ ~~:YI) s·::· t.t·utacla ou 

1 

elie IH1:-:; indin:J.n1•)' . .. O ~ne t ?~1, con.ta•_lo e con
sobre elle ;•ropoc uma qu::stao. cl:J foi'ln:t rrne tar:i com o nnsso :<j:CJLO :":,tO us t.:eas, 1chas a l'es-

' íica ao ~l'bitt·!? do cxa.m_iuar!_o:, :~ p~trtc Oll qn :s- peito (hr.; 1paes:. uas, por m ·i.~ ~dia:1t·1dos , 
tão mn.ts facü ou nLB 1lt!netl p •ra a prova. concord&m, c OittNs, :ut·mclenuo a-; cu·cum-
~ p·:itu. os .e ctpt:w .as . .· . . I si.an_ cin,~ tlc p:1.iz, nC.o c U\'1 ~un ::cctt:lr co.:1 mo-

.Ató ng-ora n:~s F3culd.:d'J~ de Diroito, o =; csLI- cliíl·::l('uez. (ANvtes.) 
dantes. {1ue por cit·curust:•n ~:ia.s c;peciaes não 0 .~.. pn 1,-.,0,".

1
.,..._ [->.,,_0 .., 0 ncl)•• ·· 0"3..1ot· 

• , , • · ..)lo.\• ._ .. '•:':'!• Y~' • ·•• \.J\ """ .v .t.t,. 

. . · .. ": . . 1. d. . ··. , • que conclnn, .i:i. excet OLl a .lOt\:, 
tiúos, m·~di:~;.ltl} d-•spac 10 a<> cong-re;;açü:; '~, • 
n faze!-o no 11rincipio do a.nno ~'~guint~. O Sr •. !'.L\xo.cr. Ponn:r.L,\:- S1·. p;-o•idonto, 
(A1wi,1rlo.<:.) Ctl n:1o p;)~so llcixar ác Lo:nar em consirlcr~1.ç:lo 

A rcfot·ma, pol'ém, so nJmiLte os c:·:a.m0.':l 110 o arurt~~ que ''cau~ tlo d:'.!'·n~c o nou;e deput:ldo 
fim do :mno: para l'azer m·:am•1 eUl ontt'.L época pelo l\bt•an~til?. C..tt nií._o nn~ aqm a(~cusar o 
0 cs~udantc prccis:>. pagar :;O.~ .:orJ . 1 noiJt.) c:..-nn~I,.;t!o do_ t.mpcl~l c>; m ·.t~, ::.penas 

Não é occ<~si:'"ío opportuna p:11'a discuti!· si 1 most:-ar t}UC ::> . l~x. fo1 lll.J••s,o. 

cOll\'Cffi on ni!o retribuü· aos lente :::,: por c::;l:t i o Sn. . Vr.\:\::\.'> VA:t:-V. E:~. 0 SL:'t :rtll'ibnindo 
ID:.l.!leira.. _ . j no ncb:-e c~:-minislt'J Jo imp<::n·io o quo cllc não 

N~'Lo :-:e:t quaes ns r~twe~ m o:;ocadas pcb mo- diss .. .. . 
cidade acude:nica de S. PauJo. ?m justific:1\ão 0 -_. , ,.1, __ .,., . L p

01
,, .. 7r r · · -Como~ NJ•J li 

d t - 11 1 · ,. · " e~t ... C······ :SI, . .l:l .. :-;,.E • • ~. ........ 
:ll'C!.Il'Cscn açao que e a c Ul.!,lU'" - ::;.... : .•• 1 •• - 1 1 , .. Q 1·'- l)'' " Í' r:(J .,~ 'l ·. • 1· . 1· ,:.,. ·.. ,.. . ·1 •. w. pnuco as pa a;·r ... -.. p:;, ._,, ...... • ... ~,; ..... ::. •... 

l"<l.; atnda n :tO :t. 1' Olas as I_, eu as, o.tsH Cl ,1.- ''\.le· ·l1 dr·ll·t" " 'l''l. p~•a o rnsutrt') do s -n·tmdo 
b 1 f 1. ) ' . CCSS) ·ln • ·• ~ • .-,, •-• - • ·" " "' o cõcs ([UC aca o ae a;r.cr soure o I··.~. . , ,_._, d ' . Q 1,·- l; ····e· " , Ol1 ~•o ·i_"7.o - . 11 - r·· . )'' .· 1-:eurso ülll fJ110 •.J. .:. ..... ( _.,, • " •• ~- " yc.o. 

e:s:amc mo.s tra.m que c e m~o o Hwecc a I· cct- conser•mdm·:~ da C:unnra t0mp~1r';tt•h é mü oxer-
S:.l. gar:;ntu. (' .. ~' rlr~ l a r., i:t c r 11 () d:;.-; ~ r·:ou n~u·a o ac::un-
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E' por l:"::":O que. jul~anio não contt·asbr o" 
principio;; do pa.l'tido a. que pertenço, hei de 
continuai' nesta. norma de proceu·~r,incomnwd•J 
ou não inc0mmode a. qu0m que1· que ::;ej:l. . . E' 
por is;;o fi:w.lmcnte que, n:io podendo por ni:·lÜ: 
tem r:> o :~cu p:1.r a attenç·ão da. Cn.m::tra, peço 
permissão pam, concluin . _ · 
pahvras proferidas hontem no Senado em de
t0s~ d!l oppo~ição con~errado~·a de~ta C;tmara. 
(lê) : 

<~.0 Si·. Co;·1·eia :-Elles não se cm·vnm, n:to 
estão genuile:tos diante do ministel.'io :Jctual. 
Nenhum de nós, que pcrt:mcemos !i opposição, 
presta ao Governo S"não o apoio que ú;; suas 
ídéas se de\'e prestar, d~s%qun ~m um:t qno;S
tão decl:u·ada abet·t:t nao -pt·edomma o sentl
mento partidn.rio. 

Porque t·~m o Govorno encontrado d:1. pn.rte 
do~ deputados conservad.1res facili .:ade pat'tl a 
u ll' ; 'l 

tan lo esses conservadores n:1. Cam:u·a, corno 
nós no Se:nado, queremos uma solução prompta 
ao :rnngno problema. 

O s,.. Visconde de PaJ·coutgHá (ministro 
dos negocio=-: estrangeiro:) e o Si·. Ban·os Bw·· 
?"cto :-Apoiado. 

O S1·. Cor;eia:- O -qnc se scg1·iria si a 
opposiç!to conservadora, dan,io a mKo á oppo
s :ção liberal, derriba . .,sc o Go,·erno, o qtw ~1.li:is 
poderia acon tr.cer de um momento para outro 1 
Quem v~:-i~\ dirigir os negocio:; do Estado '? 

Serião chamados os consen•nàore:::, e tllri:l.m 
ellcs apoio na Camara '1 Não é de ct·et·~ poqn·~ 
:t maio!'ia c liberal: e neste caso, qünl ~- con
seq nencia.. '1 ..:\. dis .:oluçfio da C:1maro ~ e é jus
ta1uente este facto ue dese 'a n1os ey· ru· r -
conhe::cndo po.trioli\·arnrnte os riscos do um~t 
no\"a. eleição ainda sobt·e a rnesma uaso da 
eleição ultima, a qual veiu mostrar a q11e pe· 
· ~ , · e: . 17., si e n o\'0 p(.> rart e 

as urnas se agitat·ern, f<:1-vorecidn.~. as paixões 
temerosas que foram postas em jogo . 

O s,.. Jf a;·tinho Campos :- Por css ·~ lndo 
tem toda a ra1.ão : a dis ~olução para a aholi ,;üo 
e:-a sempre un.1 perigo que se devin o ritar. 

«0 S ;·. BmTos Ban·cto :- E' exact:lmcntc 
il3 to. 

.... . · ...... .... ...... .. ............. .. . 

.. ....... ..... ..... ...... ... ........... 
Eis as consideraçõr.s que têm ::dun.do n

anir.ao sensato dos deputados, que se têm proo 
nunciado do modo q11C pn.recc incorrer nn. cen
eura do nobre senador, que corn inj~ts t iç~:.L nos 
quiz apresentar pP.rnnt r~ o p:1iz como iuclina
dos diünt() do mini:-;terio actual )al·a o· 
a e suas boas g raças . 

Não ; são consi.lcr~ções de outra. Ol'dem, do 
mais elevado alcance, as que t~~m pesado no 
animo dos opposicionistas. ... · 
.o S 1·. L eli,o V ello.<;o:- Têm procedido com 

. muito patriotismo. 

O S1;_ Co~-,~eia:- ..• c, p0rtanto,não se póde 
por l!ste motwo dirigir-lhes . se·~r~rns e acres 
cen ~ur.1s, com<J fez o nobre sena.•lor. 

S. Ex. não vitt narluel!es iliustrr:s re
presentantes da nação,scnfio cidadão:.; r1uc B'! 

encl).rniçr.m contra. o minist0rio cadaver, e que 
se curva111 diante de lira ministorio na pujança 
do po~let· ! CoutJ·a esta injustiça eu não podia 
de1 xa1· de protestar até fazê l-a des<:. pparecer. » 

Receba. o honrado sen::dor pela província 
dJ Parana, c•1j.ts palavras acabo de ler, os 
·-~ - · 1 s agradeeim·:ntos }lela · deL:a3. que 110s 
fez. Tenho concluiJo ~(JI ui t o b:J íiz, m uito bem.) 

O Sr... P.>..ou.>.. FLI::r;:ay re•1uet· inver;:ão dn. or-
em o c 1a. c e a ~naula, para que n:~. :_a. parte 

c0ntinue u. discus:5ão do art. 2o do proje~to J.o 
elemento scrYil. 

E' appt·ovado o requerimento. 

O Sr ... .:roa.quhn. Na'buco·p~de a. 
palavra para mandar i mesa. uma interllel
lüção. 

O Sn. Pn.EstDE:\TE _obs~rvn que j't estão pas-
,.,. '"' i... •• 

qnc se ia. entr: r na ordem do dia, elle or.tdor 
pediu a palavra; cntt·etanto, que se lhe obj-~cta 
com uma disposição regimentaL 

O Sn. . Pr..EsmE:-;TE declal·a oue não só foi 
annun.cin.do que 1a-se entrar na ordem. do dia, 
como estiro exce lidos os :3f·1 de ho;-a dentro do;; 
quaes S. E;(. podia annuaciar sua intorpol
bçflo. 

O Sr .. .To,\QU I~r N.\m;co I)Uer sÍmJ)lesmcntc 
m::md:n· depo~.ítar · sobre n. me~u n. . SLta inter
llcllação, cuj :L leitul'.'l. procede. (L/J.) 

Si o bonrn.do presi.Jente do cons"!lho esta 
· , • , s este~ quesitos, o 
orador ccmrç:ui 3. dcsen volver a sua i ri terpd
bção. 

' (; .-
Heide refe:-i:.--me a ella. quati lo replicar ao 
Sl·. An h·ndc Figueit·~, na. ultima parte do meu 
Jiscurso. 

E' envia.·ia á mes.\ c lida. :l. scg-uintG 

I:-;T.~llPJ~T.LAÇÁO 

Peço que se me marque dia e bom. p!lra in· 
tcrpdlar o Sr. pt·-~sidentc do conselho sobre os 
seguintes pontos: 

i.o Qui) nlOtÍ\'OS teve o g'O\'et·no para excluir 
os escr:wos di) mais üc liU annos drL categoria 
dos que de\•em set· líbel'tados immadi:lta e in· 
condicionalrncn!'e pelo fundo d'3 emancipação, 
sujeitando-o; :i o1J1·; gaç~o do lres gnu os dl3 lSer·-
vit;os ? · 

~ ' l") ' 

rença odiosa cont ra os sexagcn·tr ics cm:.Lncip:d
o;;; iu1m0ltn.tamento, s~ja, como pt•opunha o tni
nis t~•l'Í') p 1;.s 1do, s·Hn in.ielllnizaç:!o, :o:eja fi:tan
rlo-lhes valor, pot· que niío se julga o governo 
mot·almcnlc obt·iga.do, destlo que a. Camara re
jeitou a emenda do Sr. A. Pr:ido, n. propôt• a 
libet·ta.ção im : uedia.t:.~. e a. titulo gratuito daquel
lcs escravos '1 

~3 .0 · Si. n:i ()pinião do goVI}rno, considerando 
(JUe a ] r:; i df) 7 de Xovclllbro de 1~:31 .Ft torn 54 
annüs âe data 'c IJUC a~sim os esct·a.vos africa-
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nos têm todos, á vista d~ historiado trafico. mais 
d,~ 60 annos, · \lão chegou ainda n. hora. de 
os declarar livres'? 

4. 0 Si a espetança. despertada .;ntrc os e:;cra
\'OS d~ GO annos de ficarem. definitivamente li
vres dcsd~ a promulg-ação d~~ lei~ espet·ança 

o sn. .. P~ESIDENTE observa que se está proce
dendc) a lettura da uma emendo.. 

O Sn. AxDRADE FIGUEIRA. requer" urrt'encia 
d 

. o 
e urn mmuto pa.ra proceder ri. leitura de um 

telcgrn.ruma que ac:tba de receber. 

o.,.,ramma o ga )tne e pass1 o e 
no acto da dissolução da . Camara, e d·:l que o 
mundo t:)do teve eonheetmcuto • .não imoõe n. O S.:.·. Andrade Figueira acaLa 
obr i0'3ÇÜO n ::~ cion:Jl rla IlàO • . •. • de r ,'CCbi'\J." da )' ·· . , ' rt' . 

de Setr'ntl.wo. ficam : em umn. id:1de crn q;•e P•~t·quc rcsp:!i.ta _üs relações dos poderes pu
honJem não se pó .e ainda valr:>t' a si mesmo. bllCt:s. m:'!.s prmcipal!llcnte porqnc re:-peita às 
prat.ie::unente privaJo;.: ào dit·Pi<o de res:;;de ·~ t'i3laqõc!: dos dcleg:Hlos do govc:·no imp ·rial n:ts 

to govet·no nHO enlen .e .-1ue n.;.; esc•·av::;.s • · ~ f :t ·-l s n açao pr.)Ylucut . .1 o 
n:1s mesmas conJir;õcs d::v:atn mcroc~r es1)e- p:u·tido lib:::1·al sobretudo deve r:;cr cara a insti-
cia.lmrnl.e 3. protrcção do Ei5tarlo ~ tuit;ão cLts :~ssmnbléas provinciacs, e so meROs 

- 4) • - - · " • .. .. • .. 

... 1 ~ .1•. ' li 

medidas c1ue r Psah-em os ri irei r.os dos C5t~t·:wos, 
adr1ui ri. los com a l~ i de 28 de Sett:!ml)rode l 8if, 
ou si pelo contrar·io entende que es;,;a lei pólo 
ser reyogacl1. na parte concernBnte ao direito 
de l'esg~1 tfl forç:vlo ~em altcnc~.rro ao;;: calculo ~ 
b:tscad~~s sobre cHa, lw j~i J '1 nn no~ ? 

S. 0 Si o g~vel'llo nfi'? entcn~e f[UC o gdtl da 
nossa moralldarh soctal pOl·nntte urna l0.i que 
pt·ohiba· a compra c ven !a de escr[I,VO:<, o toc'l::t e 
qua .-,u, 1• e~!Jer ie (e per~egt : It~ao püS80r• exer
cicida .zon(r~ dle;; .~ LiLulo do domin itl '1 

Jvaq :ri ;n .:.YubHco. 

OH.D:.::M DO Di .\ 

CO~Tl:"U .\t,<\.c) Jlo\ 2:1 I.ll :-!Cü!:i5:\•> DO Al~r. 2u D:l i'l',O
• JECTO ~.1 .A-1':\85 :50Blli'!O ELE:Il!'::\'!0 SJ::U.i'II, 

E' lida, npoi:ui:l. o postn e:n rl iscu.c;r.;ffo, con
junctamcnte com o pt·njcclo~ a. ~og·uinto 

Emerrrht 

Snb::~ t.itu a-~e o :ll't. 2° pelo ~cgnintc: 
Art. 2. 0 O fundo de emr. ncip:-~ çiTo sr. ~ons ti 

tnid: 
§ 1.0 Das r . .:ndas qne acta:-: lmcnt~' o com

põ::: rn; 

pelo ~cnhm· do l'.sernxo, dent:o 
tabelln 'lo nrt . 1o .SJ3u . 

S;1lo. d:ts seEsões, 17 do .Julho de 1885. -:ll
varo C(r.mi ,:h ·r. 

O Sn. Fn.lxcrsco Scm~ :É: - Podi a p::Jay:•a. 
pela. o t·dem. 

O Sr... Pm:swENTE:- J:i c::; tnva annunciuda 
u. ordcnl. do ditl. 

O St:. AllmHADte Fic:uJml .. \ p1:de a p ::d:.L\'ra 
para negocio urgcn L~. 

. ' 

constJtuciou~tcs que lhes fot';'l.m dadas. 
Est•; exemplo infelizmente, pondera o orador, 

afio é singul c r. Niio sômente em ontr·as p:·oyin
ctas, mas ne•sa. mesma do Cl'al':i , facto idcntico 
se deu em um pas":\do recente, e desgraça.h
fl'lCnte não teve cot-re:•.ti\·o: o governo nuo to
mou proddcncios pau:. dcsaggrMar a lei vili· 
pendiada. 

O Sn . ..:\Lv,\no CA:<.!I::\IIA : - A m:lioria da as-. . . 
<;; ' I -

'/ le.,·tuçt1es dos S1·s. Rati~·bona IJ outros de
lm~wlo s .) 

inst rucc;õcs ao seu lolegado 
narlrlclla pt·oviucia. para t•r •spc~it~u· o exercido 
das :t.tLI·ilmic;üt•s d:1 :•::s')rnbtea p:·ovincial, e,pelo 
menos, fa znr respeita r os seus m':)mbt·os • 

O r,ratlot• comprchcnderia da par te do gabi
n e! c d··c:J h ido urun. c onducta como esta. mas 
da pa.rt'! de um dr! !:t~aclo do g-ahin~t~ a.ct.ual,quc 
tew n. prctcnç[io de go\·ern.n· pelo modo de con
~crvadO!', d, ~ clt r·a a~- Ex. r1ue não compt·e
h~nde o desrcsp ,~ it.o ao pr·i ncipio ch autoriJa.Je 
sy :1.l.>oli~ado pela assembléa provincia l do 
cc ~:.r.'t. 

O ~'§3:~" . P. §o::Iiré ( wrrrc n r:oocio ur
r;•:u tc ) -diz que tinha p2dirlo a p:Jla\·ra peh 
or.l:\10 para. pondc, r;t.:· que. sendo finrlo.:; os trr~ s 
oua: os .;e JOl'a o re;;imen o c en o e ar 
tt;l•:l J· osposta no nt,brc de:•utado por P crnam
b ,: cn , Cfii C se o,• cnpou d e um assnBJplo quo lhe 
t.Uz rc,;; peit·1, pcl:l contradicta ([I IC lho oppoz 
q1.1ar:do fallnva S. Ex . , lhe é forçoso re~1uerer 
t1ma nrgcn,~ia :i Camar::t. 

llequr:r, pOl'tltnto. 30 Sr. vr0sidcnte quo 
consul te a Camar;L si lh(~ ·conccde uma urg-encia 
de 15 a 20 minutos para a sessão de hnje, ou, 
no ca!:'o cont1·~•rio, par•l a s r s ::à iJ ~;ag-uinte; 1)0r.;. 
qu•! j;t yê o honr:Hio pt'Ci>id·:z:.tu do conselho 
dentro do 1'-:!ciuto. · 
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O S::.. P n:ssmEXTE: -X a fi);·rua. do rcgi:-.1ento, ! 
voa consult~u· :1 Cam:l.r~'~< soure a urgenc:a re
querida. 

Os ~m:hot'<3S q:.1e cntcnclem dcr:.•r concedel-a 
para a primei1·~ sessão quf:iram lc\r::~ntnr-se. 

Voz,;::s : - A nrgencín. f·~! re-lucri b.. pH·n 
hoj c. 

VozEs -Est~. flllando sem a palavr~ .. 
O Srt. JosÉ ?\LmL\XNO •.• se compenetre de 

que tem o ,Jevor de ouvir :.1s recbmações dos 
membros d,\ C:~mara para dcc:idü· cem calma Q 

jns~ça. . 
?'~fto ó proc!lr::tdo:' uo honr:do deputado ; ·o 

orac or e procura.( or e s1 rueSI!lO, c :J. .a em 
no:::c da'> prc1ogatixas q~1·~ o re.:;irnento lhe dà. 

Si t.t ::!-r. pr;)sidentc hoje ,ju~ga-so no diroit.o 
..... - . 

'~ o • • ' I lo I c; 

consider.:r o I'0f!1.10l'ituonto com rchn;To ú sc:;:-:ão I tio nour: dqmtacto, (·ste precedentl3 ficará fir
de h<;j-~. ( n}c/n.,;;i(JÇ{ks.) ; mado o S. ]~:;:.:Se julg-ar:Í oiepoís co::n o direito 

0 Sn. Jos.,; :\b.RI.\.:'\"O : _ I'e:ço :-. p t1~vr::<: de assim pro1:eder com todos cs rr.'qnorimcntos 
vorbacs votados pc;a Ca:nara . pela ordem. · 

I J . . . , O Sn. PnESIDE:'\TE :-O nobre deputado i!ão 
O Sn.. -'l~E~IDE"'H:.:- á rcs0ln o mc1.ien~c. te:n r;lzi:o. 
O Sn. .. 1o:;;~ M:,RL\:\XO : - 1nsisto pc!a pa

la..-l'a, l>CL or.:lem, para f<lz r_·r nma rcchmuç~o. O Sn .. .%A:>U : - O regimento dotermin:l. isso 
mesmo. 

dc,n) supplie que o Sr·. presidente nãv tem o rt'gim•::r.to cletei.·n.üna ... 
dL·cito d., t~ntJ~·a;· os termo,.; d0 !!111 r·~quet·:-

. •)r ~ Ill' d ) :· m m mbr· ('·1. · • .• ,. 

O hon:·vdo deputado r·et--•rescutnntc da Bahia 
fez O sr"U rcq:.;erimonlo conc::bido Cl:.l tlO!lS 
t;rmos. 

~n. .t .... \~I.\. : -

U1Cl!tal. 

• ( :::1. a 
lo.:; ia, n:lo Jv. d:Il'~:t•:.:nça. ~Jg·llm:t. (.:~lar!a$.) 

n1cnl~• . r· i \·t:rto IJ:to !oi r1ne pn.:f: !·:~l! t;:t p :\:·::. cJ 

~t.l')j'I' S •!!l:11' liltl t' llllf'I'dli!O <.':LrC :.L ll!";:C:I!<'h .. ~- ' . . " ~ 

· · ~. ~ l:.C. • l'':;(•. I~. 

l'·~od : s••:· •(llC a Car;lal'~< 11:10 conHidoi·c m·· 
gcllt'.l a li!:Lleria c!•.! '!nu t1ucr ll\,bl' o Sr. co:t-

1 ~c: iln.oirv ~3-Jlt·,,. , J.:lao.; l:!~r:i. a C.un:.:r:L <ltLClll lera 
' du jnl;:t :• c !l.iu u ~;! .• l'rc,;jd,_•tttc. 

IJll:Jt ;·) 1: ~111 '~ Ht..'.ú:J L~:t ; lt) r,._-,!_:!'ü d '~\ ; :; t :Hh. : !1t~}u 

l\i•..1 d•) .!;.it{i !'(' ·~ u ll!,ld,l p .ol' ':'' ' ' J·.,: J' . •, ·r; ~ : idu o 
• . • • • • . ,. • ·I ' . ' ·1 ' ·I • ·t·· .-, .. J. , 'I . I .. lC ... Jl•C!l"l '~~l;.O l1,,.., ~ ~ tJJro cc .. p ~., c.t( ·.Jp" ... ". t•.t 1'.1. 

O ~n. P~E:'!Ifli·:~;TJ: :-0 hon:-a,~o dcputa·!o 
ni'i() l·~m r::z:'lo. 

O ~ T · . 'i · • · · . ' 1 - L' ._tL :.·IS ;; •' .. ~ .t •. '.~:-> ''.' :lill<l :t 'lll :!1< 0 ll ,tO 1-
\ 'ú:-:i .S• ] t•;1;:;u). l·· :·:a (J .l:' . 'l l> ~1.) r} ·.LC.i'Ji:ll' :t-; ~!l !S 

l1 ür: i~:.ts r· fi :-; i'. p:·o.,id ·nt·) o do•: .·r de om·it· 
pa::-<~ rcspoH(h:r-lhc. 

O Sn. l' l!B~rn:::x ·rr : :-T-; ~tGu ouyi:H1d o lr-.n .. 
J·:u1:') dcpuf.~i1~). 

t) S:~. JosJ:·; :·,r.·~t:! .\ ~·; :,J ~iz qt~0 S. _I~ ~:. cJ.·.;·.:; 
d:tr o c~:t)~a;pl_o da c:1l :!.!:t , nàu in tc rrc n'l tJo:· o::: 

~ . . 
,, ,, ' .~ :.u , ' .. ' )~ 111,. . , ~ :-.: :--: J .1 ~·, .. c llll 

cs~o <h1· 1L0 , tta exr~mp ... il tntiLCo mau ~ tO•. l J S 

l.ue uJJr os d est.u C,liL;fLI' :~ . 

Ch~rna. n or•;:dr;t• a ati.<:·nc:flo cb. Cam:tr.'l. nam 
o f~c : o d '~ olnr·antc O lc~tftpO C:n r1::C •fd
b\·~~ t-:- :; :;:o iJltCI'i·o:,:pido ::!ui i::dndas v zcs 
pelo Sr. prc:;i;l·· ntr~ do. C:un;!r:t . g· prccso que 
~. Ex., qwl ~:·o !id da !Jal:tr1~:1, cr.tc não de;•c 
pcnd(!r nc:n p<'.rft . tnJL nem p:11·•~ uuLr•J lado, 
que ó n.·t~C:ll f~ <t •j;;crn so dir igem a~ (llt' ·ixa:; do 
<l<:!j •U i::,;Qt) 0 ~\ 1}1lCI!I pOtl Üt app)ÍC:J';tt•) IDl!iLO fi ._} 
do regjwent•; .: . · 

O ~r.. :\r•:: u~;u i'l :.rt·:;\;n:L:-A compet:•ncia 
p:q·:t d .·t· .:u n··.s·at· tu·g·~nci..s c.! :<•:, d~1. C::mwr:t. 
(jf,t OI!C, ·Iis "J'Clt'lC;;:;) 

O :.:rt. l'rt :~ ~w:;~TJ:: (•:o"' (o;·~:rc):...:..:\.ttençãü! 

O Sn . • J, Si~ :\L\ .IAXXO <!i?. 'lU ' a::sim,cm dcfosa 
:.L: ::; pt•ctog:~ tt \'ao:: p:ul:wwn t:.trcs, pede ao Sr. 
pt•c:;idcnt·~ qne •.• 

( C.'oí?· ·~in~P,Jdo o:: npt!,·it~.i c lwtcúdo nl,liOi": 

oS,·. tn·.:; s it!C;I!C lur~n o.s Cf!llipuiidt -:ts.) 

Diz o or~clo;· que cstú fallando, o o Sr . prc~ . . . 
•; ', 1 • I ~ ó I .. 

1
1 ( 

'iu:l.ndo ~o i:t guilholim~r· qualqucl' pe~soa: to
ca·. am-s r:! O:s t ;u lllJO!'e .-.; !J:lt':t que n:!o se OLI\'i:'!

:-:cm os .~· : :núr!o:s da~ viclitaa:,; (JliC cratn s::ctjfi_ 
C:J <l.·(;; O $r. pt·cúdcnlo u~1o tom es7?C di1·eito. 

0 S:~ . I'1n:::m;::-;n: :-Estou proenrr..ndo o.ba
f:w Ol'lll i :Ot· em pron:it.o de V . Ex. 

O Sn. . . Jos,:: l\L\rtr.'.l'\XO di;r,:-E' um nm•o ab~
f ... do~· in vcnr.ad•> por V. Ex. 

l'ol' tanto, ()•n tloC. ~s~~ de.) vreroguti\'tl3 dos 
dcp 11 b:~dos (ap'Jiados), pede ao St•. presidente 
c1ue, recon~iderando o seu proc•:dilllf.!nlo, pro· 
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ponha á votaçi!o a~ Cmnara o requerimento I . o SR.. BEZER.RA ~AY.AI.CA~T~: - Nit~ votou 
do nobre deputado, no'3 termos em que 01le o co usa nenhuma, e s1 votou ·for a falsa f e. 
fez. ( .4poiados.) A C:an::.ra. estar:i então em o Sn.. PRESIDENTE: -Ordem ! Ordem ! 
seu direito negando a. u1·gencin, para a sessão· 
de hoje e concedendo-a para a scs~ão seguinte ; 
mas é rL C:tmarn. a competente, e não o Sr. pre-
s: c · em. ( 1·uzam-se apm·tes.) 

O Sn.. PRESIDENTE:- Peço atten~·ão. 

p~rc 1:.:.0.0. 

O Sn.. Pn.T~SIDENTE:- Não fui eu quem con
correu para i&so; a minha decisão foi perfei
tamente regimental. (.!lpoiados, nlEo apoia
dos e apartes). 

Peço attenção. 

Diz o regimento, no ~•rt. 73 (l1J): 
« Urgente para. se interromper a ordem do 

dia ~'<Ó se deve entrmdet· n.quelle negoeio, cujo 
I • t ( ll > ).Uffi 

efioito, si deix:tsse de tratar-se immediatu
mentc. Xfío "e d:.tndo este caso, a approvação 

..... . ~. / .•. . 
na s·:.ssiio seguinte seja o negocio tt·atado de 
prefercm·ia a qualquer outro. » 

A· vi;:.ta da sim los leitu:·o. desta dis lOsi ão 
r ·g1menta , compre endo perfeitamente a Ca.
mara qno •.. 

O Sn.. BEzErtnA CA Y.\LC.\XTE :- T1·atando-se 
da iotelli g-~>nr:ia de di ~posição do regimento, 
pc~,;o a pvlnvra pela o:·dem, 

0 SR. PRESIDENTJ·:: - • • • • nos pr·')prios 
tct·Joos i!o req;tcrimento do nobre depu
tado, g ue estabeleceu a alternatiYa. de ser a 
urgencia concr·dida pa ra. hoj ·~ ou pnra a seguiu-. ' 
genda. entendi bem que e p.1ra a dita 
sessão . 

I\it ) tenho mais ex 'licncõ2s a <.h,. 
peit ;) : a pprov-:da pela Ca1:w.r;~ a t~rg~'ncia. o 
neg-ocio, qno pudf', !>C!ll ]We.Ju~ :co, d r~_txnr ~~ sct• 
tr~·t~u1o do-de logo, íi.ca para. ser dlSi.:t~tt(lo na 
sos~ão ~egninlo, de pt·dct·enci•~ a. qu:dc1ucr 
ou tr·o. 

O Sr: . liE;:ElU1A CA \.\.ff ' .\ XTI : -Pedi n pnh
na: pola ord ~m. 

O 8n. Pn.E:'IDENTE :- ~ão ha nada em dis
cussâ:•. 

O Sn. BEZERRA CAYALCA~TI:- HJ. a dispo
sição do reg it11cn to, mal in tcl·pretaGn. por 
V. Ex. 

O Sn.. Pn.E;;IDENTE (('o~n ft:Ji"~)a) : - Ni'~o ha 
1:::~-d?. <:m discussão, l''~P i to. 

SI' .T ~ ~ 1 , I\N:.'iO :- DesdP. a ue V. Ex. 
detl :J. sua decisão, não póde negat· a palavra 
ao n obre dep u tado que quer impugnal-a. 

(Ont:,a;l~-sc ovtro.~ apm·tes .) 

,_ O Sn. . PRESIDENTE : - :lind:.t uma vez, declaro 
c1uo não ha nadr. em discu,:são. 

O Sn. B.ez;tnn.A C.\. YAT.C.\~Tr : - V. Ex . ,. não 
pódo mutilar um raqucr imeate que se manda .. ~ 
mCS:l. · 

O Sa. PnESIOE~TE :-1\ão mutilei nada . .A 
Camaru. jâ votou a urge nc i.~L para. . a primeira 
~essão. 

O Sn.. BEzEmL\ CACALCANTI:-Ora ! Odem ! 
Ordem! 

O Sn. Prn:sm:ENTE:-0 nobr;) deputv.do esta 
fôra. da. ordem. 

CAYALCA:-<Tr:- Si eu eston 
X. tambem esta Õra da. 

O Sa. PuESIDEXrE : -Ol'dem ! 
O Sn.. BEzERRA. CA YAT.CAKTr: - Qual or

dem ! (SttHw·;·o .) 

O 81~. PaESIDlt:.'iTE: -Chamo á ordem o Sr. 
Bezerr:.t Cavalcanti. 

O Sn.. BEzERRA CAV.ALC"\NT< :-E eu cham 
á ordem o Sr. Do ria, o Sr. )rofessor de rheto-
nca. 

(Reina !Jmnda stts~w·;•o e a_qitação, qtte .<;e 
proZon.r;a. Jlfuitos S rs. 

O Sn. BEzErtru. CAVALCANTi :-0 Sr. ex.-mi
nistro da justiç;l . .. 

O SR . PnESIDENTE :-0 nobrt3 deputado não 
obteve a palavra, e não posso consentir que 
fa.lle. 

O Sn .. BEzEr..n.\. C.\\"AI.CANTI :-0 Sr. ex-mi
ni'slro d:1. jus ti çu .. . 

O Sn .. Pn'Esro}~:.'iTE :-V. Ex . não eatá com 
a pala na, não pôde fallar. 

O Sn. BEzErtiU CA YAr.c.\.xTr: -Pedi. V. Ex. . 
iUegnlmente m·n nega. 

·-
o Stt. BF.l.!::lllu c.\ \'AI.CANTI :-0 Sr. m~-tni

nis ti'O da jus : i~,:a pt·cci~a,•a cxplit~ 1r a::; p:ll:wras 
·do S1·. cx-pre ~idenlc rlo cons<~lho, souro as 
qn:1cs hontem :tqui S" pt'O\'Ocott discnssiio. 

O Sr'" PnEslDENTE :-0 nobre d()putado c~t~t 
fóra da ord,~m. 

O Sn. BE:r.J~LtnA C.n-,\I.C.\~Tr: - V. E ::c:. ,jà 
dis iio isso rantr.s wzcs, c eu .F retorqui que 
V. Ex. 6 t]UCm esl:w:t fúra. da or-lem. 

O Sn. PrmsmENTE:-Não posso consentir .. . 

O Sn. BEZERlU. CA Y.\LCANTf : -Já sei que 
V. Ex. foi consultar si me de...-ia mandar botar 
daq tl_i, pa ra fóra . Pois mande buscar a força. 

O Sn. PnzsiDE:.'i'l'l']:- Na foL·ma do art. 220, 
c ú vist.a da exaltação d ~ es pirito do nobre 
dcputa.do, lev:mto a sessão. 

O Sn. BEzERRA CA YALCANTI :- N~To tenbo 
n enhuma exaltação .de <'!$pirito. V. Ex. ó que 
a tem por não ser ol.Jedeci·l o em sua prepoten
cia! c não lm de ser ! .. 

O SR. P n ESIDE!, TE d:i pn.ra ama uhã a se-
guintE) ordem do dia:. . . 

Urn·encia de 20 mmulos concadlda ao Sr. . e , 
Francisco Sodrl). 
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-.H· O Sessão' eni. 18 . de Julho de 1885 

..:\presentaç~o de projictos, requerimentos e 
· in:licações. 

A' 1 hota da tarde 

Di;;cus~ã() do!> rcqtt'ri!uenlos adiados; se-

.A's :2 hoi·as ou antcJs 

ontinua .ilo da 23 diséussiio do m·t. 2, do 
projecto s~l>ro a extincc;.ão gradual do elemento 
sez·ril. -

Levanta-se a sess~o ú 1 :3}4. 

SESS:\0 E:OI 18 DE JULIIO DE 1885 

P;·esidencia do Sr. Franhli~~ JJoria 

Sü::\1\lARIO.- Rccl:tm:l~;;c> ti o Sr. José :ifariannn.-Ex· 
pli~:t~Õ•'" •lo,; Sr~. t'' c :!•• ~cerclariü,;.- l1c ··lama~õcs tl•) 
:::r . . loarinim i\abnco.- Lcltura •la :l•:la da ~t::i:do de 
honc•;: . ...;. Hccl a:n:~('iio c i'~dili~açiio •:o Si·. 13:l7.crra C:t· 

piica~ão Í•c:wJ:t! tla•la p~ lo Sr·. Yalladnres . -Ve:adio d~s 
Cill~iHJa~.-E' :\f'llríl\' :l.da a HCl.a.- i'~lllEI~A I'Ar:·rl: n.\ 
ll :: oEJI 110 l>l.1.-L7r;;c~\cia conc<!drda ao Sr. Fralic~ seo ~o
tlré.-0~ ~·i'S. :\utor.lO de :3iqucira c C:ll':ús Peix(ltO dãn 
cxplic::tr;üc> l'C"SO:rc•. - Hncl:rmaç\íc.;; dos sr~ . .l.raujll 
,;,iés .J uuior c Au.!ra.to Fi;!ncÍi'a.- $::Gt;:"DA t'.lllTI·: 11.1 
OI:OE.Ii Di lli.\.-CoJIIlillll''!:ii•1 t.la 2' tl:~cu~sfillflo prOJCt~tO 
n.l A-ISS5 (arL.2'')-Dbcur::o tlo Si· . LOUI'CII r.o tlc AI· 
lllfljllCrr]UC.' . • 

A's H horas da manhã acham-se prtHmlte~ 
o;; Srs. : F!·a:-~klin Dori:~. Atfon"o Ce:so .lu-

Ferreira. Alves de Ar!l.ujo, Al'aujo Pinho, 
Duart··~ de Azey~~do. Tho:uaz Pompeu, Alvaro 
Ca.minh~~. Bulhõe:;, Vianna Vaz, Zarna., Diana, 
Andrade Figueira. e Campos Salles. · 

Fa.lt:1.r1t com causa l)a.rticipadn. os Sr~. : Ac
cioti Frilneo, Alft·edo Chaves, Antonio Bezerra, 

arao 1l eopo i na, a.ma.rgo, emetrw e-
:terr;l. Eufl·asio Correia, Ferreira. de) Mour:1., 
Ga:'pat do D1·nmmond, Leopoldo Cllnha. c .l\1o-. . . ~' ~. ~ 

Fdt'lmsem causa participa:la. osSrs.: .Adrinno 
Pimentel, .A.ristide;:; SpinoLn., Bezerra de .Me
nezes, Carneiro da. Cunha, Co:;lho e Campo~~ 
França Carvalho, Fernandes de Oli,·eira. Jr>a~ 
quirn Pedro. Joaquim Tavure;:, 1\Ioreirn. BJ•an
dão, Prudente de ]\Ioraea, Pri!:co Par~tizo, Ri
beiro da. Luz, Sinimbú Jnnior, Satyro Dias e 
Schut•c•l. 

O SI.·. ..Tos é 1\:It"trizLnno, obtendo a 
:. a t ' ~ m. 1z qne ll<tO "e a c· am pre

s·~ntes no recinto 70 Srs. d·: putados. Port,nlto, 
o ~i·. president·~ ni'io p:.J·lc, e~ face do _regi-

. • J· ,., 

si reaÚncntc Jn no recinto esse uumoro tt0 S:·s. 
d·!pnt:tdo~. 

Perb a fiel excca .ã·) elo rc.<>-ímento. Si elle 
nã.o põ e ser strictamente e~:e<:utallo, refot·
tnem-n·o. 

O rcgimelito d~spc)e que ~e faça.' a. ch".l.mada, :.i. 
qual os deputados r c:spon·Ierã.o. Ncio se fe1. is5J; 
purtanto, .o Sr. presidente não póde declarar 
al>··rta a.s"s.::ão. 

O o:-ador qner que o regimênto S'',Í<t obset·
yado l'lrn tolas as sua~ pa.t·t~~, e não sirva. uni.
l':.tmcntc contr;t. os liho:\ lCR . 

. . .. -

diz q 11~ os nt·tigos du rcgirnento cnja c~"C•I\·:ÍO 
õ · ~ xigida p ·l 1 hont•ado th~JHtLa.rlu )lO!' Pel'natn
IJIIC•) :'àt> ~iu1 lf'~mento iu0XCt uiv•_. is. Dil údo 

FhuJ-y, J•a ulu · PrL:o. Ch ·l'!'a<:. F~·,,d".,.il~O . . . . 
Bo:o."e!'>. i\'lnc-D 1Well, D io· ~o d" Vn~con•! ·llos. 1 c1. lbc]a :t hnm de JH'lllCI)ll:ll' n !'ld"'"ã•J, o JW(I-
Bento Ramo3. Hihcll·•, de ).lono~:c~. CrJ(l]ho rb I ;oo;i rh~n l t~. ~Cl"l'tltnrio3 o flElf•llta<ho: toll r\Ll'.:ÍO os 
Re7.onde, So:u·cs. Antonio C;li'lns. Bl)rn:lrrlt) cln I ii<.~ ll.; :\H' Oflto ;; o 111 sa:•J'-!1.ariu r~u-A n. cluun;Lib 
l\feJHlonç·t Snb:-inho,Aiml)i•ln. Oliveira, IldAoMu ~~o 2° ~.~ct'•'V"r·:t i\ liRln nominal <lo.; JWG...:onlc,;, 
,Je Araujo. C:l nflido-o!c Oli,•ciJ·~•. Oly111pio Cnm- benl cúmo do.; u.u.;outc.;,rp10 dc\'Crito s·~ ~· in :-;ct·i
po ~ • . T·.> ~Ó PotnJWil, Le:\lllh·o M~cicl, fhrli. \1 d·~ da...: nn acla. 
An >ldi fl . Castrioto. B •z:unat, B:t r!'os Cl}l·,ra. ''· Qnflnrlú. ft.•i ta a ch '1 111a<la, ~'C nõo ttf'ha.r o nu
Carneirr) fb Rr,<•h:l, Gomes de C!1!';ft•n. :Ol:lrtirn !1 : c ~o de t!eplltado~ necr•,..:,:ario l•nra cc lébrar-s:'! 
F'r:m c ~~co, Cot'r(!n. dl'! Ar.111 jo. c ).T:rsc:trr• n h:1s. n. sessi'i0. o p:- • ~siden te. "ll"-p<'n ler:í. o :1c to ató 

Co:np:u·o ·~rn d<ip •ia rl:t · chn.nv!('ht. os St·!'l . : i':l~ \'Orilic.!lr a reunião do . sobrl'!dito nurnc1·o, 
V;~.Hnt~rc1. l\r~~ noel Por~ elb. Lcit:io .ia Cnnh:1. co ;; .. ~ ~~ í·v ,r;ulr,-.r:c cllc, os sec,·cloí·ios c dr:mai.~ 
C:~rlos Peixoto. Cruz Gouvôa. P:dnn Fiem•\*, d eputll.r!os íí O.C: .~'? 1.!S í'CSj)CCtivos lo_q~ ; ·es . o .~ 
Henriqu'=l i\íar i:U"!=:. Sal!!:J do, D n! :.t!:' Gúes. A~- n om e.<: rlns deptttedos ')1.1.6 comprr.;·ecc;·cm. dc
t.onio d"l Si•pJeira .• i\Tontanclon. Ant .. nio P 1·:vio. zwis d t.•ve;·;i o. se1: mencinnnrlo .~ na actr1. >) 

Mares Gni·1, Roor i,zo SiJ··u, Rodrig-ue~ .:\1\·.·s, n ra, em prunm.ro lognr. pn.ra q nc a cha mada 
• .. . • . - l ' • - • . ' ' ' , 

Gll_::~ h_y. A r n.1ijO Góes .Tunior. Delfin() Cint!':t, 
l:~r:o ~ .Ail(mso. Affonso Penna, Ba.riio f1a Vill:t 
da Jh;-rn. ~ U ly~:s1~s Vianna, Va:r, dn Mello. A1-
vat·• B.::t··lho, 1\lac: el, Dias Ca:·nciro c José 
nl:l.l'ianno. . 

O Sn. P1u ::sm.ENTE dr!cl:tra abort.1. a. se:;são . 
Comr>!r i·~c .. ·m. dopn is rle al)ert~ · a sess:1o, os 

Sr;; .: C•mh:1. Lr·itiio. Felicio rlo-:; s~ntos. F. nc.;. 
li!"ari,;.. Cüsta. P c reit'n, B ezer·r•a Ca v:llcr•iTti, 1\li
~Xnel Cn.o:trfl. An t.()nio Pinto. Crm:, Francb co 
Sodró ~ Castcllo Dranco1 Silva l\lafi·a, Gonç:ll vcs 

das fôrítmist~> r CJil C todo~ O" Sr:': . depntados oc
c:•p::t:-:!'em os J'esr:ectí v:•s as ~cntos e n~·lles sG 
man tivr·ss<'m. 

Tal. pt)rém, n iio se dâ, nem nnnr•a ~e deu, 
ÚH3<:ffÍO pol'qurl (>S Srs. deput:vlo;; tem obr·iga
ç.õ · ·~ parhmron tar•~" fóra do T'CCinto. quaes a 
d t"l com[)arec~t·em áa comm1ssões. a <lc exami
nar c i:n.dncllmentos na ~ccrctari!.~. d e .• et c! . Por 
iden ticos motivo!'! Rli.r) obrigado~ n. so lóvantar"m 
ramberll fn~q n~ntemen t•• os sec;-eta.rios, mót·
mP:ntc o primeil'o. a qnern. incutnbo a. <lit·ecção 
da s~crctaria á a polici:1 da cas:l. l\Iultiploa são 
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os affazera:=; dos membros da mesa. como· não 
ignora a Cainrii:a~ Como poderiam clle:=; ao n1e.-:mo 
tt~mpo que aviassem o es:pedicnte, attendessem 
a recbmaçõe;; repetidas, cuidassem dos docu
mento.;; e mais pll.}1!Ús apres"ln ta dos, -:-dar atten
ção ao~ depntados quq entt"as-;emantc;; de aberta 

~:;;- , 11 ~ pois a c 1amac a 
e aos que viesscm"'<lepois de aberta a sessão - , 
que de todos, -com as indicaçües rc~pectivas, 

,.,.· - . 
i 

act<l ! ? Fora .pr~ci ~o pos~uir.3rn ns secr-P.tarios 
faculdades cxtr·aordinari::s e d·~ divisibili(lade 
infinita . .Ainda assim teriam con tr:J. si ss dispo
siçõ··s matcriaes do edificio onde abundam as 

. entradas e r.-,eanto;;:. de modo CfllC, muita vez, 
havendo numero log·al na casn, seria decbra!o 

'O contrario. dando-se quotidianamente inuu
mcras omiss:h~ o protesto-S . Demais, o xr.oà') 
por que pre~ontcmente se pro;:oedc á ehnm:,da 
acha-se cons:J.ur;:do o r r.nti O'os · , 
fizer·am cadncat· n. lettJ·a. do regimento·. Que o 
dig&m 08 velhos pa1·lamc·ntare~. A mesa actual 
obse1·va-o~, por achai-o.;; razoa v eis, consagrados 

"' . ):: i o exeqtnv- 1s. 
E' intere~sante o modo por qne muitos Sr,;:. 

deput~'I.~Os entendem o~ rc?'~mento: Reput:~.m-n·o 

ouc de nenhuma.' fó:·ma os prand.L Só S':\ l:'!m
bra.m dellc para censnrar a m0S:l, esqn~~cidr s 
de quo quasi sempr·e incorrem n11s propl'ias 
pre,;cri pçõ.Js que üwocam. Não ; ninguem és ta 
isénto na Camara dn. regra regimental. Tão 
ho:~ é ella c tão ol~l'ig:l.tori:l. para a. presidencia 
como p:t!'3. os membros d:1 cnsa. A todos cum
pt·e resp~ital-:~, ob-2rlecendo~lhc strictamente 
no que fôr possível. 

ainda. ao honrado deputado pC\!' Per·namhuco a 
seguinte obsP.rva.ção: é que S. Ex. não tem 
razão quando nos diz que não se tem cum
prido o l'egimento. O regimento quiz apena:; 
que n~o sl3 nbrisse a sessão sr-lm que se achas-

· sem presentes deputado3 em numero elo . 
mesmo reg1mento preceitua o. 

Ora, pelo mr!iO adoptado pelos esty los da 
casa., vc>rifica-se incontestavPhnente que exis-.. . .. .. 

' ~ . ~ 

pelo regimento. A obs·~~rvação do honrado de-
putado não tem procedencia alguma. 

O_Sr... JosÉ M..I.P.IANNo:-Fn:ça. o favor de dizer 
com-o se v~rifica; q ua.t ó esse' p1•ocesso. (lút ou
tl·os apartes.) 

·O Sn.. Pn.EstDENTE:-At~enção! Quem tem 
a palavra é o Sr. 2° secretat·io. 

O Sr:.. V.I.Lun,m&s: -:-A obsClr\•ação, que o 

· ~ .., ' 
cnjo;; nomes são lançados na lista, que aqui é 
lida, não so collo,~am eífectivamente nas suas 
cadeiras, não rocede nt~.da colhe. or·c u i , 
é impossivel, c o reg-imento não pódr~ ser in
t~rpret:~.do de modo a se tornar ine:s:equivel. · A 
pr·ov:< ó q1._1e sempre gu·'.l s<: trata de Yotações 

.:.. :., 

o que procede-s_e i chamada. (r1poi~dos.) 
O Sn.. Jost MARTAN:s-o:-Mas· abt·e-se a 

sessão :>em numero e assim fica falsifica.d:1 qual
quer uclibsrn\~ão da Camara. 

O Sn. . VALT.ADAREs:-Não S3 falsifica, pot·quc 
não se vota ::ern numcr0. Quanto ao que pa
rece pt·etendcr· o uobt·<! deputado, que todos os 
m~~mbros cV~stu casa, em . numero legal, oiçam . 
effectiVtlmentl1 os discllt·sos. uo S. Es:.. e todos 

·· nos aqu1 p· ro erltUO". ... re.spt.'l. t. o d"s ma ter+' s convém lemb1·ar e r!e cuju inexequibilidade dara ,, "' .. " 
s-:-m duvida testemunho 0 nobre deputado re- quo se debatl.!m, isto é "bsolutamentc impo8sivel 

con~eguir-se. c la. ma n te. r 

(( acto e \'O ar nunca scra wtcrrompH o. é possivP-1 r~xec~tn.r. isto é, ~~·ocodc-sn. de m:~-
sa.!tindo os ~~eputados para fóra da Camanl., ou neira flUO ns \'Otações não se re::li~cm sem o 
att·a.vessa nc!o o sàlão na ocêa~iiio da. vota~!ilO. • 

• numero lf'gn.l. . · 
(< Os deputados assistirão pontunhuent~ as Em um:t Jlll.lavrn, 

0 
CJUC 0 rc_-_ gimento ouiz é 

s r:-ssões ordinarias e cxtr:l.Ordinarias; e nenhum • 
·que houycssc numero do deputados. 

se rctir·nrá do p~• ç:~ da Carnara, duro.ntc a sess:Jo, A s•la prnscnç:~ olli:•cLiv•, em numero legal, 
sem o participar ao pt·csidcnle . nn.-. bancadas. é um impossivel, um nbsur-lo. e 

« Qunndo tivorom nlg um impr!dimento, que p0r isso tal interpretaçfi:o clo\'C ser repellida, 
não exceda trcs sessõe:; o participarão ao 'como tal, e como super·sticinsa.. A pr.wa, como 
p:·esi.!ente. por um r ocu.do; quando for pc:r mais di:;:sc, está ncs factos das votações : em reg-r3. 
tompo. o farão em officto ao 1o secr etariO. pe- torna-sa ll0.ccssario proceder ::í. chamada, afim 
dindo que communique á C:tmaru o seu impe- de verificar si ha numero legal. 
climento . Procede-se a verificação, pela qnal se cone· 

(< S ô para 1·eclama-r ct execução elo arti.tJo tat'l a. existencia. do numero legal. 
_ co;p1·esso d o ·;·cpi mento se poden~ interromper 0 pretender 0 nobr•} d•'putaJo que tqdos aqui 
q·ucm~ ~~sti?Jer (allanclo, o 'lue $-C (arâ di;cm da est<',jam, como qne pl·egado~ ~os seus assentos, . 
-01-rlem, etc . et c. . >) . . · · · · 

( ' :-; . . 
Não são raros, pois , os artig os ino~eqni- s. E:s:. só pretende, Sr. presidente, porque 

veis . · possue um espírito bastante dest_)otico para pre-
Com estns br·~ves oT::servfl ç~e;<; acredita o tender pot· si só inutilizar uma. sessão; (apcw

?ra:!or h:ver cab.n.lmente defend1ao a mesa dns ·J tes) mas estou certo de que a _9amara ha de se 
mcrepaçoes do 1llustre deputado por Pcrnam- -l evantar . contra est1 pretençao de dous ou de 
buco, demonstrnndo que o modo por que faz. tres. de seus membros, que querem n todo o_ 
elle a chn.mad<\ ó perfeitamente reg-ula r e o transe inutilizar esta sessão. -:. 

. unico possivel. (Jliuito bem; ~ltuito bem . . ) 0 Sn. J(l~:E 1\L\ni.-~.xxo: ~-= Está. enganado, 

O S1·. ""\TaUa<l;lrCs (2° ser:-1·etrn·io): V. Ex. ó que mostra um zelo pharisa..ir~o. 
-De 3ccôrdo.com o meu h~Jnrado · c_ollega, de: j ··· (lia ou t1·o_ç_ apar tes c o S l·.prestdente ?"l!

puttldo por Mm:1s~ o S1-; 1° sccrct:::u·Io, opporet clama at tençao.) 
. . 
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O Sr:. V.ALLADARES ; - Não tenho zelo pha~ '! I<"ot o nobre Sr. 2<> s ecretario . que entendeu 
ris:lico. O que não quet·o é conquistar posições dcv\!r qualifi-:ar a attitade de alguns . homens 
!Í. custa. d3. ruin:i da. p:llria, · d·3 suas insti- compal'ando-os,.a cogumelos que querem ~les
tuições, ainJa q_ue s~ja desmoralizando-as, es-. moralisar e dúacreditar ~s in~tituiçõcs. (.t1poi
tragando-as : Isto e o que pt·.,tendem alguns ado.11 e opa1·tes). 
Pattu~·eau~ O nobt·e 2o ~ecretario 

. - \ ' . 
Isto se põde referir :1quelles que" estão che-
gando agora. : agora. é que estão a.pparecendo 
o~ cogumelos da situação ! 

O Sn.. Pn.EsiDEXTE : - Attcnção? 

:. O Sn.. VALLADAr..Es : - Eu n:1o conheço 
outros cogumelos, Sr. presidente, senfi'o 
aquellc:; que querl}m reduzir a patria á ruina,. 
matal:-a p:na. poderem brotar c ct·esccr sobre o 
ester uilinio do seu cuda e l:i ·as ,. , 
ções do Sí·. Jose JI a;·ianí10 e de OUli"O ... Srs. 
depwados.) Estes é que são os verdadeiros . co
gumelos. 

O Sn. Joslt l\IAn.rA~:s-o:- Isto éum desaforo. 
O Sn. VALLADAREs :- E.~tes :.:ão os cogu-

melos ue uerem fazet· da 3 · n 
o reduzil-a a esterquilinio. em quí:l tn.edrem . 

O Sn .. BEZERRA CAYALCANTI:- Isto é umn. 
linguag~m indecorosa, impropria de um parla
mento. 

0 Sn.. VALLADARES:-Pa:rtiu de lá o exemplo. 

O Sr:.. Jo~\.QUDr NAnUco:- O nobt·c deputado, 
o Sr. José Marianno, não tinb<'- fl}itO nenh.t:ma 
allusão á mes1. . (T1·ocam.-se muitos apa;·tes e 
o S1· ' i· id n .~ ,. ~. 1i . ·t·" -

systenn. 

O Sr •• J"oaquinl. Nabuc.o começa 
declarando que não tomará. e m consi.Jeração o 
que acaba !le dizer o Sr. 2 ·secretario . ·· 

O Sn. • . V.Ar.T.ADARES (com (o1·ça):- Eu tam
bem não tomo em consideração nenhuma o 
que V. Ex. diz. 

. O Sn. JoAQur~r NA!JUCo:- Tudo o que s~ 
dtz tem 'valor pela origem, pela fonte de onde 
parte. · 

O Sn.. JosÉ M.ARL\N:-."o: - Apoiado. 

O Sn. .• ToAQUI:.'.I N . .\nt."co: -Nós t emos para. 
n~~ j ulgar a nós comparati\"amente o p:~ iz in
tclro. 

• I 
t::.do entendeu dever f~1llar aqui e m uns cogu-
melos que querem converter esta nação em 
um cada ver par!l. . . • . • O ora-!or não sabe, nfto 
pód.e avaliar a phrase •. • . . . . -

O Sn.. V.ALLADAn.Es:- P artiu de lã . 

.O Sn. JoAQum NAauco collt~st~. O hon
rado deputacio pelo .2° õistricto de Pernambuco. 
com :t en·~rgia. que o ca ractel"isa. c com a \'ehe~ 
~encia qu~ muit:lS V~ZGS não pótle domina r, 
tm~n. : chamado a. au~nt;.ão p :•t•n. o fac to de se 
R.brtr .:t R,C~~ão, sllppo~Jlo c1 uo sem numero lega.!. 

é aggre::sivo, não sabe 
e .. cnaer-se scnao atri.can o ... 

O Sn.. VALLADAnEs dá um aparto . 
• J A ::\ N 

provoca s~enas que são indign!ls 
que S. E::t. se senta. (/lpoiados e trocam.;.;se 
diversos apartes.) 

O orador pediu :1 pala,•rJ. p:.ra referir·-se no 
. inc1dente da sessão pn.ssadn. c mo!;tru!" a attitu
dc que durante todo esse tempo alguns memb:-os 
da Camara assumil'am nellc. 

; O Sn. Pr,ESlDENTE:-:-V. Es:. dá lic~,·nça. 

O Sr... JoA UDr NABUCO diz uo jsto in e-
ressa :i dignidade d~t Camara e á posição do 
Sr . presidente e, po!·tauto, pede licença para. 
continuar desemb:1 raçadamente. 

O Srt. PrtESIDENTE:-Prctend0 apenas regu
lar a ordem dos trabalhos. V. Ex. ouvir:ia 
leitur_a da acta e fat·á as suas obset•vaçõ9s a 

·l a . 
O SR. Jo.AQUDI NABUCo:-Sim, srmhor, reser

var-me-(ú pa.ra depois da leitura da. acta. 

Lê-se aacta. Posta em discussão~ pede a pa1a-
Yra o St• ., Bezerra Clwalcanti. · 

O Sr. Beze1.;ra Ca.:v~Jca:nti:
A acta não contem fielm•.> nte o incidente de 
hôntem, n::L s ua ttltim<L part~. R~queiro que . . . . . 

c ial. 

O Sr:.. P.RESIDEXTE : -O nobre deputado pü- · 
de mandar a sua cmonda. :. 

.. O Sn.. Br.zEmu CA V.\T.CANTI (pccl.~ o Dia;·io 
0/ficia l) : -A minbn. emenda ,) par::t qua se 
se Lranscrov:~ na nda a p~1.rte do Di.twio Offí
cial, que v~e traçada. até ondo termina. o re
ferido incidente ·.!e hontom ; não comprohon
d0ndo o ponto em que se diz ter o Sr. presi
dente dado a seguinte ordem do dia, o que 
tambem não é e:<::acto. 

O SR. JosE' }.1.\r:.u~xo : -Apoiado. 

O Sn.. BEZERRA CAY.\LCAZ\Tr;- Toda a Ca
mara v~u que n-ã~ se declarou a or, J~m do dia 

depois nas notas da r edacção, pot• lettt·a. de 
V. Ex . ; porta nto, é um:\ falsidade affirmar- se 
que ho uve ordem do dia _annuneiada da mesa, 
como manda o regi.menlo. Protesto, portanto, 
c ontra isto igualmente. · 

A emenda. vae, . como j á disse, traça._da no 
Di(~rio O ffic iiJ.l. (Manda ú mesa.) 

O Sn.. P m ÚHDEZ\TE -: --. O n -Jbre deputado 
deve ms.nd;\r a emend2. 1101' escripto. · . ~ 

O S·.t. B Ezlmll.A CAV:\!.0.\NTr : -Ma ndarei. 
(Esr.r f!VI!.} ·· · · · · · ' 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1607- PÃjgina 4 de 29 

Sessüo em 18 ele Julllo de 1885 .. 449 

. E' r,1mettida á mesa, lida, apoiada c posta em 
.. discus;;ão conjunctamcnte com a acta da sessão 

de hontem, a seguinte 

Emenda 

Não c~tando ref~rido com ex:nct.i:lão na acta 
o mct en e ~ ontemquando enten!eu o Sr. 
presidente levantar a :';e~são; as;;im como não) 
s~ndo igual.m.ente e:s::acto que o mesmo Sr. pre-

se c o S;·. lJ;·esidenle sttspende a sessc"io por 
1/4 rle hora.) · 

O Sí·. Presidcnte:-Continúu. a. se~são. 

O Sí·. B~~el·J·a Cavalcanti :- ÜSr. ex-mi
nistro da justiça. ..• 

. r. P1·e.~i•lente : -O nobre deputado não 
obt~ve a palavra, e não posso consentir qne 
fali~. 

Be::;erra Cav(tlcanti. nistro da jasti1;a precisava cx:plicat· as palavra 
elo Sr. ex-presidente do conselho, sobre as qttaes 
hontem a.yui se pt·ovocou discusso s (Diario O fficial de hontem) 

o(( O Sr. Bez-.JíTa Cavalcanti:- Pedi ara
lavra pela or.lem. 

O S1·. P1·eside1'1-te : -Não ha n~da em dis-
cussao. 

O S1·. Be:m·J·a Ca-calcanti :-Ha a disposi
çã~ do regimento~ mal intcrpret::.da pol" V. Ex. 

O Sr . Presidente (eom força): -Não ha 
nada em .. discus5ão, repito. 

O Sr. Jose llla,·ianno :-Desde que V. Ex. 
deu_,a sua decisão~ n::o póde nc~r n. palavra 
ao nobre deputado que cpler im11ugnal-a. ···· 

(Crtt~am-se otttros apctrtcs;) · 

mesa. 
O S1·. P1·esiclente : - N:!o mutilei 

Camarajã votou a urgencia. p:~ra a 
sessão. 

ec aro 

E:x. não 
a. a 

nada. A 
primeira 

O Sr. Be::erJ"a. Cavalcanti:-- Não votou 
cousa nenhuma, c, si votou, foi á fals:~. fõ. 

O Sr. Presidente : - Ordem ! Ordem ! 
O Sr. B:J~Cl'?Yt Cavalca1'l!i:-Ora! OrJ'? nl. ! 

Ordem! 
O s,-. Presidente : -0 nobre deputado cs t:i 

fóra da ordem. 

O Sr .. Be:re1·ra Cavalcanti :-Si eu eston 
fóra da ordem, V. Ex:. tambem está fóra. da 
lei ! · 

O Sr. P1·esidente :-Ordem ! 
O S1·. Be,;er1·a Caralcanli :- Qual orde:m ! 

(Sussur ro.) --
0 s,·.;Presiclen.te : -Chamo .:i ordem o Sr. 

Bezerra.· Cavalcanti. 

O Sr .. Be~er;·a Ca'Vetlcanti : -E eu chamo á: 
ordetu ~ Sr. _Doria, o Sr. prof~ssor de rheto
rica. 

(Reina gmnde su ssurro e agitação, que se 
p;·olo1~grt. _M1~itos Srs. deputg,(los Zeuantam

V. li.- 57 : 

O S1·. Pre.~idcnte :-0 nobre deputado está 
fóra da ordem. 

isto tantas vezes, o eu ji retorqui que V. Ex. 
é quem e;;tava. Jót•a _da.ordcm. 

O S1· . P,·e.~idcnte:-Nã.o possn consentir •. . 
O Sr. Be,;~J'l'a Cm:aZcanti: -Já sei que V. 

E~. foi consu!Lar si -me devi:~ nundat· bot:n· 
da .1ui pal"a fót·a. Põis manle buscar a força 
publica. 

O S1·. P,·esidente :- Na fórma do art. 220, 
e á vista da. exalta !ãO de es ir i to do nobre de-
putado, levanto a sessão. ~ 

O Sr. Be::erm Cavalw nti : -Não tenho 
nenhum:~. exalta ãode es i rito. V. E~. é ue 
a tem, por não ser obedecido em sua prepoten
cia, e não ha de ser ! » 

O Srt. PRESIDENTE:- Antes de concede1• a. 
p:davra sobre o hSSumpto a qualquer do~ Srs. de
putados, ueV"o dizer alfpunas pala v r as. 

A orJem do di~ dada para ses:;ão de hoje acha
se lançada no li\r:·o competente pela lettra do 
empregad•), que c_ostuma fazer_ esse trabalho, 
c si mplesmentc ass1goada por m11n. 
. Est·L orlem do dia consta, como os nobres de

pu taJos de\"Cm fet· visto no jorna~ da casa, pri
m·~iramcnte da urgencl:~. de 20 m1nutos ao nobrG 
deputado o Sr. · Fr<3-ncisco So.lre ; depois, da 
apresentação de proje::tos, indtcações e r equeri
mentos ; a i hora.. discussão de r equerimentos 
adiados. e finalmente ás Juas horas, conti-

1 <· 9 -o I 
' 

o deme·n to servil. 
Os nobt·es· deputados entendidos, como são, 

no re"'imento, sabem que. na fôrma dos arts.134 
e 1 :35~do mesmo regimento, a. .orderu do dia para 
os sabba los é conhecida de ante-mão. O regi
mento q ucr que na. pr·imeira ho1·a das sessões dos 
sabb:ldos se apresentem projectos, indicações ou 
requerimentos, e ~::~~ip_or.dia~te se dis(!utam. 
requerimento:L_aâtados . Ja vem portanto OS 

;nobres deputados que estes at•tigos do r_egim(mto 
tinham previsto a ordem do dia de :hoJe. · 
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Succed,_m porérn.que o nobre deputado o Sr. 
Pactua. Fleury requereu qur~ a ord•3m do din. de 
hoje. pr:e"-ista pelo _ r•!ginlP,nto. fosse a.lt~
radá, de maneira qne da" duas horas em ·di
ante se trat,1ssedo p•·ojecto do el·~merito s~rvil, 
requerimento este qüe foi votado pela-Ca.mara. 

. ' ··:· ., .. ,~- . . . o ,.J •• 

de 2u lllinutos Jo nobre deputado peia Bahia. 
A C:uuar·a~ portanto, coneorrctt com estas 

àuas vota .õea Jara a ord rn d di!i. h · 

pos-•ivel, para a proxima. sessão,:mas sim:,Ies
roente para a. sessão seguinte substituindo as
sim um reqUeL·imento proprio áquelle q 111~ foi 
apresentado pelo nobre ex-miuistro da justi~,:a. 

g~lã~, o seu honrado amigo de;Jutado peio 
2° d2sér1cro de Pt~.rnambuco levatltou-.:e aara 
p~ u· a · • x. que se ser.vi;;se con,.;ultar a Ca
rna.r.L sobre o rêquer:xnento :1.prescnta lo pelo 
~obre d!!puta·io p~~la ~ahia,e ~ã«? s:)bre o reque-

' o 
S. Ex. limos artigos_do regimento rcÚatívos 

ao que é miteria urgetúe, e, sem ter conheci
m~nto do ~ue o nobt·e deí'Ut<~.do pela B:•hiu. p_re

Està r::m dis ·ussão à acta co:n a emenda. tendia traz:er ao conhf'lciruento da Camara, 

o Sr .• .:r oaqnim N~"'tbuco levanta- S · Es:., que tinh:1 tonto conhecimento dó~ que 

além Jã. parte })rl:lfixa no regimento. Isto sup
posto~ a ord•Jru do dia de hoje acha-se de\'iua
mente Or!.!'anizada.. 

. o nobre d'>puta.do qu~ri:-. dizer, como do que o 
~e para a.pol:u· a emenda q u·J acaba. de ~c r nobre deputado pelo :!.1 o dis:;;-icto do Rio de Ja-
enviada ü mesn. pelo nobre doputaJo pelo Rio · · h · 1 
Grande do ~orte. netro tw a a apre:";enttr, leci:llu que aqui! o 

Crê ue é do interesse de toda a Camara que o nob;e· deputado pela Bahia ia sub'?etter 

. 'I I . 

Os factos passaram-se hoot~"·m da seguinte 
maneira. Quando o nobrr~ presidente do conse-

·e· 4,; " ~ • 

da C~mara tinha declarado aberta a êontinua
ção d::t discussão do pr~jecto sobre o elemento 
ser,·il. o nobre deputado o Sr. Andrade Figuei
ra pediu a pala\·ra para. negocio urgente. O 
Sr.: pre~idente hesitou"etn da1·-lhe a pàlavra,: 
mas, como o nobre deputado insistisse e :fic:1SSC 
de pé na tribuna. reclamando pelo seu direito, 
S; Ex:. conceleu-Jhe a palavra. 

-VozES NAs· BANCAD.\S . CONSEU.V.-triORAS :- Nã() 

O SR. JoAQUDI N.~Buco responde que insistiu 
em 9 ue era direito se~ que _não lhe po~ia ser 

' ç 
o fi:r.ésse de pé como sentado. 

Então, o Sr. presedente. á vista dessa decla~ 
ração do honrado de pu tudo, declaração em que 
foi apoiado, como em to lae as questões que r~s
-peitam á reclamação dos nossos direito"~ pelas 
ba.ncad:ts conserv:•dor·as e pela maioria da Ca
mara, c yr•ndo que o honra.Jo depu;ado havia 
de impor-•e eom a sua reClam:1çào :i pre~iden
cia da · Camara, deu-lhe a palavra. 

O· nobt·c deputa lo requet··3U u rgencia de urn 
minuto e a Camat·a concedeu-lh'a, não tendo 
cert~mente em vista. o tempo, porque segura
mente um Jllinuto não seria sufficiente para o 
nobre deputado trat~r do a.ssumpto que preten
dia discutir. Mas apenas tinha aca.l1ado de fal
lar o honrado deputado, pediu a. palavra o seu 

onrar o anugo epu a •0 pe :~ a 1a o r. r~\n

cisco Soàré, requr:rendo ao Sr. presidente que 
consultasse a Garoara sobl"e si lhe concedia ur
gen<.:.ia. pal'a, na sessão de hontem, si foss'~ pos
sivel, e si não, caso fosse prejudicado o seu pe
dido, ' para n a proximasessào, responde .. ~·- uma 
inter·1·ogaç.ão do honrado dr,putado pelo 13.) dis-
trictc: daprovincia d e Pernllmbuco. . , . 

_O Sr. pt"esiden ~~ consultou a Camara si 
concedia. .a. urgr:>ncia pedida pelo nobre depu

. tado, nã:, nos ter.m.os eú1.que esse requerimento 
tinha sido feito, isto é, para hoje, e, : a não ser 

interesse em que o direito do nobre depu
tado pela Bahia..de sujeitar o seu requerimento 
à deliberação da Camara, lhe fosse respeitado·. 

O nobt·e deputado por Pernambuco tinha na 
vcspera. declarado, com toda a solemnidade, que 
certa~ palavr.:~.s que a. Ga-;eta de Noticias 
havia. altt"ibuido ao Sr. cons.;lheiro Dantas. em 
um banquete polüico, não tinham sido proferi
das por s~ Ex~ 

de um 
muitos 

O Sn.. ANTONIO DE SIQU'Em.A :-Er:~. o meio de 
provocar' aquclles crut) tinham sido testemu
nhas dcllas ~ dcctararem ~i tinham ou não sido 
proferida~. · 

O Sn.. JoAQUDt N.\.nuêo diz que o nobre de
pubdo fez um appetlo aos e~-co1legas do Sr. 
conselheiro Dnnt:.s. em rel:~.ção a essas pala
lav-ras; e que o_ nobre e~-ministro d:~. justiça 
disse que o Sr. consr~lheiro Dantas tinha pt·o
feriJo alguma cou.:;a em refer·encia ao proce~ 
dimento do noot·e deputa-ia pur Pernambuco, 
mas que as palavras não eram exactamen:te 
aquellus que vinham .publicadas na Co::eta de 
Noticias, o que aliás era nat;tral, desde que 
nao av1a ac grap s os u ~ 

ram stenographados na occasião. Mas não 
se quiz negar que o Sr. conselheiro _ Dantas 
tivesse proferido palavras que refletiam sobre o 
procedimento do nobre deputado, e foi o que 
o nobre ex~ministro da justiça affirmou,isto é, 
que refiectiam sobre o procedimento do nobre . 
deputadõ pelo 1:3=-':odistricto de Pernambuco -e 
sobreuma tal ou qual o!O!ltradícÇão que o hon
rado Sr. conselheiro Dantas ·descobriu entre 
as -~alavras do nobre deputado e o procedi
mento do .dia seguinte. 
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C~mprebende..;se que, n~stas.co~dições, o ne-~·- qu:.es.·tava.}mplicita · ·-~-~_necessi.d:lde de re:;;pon:
gocro - l'ra ~rgente e ter1a. stdo esgotado na der Imwedtabmente as Impugnações do honrado 
mesrnasessao ... (.1partes.) · .. deput:-Jdo. . . __ . _ 

O Sn~:: CARLOS PE~:t::oi:o :...;_Não ficaria. pre- I .: Mas ficava, d-urante tres dias, mais um ho- . 
judicado si ficasEe . para. hoJe. · mem e:nin··nte do E.stado sobre a in_crepaÇão de 

"' ,. ter fe1to em parttcular·d·~claraçoes cn:) um 
ar):u·te daqui ha. pouco. seu ex- co ega e -mtmsteno vm <i 

rar não ter feito. 
O Sil •. MA:tTDI FnANCrsco:-S. Ex. decla- Ora é semp1·e drsagrada\·el qu13 o que se diz _·-. 

rou . ue não tinh . . . . ·- . . . ', , 
seguinte. - de alguma forma, attenu:tr em publico~., para 
·· O Sn. JoAQUDI.NABüCO considerarã tambem gue não prodnza o- me»í:no "!!feito. _ 

este aparte. __ . E~ t11na increpação que o orador está _certo 
Em tlm asssumpto, por sua natureza, como que todos o,; inambros da Càmara. jólg.im muito ' 

disse, úrgente, e que teria sido esgotado na sériit e muito grave, sobr~tudo tendo o nobre 
mesma sessão, si o hont·:Jdo deputado por Per- deputado por Pernambuco declarado sc·lamne
nambuco quizesse ter a corHplacencia, aliás mente •1ue o St· . e-s:- pr•·sidente do conselho não 
muito natural, de ler o trecho da Gct:;cta, pa:·a tinha PI'Oferido 8fiUellas pa1avras, como si 
qae o nobre ex -ministro dit. justiç:~ declaras e quiz·~•·a diztw que não HS po-lia tor proferido. 

• ·;1 ,.. Nestas circumstan in i · · 
pres~õ~s do ex-presidente do conselhO'. cidentes de modo diver·so, tendo o -Sr. presi

dente mostrado toda a longanimida:le e tole
ra::cia :•a•~a com o ill!lstr~ chefe- i.ia= oppo8ição ·, 

O Sn. A~TONIO DE SrQUEIR.\. dá um aparte. 

Sr. ex-p:·e~idente do conselho. Mas não eram .. R. · OAQülM ABüco aca a e respon er 
aquellas as. pal:Lvras e, po1·tanto , 0 e~-presi-_ ao ap·n·te do oobr·e deputado. Foi o facto do 
dente do conselho não podia ser responi'a.vel Sr. pres!de'iite· tér r óso!vid1 dé ·modo .. diverso· 
p8 Ios diversos sentidos que pudessem ser dados qu.e~tões identicas ~ue fez com r1ue natural~ 
a ce-rtas e determinadas pal .. vras. Foi este 0 mente,ose_u, n?brc:::~Igo depn.tado por Pern~r:r-: 
sGntido da. impug·n:!Ção feita J:>elo hop.rado ex- . buconao .q:w.~~fica.:s_,e o p_;oced1m~n~o de S .. Ex., 
ministro da jnsliça., mas não qne 0 ex-presi- mas se dm~1::sse a~ S. Ex:. no t?m ve~ez:x:e~~e . 
dente do conselhonão tivesse proferido _pala~ :o!ll <!_Ue C?~tuma,::.e1llpre_ espr:mdtr . a stul. :n .• r-_ 
vras sobre o procedimento do nobre d~putado. e?açao, ~el? qu~ se lhe afioura ser um pioce-

Mas. como 'à disse, er.t um assum to ue teria <hmen~o InJUSto. 
r s1 o esgota o, st o onrado deputado por Per

nambuco tivesse lido as palavras publicadas ; 
porque então o honrado deputado pela Bahia 

Not'te. cujo cavalheirismo todos conhecP. tn e 
que não quer deixar mal os seus. amigos .... 

. . . -
• < 

vras. Po1·tanto, excepto si a cadeira em que o mara. 
Sr. pre •irlente se sent.'l. ti·.-er de Ol'::l. em di ~nte O Sn. JoAQtJI)! NAnuco . . .. pediu-a palavra, 
o direito de discriminai· do modo mais minucioso para insistir no cump_rimcmto do regimento, que 
pos,ivel qual o ac;sumpto que fica. prejudicado, elle julgava violado pelo Sr. p1·esidente. 
desdo que não for discutido no momento em que Segundo· o habito da C:t.mara., o nobre depu
a urgencia fõr votnda, o que de certo não é tado estava. fazendo as su:iS observações quando 
natn1·al, p0rque a. Camara n:'to qu"rerá dar a S . E:t. lhe tolheu a p::l.!avra, e chamou á ordec 
S. E~. este direito, que equivaleria a tornar não sabe o oradol" si, usando mesmo de todos os 
S .. Ex. o jniz d:~ t1rgoncia; e:s:cepto si se qui- meio.- do regimento, doclarou que não esta
zesse n.dmittir umn. intarpretaç:1o dada p()r va em estado dn deliberar, como o fez outro dia 
S. Ex. ao regim•mto naquclla occnsiã:o, mas ao nobre deputado pelá P:áahyba . o suspendeu 
contrariada. pelos precedentes de todçs os d1as a ses:õ:ãO. 
e de muito;; annos ela Camara ; S . -Ex. tinha Quando nos reunimos de novo, todos desejosos 
tanta. oerigação de submetter, nos termos em q11e este incidente acabasse, S. Ex:. entendeu 
que foi apresentaclo, o 1·equerimento dohonrado que attitude do nobre deputado . era 1ncom
deputado pela .Bahia á Cam~ra, quanta. julgou pativel com os seus direitos de presidente e 

I! ~ -. evan ou a sessao. as am a a 1 _ • x. nao 
depu ta.do pelo i1 ° districto do Rio de Janeiro. fo1 justo porq ue,ainda ha poucos dias, depois de 

Foi esta a differença. de pe~os e medid;1.s, foi ter declarado que o .nobre deputado pela pro
est..'l. adecisão, para a. qual eem duvida predomi- vincia da Parahyba não estava em estado ~e 

~ nou no animo de S . E~~ o facto de ter jâ.dado deliberar, S • . Ex. permittiu que elle .cont1- _ 
apa1avra. ao honrado Sr~ presideri.tcfdo conselho, nuasse a fallar com quebra. da força. moral 
que (' sta-ya. _presente, ~ par,l a q.ual o _orador dessa cadeira.. · 
qner admltt1r tod<\S as ctrcumst:'l.nctas attenuan- 6 SR. BEZERR.-\ CA. VALC.ANTI :- Até 
t es, mesmo a. de . ter ditoo honrado deputado . pela . ' . 
B h•. · · -- c· · -- . --- - · d - -~ - · -·· discurso de um:Cdeputado- francez_~ . a 1:1. que. Sl a - amara nao conce es-e . a ur- . .- -;, .. . - __ ._ .• ---• . . _. ~ .. . , 
gencia p:ua aquelle dia., :ficari~ pa~a o dia s~~-: o- SR. JoAQüi~r NABtJCO nao,sabe qual e o de-_ 
guinte, deixando a Cama.ra juiz da urgenc1a . putado que na• •Camara.. possa levar alguma 
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cou::a a cargo do temporamen to d(~ seus col
lcgas. porq uc 'tem visto dos dous lados igual
dade de .rebeldia. contra as -decisões de S. Ex; 

O Sn. B.r::z:;;nn,\.C,\XALC.t~Tr :- NiÍo é ques
. t~o <_le temperarnento. é consciencia de meus 

I\ estas condições~ o or·ador e seus ámigos en
tcnde1·a:n tp.tc 'i:!cvinm cla't' aos s·~u;; coUegas 
toda n fot•çn contra. uma violação ela alt::l auto
rirbde •1ue dcYe residir na cadeira do Sr. pre
sid·~nte. 

O Sr,. Bi::zERru C.\.V;\I .. C.\.);TI:-0 ?rc:;idcnt~ 
é (tne dero dar o ex0mplo de c::nnpt·imanto á 
lei.. -

O SP •. JoM~tn:n Kumco deve~ Jorém, di-
':er:- tvtsao que 1:1. na Camara~ o mo o pm· 
que 0spar·tido~ c.;tão collocados, a facilidade 
com qne _un~ pequeno grupo poded, p •ndcndo 

-
dos partidos, que hão de contar s::ms votos : na 
eleição pr~sidencial, só:uente não inclinando
se :.ara un~;; ou )::tra out1·0. ma;· i~teil uindo 
ju.::tiça a toJos. é que S. E~., como presidente 
da C;;tmar:"L, l)Ôde e:~::ercer inteiro prestigio o 
fot·çn. moral indi:':pensaveis á propria. tligni-btlo 
de S. Ex.~ ú dignidad~ do parhuuonto. 

O Srr. Z.t::~L\. :-:E· dever do pre;Sidentc em 
todas ; as occusiões. · · 

O SR- JoAQUbi NAnuco obscrv::~. que priuci
·pal~n ente em circoml"tancias como est2.. 

Nestas cotdições, qu:1ndoos dir_cito;; da mii 
noria, ({U8 e }e\•:ld:J. a Oppor-se :li) projectO, a 
embaraçar a. facil pa:::sa.gem do pro.Je-:: to de lc 
que occupa a. nossa attençüo. c1ue -é le\·a.da a 
i sso sem de, ejo de obstrucçiio, ma;; simples
m~nt~ p9.ra que o deb:ü~ s~jf~ :nnplo, porq•w 
nestas casos ó difficil ú oppo~içito occupttr sern-
re a osi ·ão uc lhe )CrLence . Prcer o di-

rei to da palavra, l)ara qce não s~j :'l. tolbic1a no 
e~ercicio dc;;se direito por uma f<tlS'l. oi'posição. 
que acalJa v.-.tanJo com o governo e cingindo·
se ao que governode~ejfl,é de seu dever manter 

. por todos os modos o direito que lhe l)ertence 
como minoria pal'lameiltar ; e neste empenho o 
orador appella para a ju:>tiÇa do Sr. presidente 
mes;no ou ele quem o substituir nessa. cadeira..; 
para·que o regimento não seja usado c:Jmo uma 
arma de aggressõo. - - -

Jà basb que .~~ Ex. preste,como governista, 
como reprm>entante da m~iori~. ao ministerio 

todo o apoio compativel com .. a. po;;ição que 
occupa ; .Já. bnsLa-que S. Es: ... disponha da or
dem do clJa., que é · uma grande ·arma, que- é 
milito, que é tudo quanto os ministros podem 
tet· em torlos ns parlamentos ; mas no queres...: 

'-'ita á a J licaeão do ren-imcnt . F ·. 1 -

pr~ !e fazet~ distincções entt·e amigos e inimigos · 
do gabinete, entre amigos e inimigos do pro
jecto, devendo applical-o em toda a integridade 

· · ·r za, r i~\aO umca para 
que S. E:~:. possa I\3:;op8itar .os dir-eitos da mino
ria, q~e rcp:·es<::nta ::~.l::os interessés, c qne Lap.1~ 
bem, flÜdé diz.;n·, é represent;'\nte da vontade do 
p::>iz. 

O Sn. PH.E~IDE~TE: ...;.Como unica resposta ' 
~o nobre deputndo, d:rei cr1e, desde qu'.:l me 
sento nesto. cadcit·a, te_nho procurado, com toda 
a fitmezo., obscr\'ar constn.ntc:rnente o regi
mento, gunrd::1.ndo inteira imp~rcialidade. 

St assuu n:To pareceu ao nobre d~putado, 
,nosso assegurar. que nunca · tiv-e intenção de 
Óffendm· nenhum~ ~t·erogativa p;lrbmentar , 

· lida, o.poia:!a e posta 

S1Jb-emenda 

Que seja. igna1~ente transcripta na acta a 
:.;egúinte publi•:;ação do :incidente feita pelo 
Jo1~1u.tl. do C1Jmme1·cio. em sua integra. 

S.ah das sessões, 18 de Jního àe 1SS5.-Be-
.:;en·a Cavc!lcantí. : · 

( Jo,·naZdo CQmmcnc:~-".:9-e~hôlltem~ ) 
(< O Si·. B:J.:;e,.,.a Cavalcanti pede a paLn-ra 

pela ordem. -; 
O Sr. Pre:;ident.e dccb.ra. 110 não )Q;le dar 

a psl:tvra ::o no brr~ deputado, por não estar nada 
ern discussão . 

O Sr. B e:;a;Ta Cavalcanti (leva!ltnndo-se) 
di.z q\lC está em uiscussão o regimento, pe1a. 
errone!l. interpret11ção (1ue a 1nesa acaba de 
lhe dar. -

Pelo 1•egitnento só{\ Cumara cóm11ete apre
ciat· os termos Ja propost!l. feita por qualquer 
deputado, e. pot·tauto, mnl andon o Sr. pre~i
fl,•nte mutib.ndo um dos dous termos nclla con
tida. 

·'0 s.·. P1·esidente:- Cumpri o ~·egimento. 
O S,·. Be~~;Ta Cc~valéantfro;,pondo que não 

cuwp1·iu; acabou de o cxcutar pot· doüs modos 
diff~.rentes, e, si o cumpriu, foi à falsa fó. 

O Sr. B cze1·i·a Cavalcantr: -Niro cumprin, 
nem .mostrou tal. · : _ · 

. .. . 
, O Sl·. J?tesir.lente:- Ordem l ·· 

O S 1·. Bezer>·a Cavalcant i : - Qual orJem 
nem . meia ordem! V. E:x.;- tem obrigação dé 
cumprir o regimento de um modoigual para 
todos ~ . · ... -- ··- · 

OS1·. P í·csidérl-te:- Cumpri, c a ··carilara 
já. àpprovou a. urgencia. .. 
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O Sr. Bc~el'l"ct Cav,!lcanti. : - A Camara 
ni!o votou a uJ·gencia. 

Vo.:e.~ : - Não votou ! Kão vo'tou ! 
- ·.O S;·. z::J·e..,irlente;- O nobre depu ta.do não 
1~o:le .. (;ontwuar na tribun;t; está fóra da 

OS;·. Be~eiTa Cavalcanti:-Fóra da ordem 
está V. E:t. .:: · 

. r em, 
O Sr. Be.:er;·a Càvctlcan.ti : - Qual oJ•:Jem ! ' 

Que me imí?orta com os seus gritos tle (lrdem! 

OS;·. Presidente: - Orde:m, SI.'. deputado! 
O .','í·. Re:.ci'i'a Cavalcanti:-Ordcm, Sr. pro

fGssor do rheto1·ica! (Hilro·iáadc .) 

O S1'. !)residente: -Est:\ suspcns::t a. sessão 
por 20 mu1utos. 

O Sr. Pre$idcate : - Continúa a sessão. 

mnl começa a fa.llar é interrompido por d~verso~ 
Srs. deputados e pela mes;1..) 

O-S,·. Ba~cJ·r(t ·']avalr;an;ti:- Po~':;O~· -· 

O S1·. Presidente : -V. Ex. esti fóra da 
or-dem. ~ 

O Sr-. Be:;a;·,·a Cct,?x:lcanti:- E V. Ex. : 
tambem o ;st~. s~ quizer,ml\llde buscar força 
para mo por d:1qm p:1ra fora . . 

O 81·. l'; ·cside1Ue : - Na fórma do art. 220 

_____ Qucr,a~~i_m •• rest~belecer a vcrdadedos f:1ctos, 
porque a acta de,·e Sl'!r o tr:insumptó do c1ue 

.occorr::J nesta casa durn.nt"! a sessão. 
Entende CillG ó substancial a. circumstaricia 

que_ foi oécultada, dei moti-..;o pelo qualreclamo~ 
-e do ponto ·sob1·c o qual ver8ou a sua recla-
maçao. 

Féita esta rectiflca.çãt?, ·não pódedei::s:ar de 
~~Om' anhal' ao ~euu0b:'e amigo~ depútado pelo . . 

-' . 
ao Sr. pr.:sidente~ por·tcl' enxertado n:-:s notas . 
t ·chil.:"l'<rphicas &. orlam dn, dia, qu~;ndo est~~ 
não ·foi. daüa. -

o sr·. presidP:ntc drdendeu-se, dizendo : que 
clla eonst~ do hvro. ~1as, de"de que a Camara 
sab '~ que estr:~ livi'O está sob aguada de S. Ex. 
e dos sens ~cct·ctariQS, e que censurava-::;o a 
<.:irc~m1stancia de não ter sillo dada a Ol".icm do : 
dia~ o 1'1icto de est:.:r ella insc!'ipta no li,;ro. não 

('t' l . ' ~ -

a censr;r.'l. feita pelo nobre deput:'l.d~. 
O Sr... BEZERRA CA YALC.\.NTr:- Apoiado. 

':.. ~ t • 

president-e sabe mr:lhor do uue os deputados~ 
e diz muito melhor, porqu ), ~como pt·esidvnte 

g-imento. O Sr. pt'e$idente deve saber que, 
na o~casião em que ftn~h a sessão <~ quando o 
presid.:mtr) annunciil. a.· ordem do dia •. ô depu
tado tem sa.lvo o direitoderec!amur, de pedü· a 
iuvcrsl!o de qualqu·~r materia. E' por isso que 
o art. 101, estabelccenrio ess~ direito, exige 
que a orJem do di~ seja proclamada antes de 
ser levantada a s ~ssão. - - --· --

0 Sr. presidente levantou ::1. sessão no meio 
do tumulto · rovocaclo antes, e não dese:::~. ma-
goar a. S. Ex. ele modo algllln, provocado an
te-; pela insistencia com que o Sr. pre.sidnnte 
procurou manter-se no mn:fl.terreno em que . - . 

arecc que . .c..x eu o seguin e : (< r. o se , ' . 
:Ma riânno fez reclamações.: )) dic::.l-os, e não em to·das aqué1bs que ·lhes dão 

Entende que é demasiadamente vago es te direitos e prerog:\tivas. E" assim que, insistindo 
termo, e ·_ como fez reclamações ~obre certo e no ponto de sua primeira reclamação~ ou, an
detorminado ponto, julga que est:i no seu di- tes re:iov:uido-a incidentemente, .. tem o orador 
reito propondo uma. rectificação da acta, para direito de reclamar que nu aber~ura das ses
que em todo ~~mpo della . conste por .que mo- sões se proceda.:i ch:1mada, - .como· manda o re-
tivo e sobre que oorador r.eclamou. _ gimento. · .. _ __ _ - __ . ·· ·-.. 

Assim,- mana,, _,· uma emenda~ · para que•·se: ··:_c,Pod.er:i-• p~rece:r- - importun:t •a' in~istencia do •c 
leia: ~ reélamou por ter o Sr. presidente mu- orador; mas :dir:i então aos seus illustres 
tiladoo. requerimento do _ Sr. Sodré, _que con~ amigos secreta: dos, _á com1nissão de· pol~cia, 
stavà_dc d~a~ par~es. ~ · · ··· que ,proponham a. mo~~ficação do -r:egimento 

..... 
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·nesta t~arte que' c~nsider:im inexequi\;el. ' Em~ nos de 'quem póde e de que1;1 manda, inclua. 11a 
quaiito a Cama'ra não votar ? coil~ra:t',~o! ogra- . lis_t ;:._:do_.depuLad:1s qu~ não _:estão .Pr -s~ntes, 

--aor · cõntiriuarã - a: pedir --a _fiel .execução do _ mas a ·lrnlttcumahypothese que exphc:l ocaso: 
regimento. . _ o deputado comparece, é tomado o seu !"JOme, 

--Pede permissão para dizer ao Sr. presidente mas~ por qualquer circurnstancia. retira.::se na 
que não pensa absolutamente como S. Ex.; não oc:casião em ue se tem de abrir a se,;;::;ão não 
ac a que nao seJa. mexeq1n v e o cuxnpruaento esta ~ presente:. ..:rgunta: este deputado póJe 
do regimnnto nesta parte~ E o · que determina. sel" dado como presente, influindo assim para 
elle? Diz o regime~nto 9ue dada: a hora._ pre- s~ abrir a sessão? Não ; entl"~tanto é o qu~ se 

. ' 
do-se que ha numero, d·:·clarar-se-á abérta- a 
sessão. Mas corno_ se prúcede ~ 

U"r Sa. DEPGT,~DO : -Desde quando~ 
(lia ~utros apartes) 

, l 

dada pelo empregado da casa. a le, e, ~i hn. 
nella numero_) egal, declara :: be:rtn. a sessão, 
mas n~s~=~~rifica si todos aquelle:> que const:~m 
dalista estão pre~entes. -
,o SI:. J. PE~JDO:- Acho antes que tem dei- · 

o Sr:. JosÉ 1\hRtAN:-iO admira-~e que os ·seus ~a.lo de haver se~são c-om nilmPrO, do que se 
illustres collegas pPrgnntem desde quando . O tenha -aberto a sesssão sem numero. 
Sr. Martinho C:11upos. illustr·o senador por l\1 i-
na:';, eroq!1a.nto foi membro desta Camara, apr·3- O SR; JosÉ ii.L\RL-\.NNO decla1·a que' não · está 
sentw a co:uo pr@rogati,·: , - em desacordo c m r 
reito consuotudinario de fallar durante O$ tres Não é e~equivel o regimento'? Por que1 Si o 

.quarto-; de hora . regimento é exeqnivel em outra. dispo.,:ição , 
!:;to r " r.-,senta ~ma con uista ara 0~ Je- analoga~ quando se trata de ,yotn.r as materias 

putados, porq•Je,muito bem p P. n:;ava -~ $_r.·Mar-c -~m- t'c~.;~ao , s1 ne;;:sa occastao. ver·1 ca-se ~1 
tinho Campos, não se de,·ia computar -nos tr~s ha ou nao pr~~ente o ~urr.er:> legal, cor~l_? nao 
quartos de hOl"á 0 t<~mro. que .se 1e•;aV<l nn. lei- Se pode fazer essa veslfi.caçao na OCCasrao da 

• • • , f. '" 

poderia, qua1Ído quizesse. inutilizar esse di- O processo acons'} lhado pelo regimento para 
reito dos deputados. . . . . verificai." si h::t nuroeró, depois de aberta a 

· -· -Basta.riâqüe o nobre depiit:\do qtielê :ia.cta-; sessão.·· afirn de pl"ocedt>r-se- ás votilções. -·e ·o 
em v·~z de en:.:-rohtl-a (permitta-sc-lhe o termo; mr.smo que o r•3gimento determina para a : 
si não é parlarnentra.r)', como costuma fazer, aberturadas sessõ ,s; port>Jnto~ si C inexequi-

-sem que a Camara s:tiba o que ell':! diz, lesse vel . este processo na aberttira das · sessões, 
muito pausadamente, palavra por palavra, ga- tambem deveria ser .. quaudo se trata de . veri-
guejando, cO!}lprom(::tteii~o ___ ta:h~~z <? scUJ:lr5'7' ficar si ha numero . pat·~ as votações , entre-
fessor--de primeir3.s lettras, mas em: todo 0 c.'Lso t:into o · orad~r -- r,-orid~rn- - a·o -nob-re presidente 
conseguindo o fim q ue . tinha e que~ . ' 
tellal", bastaria que- o expediente fosse lido-· com foi inexequivel esse processo, deri . sempre 

· toda morosidade; emfi.m, ou'3 fossem empre- bom resultado, mas para a aJe.rtura das sessi5es 
(')'ados todos :os recursos • rotellatorio::: ue acha-se que o n·ocesso é in~xe uiv·~l ! -
daria em resultado ' serem esgot:ados· os 3J4. de ns1ste m~to, para que não pare~~ão ao publico 
hot·a do e~pediente. que .ha qualquer interesse em não executar o 

regimento na primeira parte, de ee abrir _o par
O Sa. :?RESIDENTE : :--V· Ex. P"rmitta lamento s0m numero legal, e pede ao Sr· ~ pre

dizet·-lhe que se deve cingir à discussão da sidente que lhe . faça a justiça de acr..;ditar qne, 
acta. reclamando pela fiel execução do · regimento, 

O SP,. Jo;;;É -M.UI.-\.:-iNO ·vai cingir-se; effe- pugna pela moralidade da c:unara. - o 

cth•amente es tava numa digressão. Quanto à ordem do llia nãotem o orador mais · 
!\l;; s, acredi ta o orador--estal" dentro do regi- nada a d:izar ~cuão que hoje não hoU\•e ordem 

mento. quando se occupa do modo por que são do dia, e o Sr. presidente não se j ustifica com 
aberLas as !=:cssõe:s . . a allegação d·- que ella estej:1. lavrada no livro 

A act :1. diz: «Ao meio-dia, presentes tantos competente, porque podia tc~l-o sido antes ou 
deputados, abriu-se a sessão. » Desde que a depoi~, mas não foi preenchida a fol"malidade 
~cta f!l-lla no modo rorque abriu-se .a sessão, de sua proclamação, e po 1~ isso- os deputados - :fi
entende o.ot·adot· que póde occupar-se delle. caram pri n dos de-exerci tal" 0 direito que lhe 

Deseja que não p::~raça importuna ·a insis- é conferido pelo r,~gimento. · 
tencia com ue trata deste a '5SU111 to· ··e o --=--c!t~----;t~-=-c"--,---,--,-,--,--,-,------,------

l" . pres t ente vai verque o oradordefend~>. não , na faz cabedal disto~ · a penas 
só as p re:-ogativas como a força moral do paria- contirfna o facto em apoio do seu illustre col
mento. E' pl"eciso que oa trabalhos da cámara lega, porque a Cam.ara toda.:foi test·~munha ae 

_ se}tm feitos de fórm:l. que nunca se possa sus- qu'• o Sr. presidente, levantando a sessão, 
· peitíil" da legalidddé do procedimento dos de--- ·não declarou que ia dar a ordem do dia-_ ( .-1pôiã-

putàdos. ·. · · · ·· · · · · ·· .·· ·. • _ _ ·dos e apa?·tp,s .y _ · · : -
Mais de uma-Yez a imprensa temdenunciado · E . desculpavel essa omissão~ porqu~ S~ _ :Ex. 

___ que a ' ses;;ão tem· sido -aberta.·:·sem o· _numero 'levantou a sessão. no meio qe uma confusão -ge
. legaL . .. . .. · _ __ .. - . · ... . ~ ·. - .. · _ .... :. , __ r;l! mas,achav:~ qu~ er.;. _m~is ::!egu]â.~ --=qtHl o. 
·· :- .~ <!~.: ora~or~ao _· quer~ absolutamente a ccusar:o 

1
-Sr; pres1aente confessa~se _l ._to·do que procu-

e~lpre'gado .mcumbido de confeccionar a lista:,-=-;:;;r-as§,e legitimar o · facto, dando uma . desculpa 
_ nao q1,1er. d1z~r que elle, obedecendo aos ace- q~e é contra o _:regimento~:.- ~·· ' · - · 
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. . . E·_ r e me ttid~ á ines~, lÚa, a pôGda e po~ta-~m 
d1scussão a seguinte -··- ..... - ·c ... : 

Emen~la à act~ 

0 ,SR. LOUREXÇO DE ALBuQUERQUE {pela or
dem) requer o encerram~nto da discussão. 

E' approvado. 

O ~r. VaUadares (.Z.o secretaí;io)' 
(pant ·u.ma expiicação):-Devo ao nobre dP.pt:
~n.Jo por PerR:nnbu· o uma explicação. _ 

S. Ex. r r' çlawou por não se ter consign ·a do na 
act..t o moti'vo uc etcrmin ~ ' - <:: 

istD é, porque subw~tteu-se á approvaçào da 
Cam;tra sómer.t·~ uma parte de seu _ requ~ri
mento,excluindo'-ae outra. A a d a consigna a 

: ua • x. · ez -rec: amaçoes, ·· e o .. seu 
objecto consta da publicação dos debates. 

Poderei dizet'-lhe -que f Ji sempre este o 
Q ' -: -} • • . ' • I • . - ' 

resumidamen1e possiveL 
-· :pebs act:,ts au,tig~s _que temos, difficilmente: 
se comprehcndeo objocto de que .. tratam, sem 
·que sr•jam consultados outros docume:atos que 
as_ completam. -· .- _._-

E' o que verifico na -. leitura _que estou fa:;; 
zendo das actas antiga::, cuja publicação esta 
Camara ordenou. .. .. .. .. .. . -

Para éómpl8tar -- as nossos actas '-modernas, o 
- . - . 

Não é poss.ivet ·escrevel-os coma min,uciósi ~-: 
da:ie que des··ja. o honrado deputado por Per-
nambuco. ·· 

uan o a ou ra par e o seu tscurso, em que 
S. Ex. accusov a mesà, tenho a ponderar o 
seguinte: quando a mesa dizinexequivel o re
g-i111e!lto, ó pot·que não é possivel obter que os 
nobres deputados permaneçam nos seus logar·es, 
e as votações diariascdemon-stram esstdmpossi
bili:lnde, porque em reg-rn é necessario tocar 
todas as campainhas da casa para os noures de
putados toro!:l.rem os s P. us logares. 

Eis as expli~açõcs que tenho a dar ao nobre 
deputado. ·· 

Não h u. vendo mais reclamação, é dada a a c ta 
por approvada e 1·ejeitad2.s as emendas dos 
Srs. Bezerra Cayalcanti e José Marianno. : 

0 SR. fo SECRETARIO diz que está passada a 
hora d~. leitura do e:-:pediente, e por isso apenas . -· . -· . - . . 

ante-hontem, . quando oc~upava a trih~na o 
nobr,e-deputado pela provirieia de Per nawbuco;,: 
contesta:n~lo a narração feita pela Gaz~ta: de 
lfo_Ucias, de um ·l;r·inde le-varlta•lo no bunquete 
poti:tico que nós os ex-ministros do gabinete 
ü de Junho offerecemos ao ' -reclaro ex- resi-

aqui nos veiu ap~e::;ent :Ir a moção de- tJescon
:fiançaao gabinete ô . d·~ Junho, no .discurso que 
a'precP.dru, foi illogico, incoherentt;) -e incon-
sequente. -

O nobre deputido o.ra dizie.- que as pessoas 
qne o tinbaq1 des~tcatado eram mendigos e es
farrapados, que elle não via :::essas pessoas ... 

O SR. AxTo~Io DE-StQUEmA:-Não pronun"" ·. 
ciei essas palavras. 

· SR. RANCrsco SoDRÉ:- ou co mais ou 
~:menos foi isto~ O nobre deputado fallou em 
malandros, g-•'nte 1·uim. Pois eu substituo es.; 

O SR. ANTONlO DE SIQUEIRA : -Não pronun
ciei essas palavras. 

O SR. FRANCisco SooRÉ:-Emfim eu acceito 
as paht.Vras.que V. Ex. proferiu, porque o sen
tido é este e o mesmo; V. Ex. expres~ou-se 
em terl:!los synon i.mos e equivalentes. 

:Mas. ·sr. prcsi lente, o no bre deputadn ora 
_dizia isto, ora que eram assalariados da polic.ia. 
Disse mais _S ; E::~:. que n~t oceagião _ que era 
desacatado parou, olbou pua tt·az e- não viu 
senão sombras por entre as arvores. 

O SR. A.J."'TONIO DE SIQUEIRA: -Som bras .~ 

o SR. FRA.:.'iCISCO SODRÉ :-0 nobre deputado 
o disse. Si. não e!'tá no seu discurso, não sei ; 
mas sei ue S. Ex. o disse. 

~ o . ~ - . 
Officio do Sr. Moreira de Barros, de 18 do cor- Senhores, que interesse tinha o gôverno em 

rente, participando ~ão poder comparecer :is assalaria i' mendigos p~ra virem desrespeitar 
.. sessões pormo~ivodo :iallecirnentó de suo• avó. um membro do pa.,·lamento1 Não é crivel que 

-Mànda-se desanojar. · um governo, de qualyuer natureza que S"ja, 
· . . ... _.. .. . . · .·····.. . . possa que~eraperturbação ·da--ordempublic~; 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA e entretanto o nobre depuJa:do Í1mdamentoua 
·• .:·.. . .· .

9
- ·. . .•. ·· · . . - · : - - :: -sua moção • sob o mote . ([e que_ o _go"V"ern~ per~ :. 

üRGENCIA DE ~O MINTt~os CO:\.P?tDIDA AO turbava · a _ ordem pnbhca e naotmha.me10s de ·" 
_·_ . · SR. _FRANCISCO SODRE c : _ · . ·f âzel-:"a·,snstentar e m·anter ~ . :.·:.:. . . . . . : 

. :o Sr .. Francisco· so-d.ré: -Sr-. . · sr ~ presidente,estava ó·gover!lo-com a corren- -
presidente, entrava ~~~t.~'re.cin.to na :sessão .• .. de te da opini~o nacional, sendo manti~o ~ susten- ·. 
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Sessüo 
... . ...;~ : ' .;... 

. . 

tado por toda a impr~nsa dp norte -e do sul,tendo · : -0 sR.~ FRAxcrsco SooRÉ : ;_Não houve alte-· 
aqui t:m. partido forte que o apoiava, (apoiados) ração da orJemriublica. " -: 
logo, não_ tinha interess. e e11L a~lter~1r -a -ordem - - o ·s:.. .-:io: --,-Q .. u--

1
,
1 

·Nr ;, '~c - . ; ....:.··o··-5·· ·-·f· · .. ·· .. - · .. · - · 
L> r . s . .. . .. . .. .. - .. . _., _, .\.~u o . rancezes o 

au . lC~-- er~ q,uerer o gover~lO a sl~a prop:·!.a que fizeram n:.t . ~iltrada de Affonso 'Xll, rei de 
. esu·uiçao · · .$lo go-ç-et·no .nao po,.H'I. ler . 10- H::spa.nba ?. Nüo cari·eo-árairí:'sobre o povo. · 
t~re>:sG em querer perturbar a 0rdem pnbhc;~. . . . · · 0 

•· · · · 

H es a nao 01 e ~c lV.~1roen e a era a nem um 
minuto, siqul~l', durante todas · ~l:quella• tem.:. 
pes ;.uo"a." ses··ões da verificação de poderes e 
qu::li'íclo ::1. opposiçã · - · . . . 
ent;ar na di!<cussão _d.,..l projecto de 15-de Julho, I c1~e ue _Gall:s. fot va1~do nas ruas ~la Irlanda. 
multo wcnos podcna o governo querer des- . 1;-rlons~ Xll, r ·:l de He:spanha., o fu1 nas ruas 
acatar o nobre deputado por Pernambuco, que \ t:e Pa~;z, e mmguem ~e lo~brou 90 ncc:.:sar 
até a ·1uell:t:· occasi ã~1 era amig-o do g-abinete, ! o pres1dente da 1-to::publ-Ica colllocomYünte coi:n 
pois t: nh~ votado· com-nosco em tod~s a.:; qnes- I os ·autores de semelh~mi.C :desacato. 
tões de CO!lfbnça~ Niio era. possivel que o.: ge- ! U:\r Sr... DEPcuno:-E· dilfercnte. 
ver~o quizcsse des•catar qualquer depuLdo, e i o"c:: J' . NT. ' ·- :> (.\. ; · 
mmto menos o nobre deuut:~do por Pernambuco. . ~-n. · O.\.QUDI • "\nuco · I o.r qtL ~ rou.rv 
Não foi po=.s sem ::ran.de aorpreza c ue o n-o. m:.n~ gra_v-e. _A cutrada de . .:~flonso XI_l em 

. ,, . ,. ·· , " , l 0 Partz, nao fo1 menos grave do c uc as va1as do 
r • .: n omo e 1quctra. GVla ser cliflicil 

as fileiras da opposição no 
que ti\·esse sido pr ~venido . 

ve~se sido prevenido ? - ·· __ 

O S :.~. J o_.\QUDI N.-1.m:;co : - Não ot·a preciso 
)reven .ão 

mandar ~1 ti1·ar sobre o povo. 
(lia odros apartes;) 

9 Sn. ~R:\~Crsco SoDRÊ :-.Não houve __ ajun
tamento 1lhctt<:, porque cs <~Jnntamentos illici
to.; tem a ~ua cl3-ssific?-ção no ccdigo_ do ro-
ceS$0 CI'Hnlna . 

O Sn .. .:\::\T0:\!0 DE SIQUEIRA :-Temos fdiz- Os g::-upos · qne se reuniam em torno elo edi-
menLe te:::terounha.s insuspeitas p:tr:l. qualquer_ ficio da C.•marn, não po:liam ser assim considc- . 
um .de nos. rad0s, si não depoi:; c1ue tive8serri rrianifestado -

O Sa. Fn.ANCr.:;co Som~E· :-Ao go\,~ruo não qttalque.r intenção host.il e criminosa~ . 
o disse o nobre dcp:.:.tado. · E' permiLtido em toda a parte em que reg-e o . 

~Ia;; · cu continuo. - ._ ~yste:u~l representativo. a permanencia de pes-
O nobre d:~putado não f~i logico noseu dis..: soas que se avizinham do edificio em que func

curso, porque S. E~. v::tcillou sobr~ - as ca.usa.s ciona o parl:lmcnto, para ouvirem seus orad,:~res 
qut; deram moti,,o· n: seu dcsacàtêi . . Não foi" logi- · e · conhecerem dos ne,gocios püoliCos, e· ·não lia 
co J;~.em consequente, por11ue . • ~- nao P'- ta- -e · - u. . . \' _:as esse 1re1 o, ::i:t;· 
attribuir ao g-overno interesse em dosrea lleitar . tes de qual:1uer ag-g-ressao, de qualquer movl
e mandar de'sacatai' a ' qu:•lqu~~ e muito 111enos : mento ·que poss:l. tra.zer ·a perturuação d,• ·ordem. 

' < 
"''encido o nobre doputad9, que depois do (l~'sa-
cato procuruu o nobre !J1'esid~nt~ do conselho e 
com elle tev0 uma conf·~rend~, conf·Jrench• 
havidayuando -0.n ainda me achn.v:l. nest!l. casa., 
na sal:t dos ministros, a dar pro\•idencias afim 
de que rião se repetissem t~es factos. 

Uma a;;suada, não ha autorid::.~dc que 1~ossa 
cohibi r a repetic;ão della sim. _ _ 

UM _Sn.. DJ-:Pu-rAoo:- Fui e:!act3mentco que 
se deu. 

O Sn.. Fn.\::-\Ctsco Soo:t:E:-Depois d:L as~mada 
de qu·~ o nobre d~rJut:.u.Jo se queixou, não hou\'e 
repetição desse facto. Esun·a nP.st•! edificio o 
chefe de poliá:1 p:m1 q uom são poucos toJos os 
elog-i?s que eu. lhe _possa prorligaliza:·. E~s::t 

m c D\'ln 1a man
dando disperanr oe ;.!rupos; a ca.vallat•iá. pa~sou 
pela. fr.~nte do cdíficio, como todo:> test•!mu
nharam, e o·• g1·upos se disp~rsaram. 

Quem · tomà todas estas med:das e providen
cias é claro q•Je não r-óde desejar qualqu<'r 
pertu~bação da. ordem publica oa que ~eja dos..: 
respettado qualquer rcpresentant-:: da nação • . 

O SR, F~Ltcro no~ SANTO-~ : .:.._ 1\ntes dessa 
· tinha J1avidc:outra assuada. · ·· ·c· - - · · 

. . .. . .. 

(Ha. -'Otttros ápizs·tes.) 

O Sa. Jo~ú~UI~I 'NA nu co: -Facto grave foi o 
de Apulchro d() Castro, e não houve moção al
guma. 

0 Sn.. FELICIO DOS SANTOS:-Não digo que O 
governo mandasse fazer·, mas foi descuidado em 
cohibir. 

O Sa. FnANCrsco So!>n:E:-De'3cuida.lo não. 

Não devia nem pod.i:i mandar carregar sobre 
o po\"o inerme e mnguem:o mâ.ndari:-1. (apoia
dos) ; ~era sequestrar (\ parlamento da. concur
rencia a q:1c tcdos têm direito. 

O Sn. BEzErmA C.\V.\.LCANTr:-0 povo ape· 
nas mostrou-se it·rit.ado por ter o Sr. I\Ioreira 
de Barros mandado t1·:1 nt;a~-lhe as portas. 

. r c . . oD:~E :- en o :.un a ne
cessidade de demonstra~ •• _. (Apa1·tes,) 

Mas ia eu dizendo, Sr. pr0sidente, que Linh3. 
ainda necessidade de mostrar q11anto o nobre 
deputado por Pernambuco foi 1llogico no seu 
discurso que preced 'U a moção, no qu_al diverge 
da.~ J.alavras ·que o illustre · sr~ conselheiro 
Dantas proferiu no ban(1uete político que lhe 
foi offerecido. ~ . . · .. _ . 
-- Tanto S. Ex.. es.tava:convencido de qu.a·.o g~· 
VCt"nO nãO podia. de nenhuma forma tomar p~rte 
n-J_ d._e8acato que o nobrc;dE'putado soffceu, que.-

··' .. ~ .: -· 
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e1ri .18de ·Julho de-1885 ·· ·. 457 

S. Ex. ' procurou·< ~ · presidenté. do ~onselho 
:de então< e este •. co.ntrariado coma·-ex:posição do 
facto, p1·ocurou inqúerir de S. Ei . . a quem at
tribl;lia e ao que filiava semelhante · inci-
-dente. · · ·· 

o 
Siqueira o procurado em13ua casa para commu· 
nicar:-lhe o desacato que acabara de soifrer nas 
immedia<,.:ões da · Camara, _com :o intere~se 
que o caso impunha.-lhe. tratou de saber si at
tribuia a alguem a autor~a de tal desacato. 

< A isto respondl;!u . o Sr. Dr. Siqueira que 
lhe (Jarecia ou que presumia filiar-se esta oc
currencia ao pNcedimento que ha'lia tido dias 
antes consistente no·;;eguiute : « . . - . 
personagem politico recommenda.nào-lhe a 
eleição de um candidato, e não tendorespondido, 
mas sómente declaraJo ao portador · ue afaria 

epo1s, es e paraeen o con ecer o conteu o a. 
mesma, insistiu ainda pela resposta ; e como 
não a obtivesse mostroLt-:_se contrariado e, se~ 

' para si, que a opinião delle D~. Siqueira não era 
fa '!ora vel á cà.usa que lhe · fô~a recommendada. 

-« 9 que é certo, porém, é que, quando so(
freu o desacato, voltando~se, . assim. como_ o en
genheiro Rego Bárros, a quem da v a o braço, 
para o grupo donde partiu o desacato, reco
nheceu elle Dr. Siqueira, O\l . ambos, ou o en
genheii·o sómcnte, que dirigia ou animava o 
mesw? 'grupo um h~w_em, pa~ente do candidato 

Eis, portanto, as palavras do conselheiro 
Dantas. confirmando o que asseverei de con
formidade eom a nutiei:t dada. pel::t Ga-eta c 
.Noticias. 

O Sa. AN'J:'ONIO DE SIQUEIRA: - Perfeita
mente ex:acto. 

O Sa. FaANCJsco Soou~ :-Então como V.Ex. 
acoimou de inexacta. esta noticia. 1, 
. O Sn . PnESIDENTE:- Peço a V. Ex. que, se 
dirija á. mssa. · 

O Sn. FRANCisco SoonÉ:--Eis a razão por
que pedi a V. Ex. que lesse essa noticia. O sBu 
di:;curso, procure S.E:x. e hei de demon~tral-o, 
está em diametral opposição a esta declaração 
do SL· . conselheiro lJall.tas, que a~ora. o nobre 
deputado reconhece ex:acta. ·· 

E permitta S.Ex. que lhe diga,que não teve . . . 

O Sa. FRANCisco SoDRÉ:-V. E::. indicou até 
os nomes de -algumas· Jas pessoas que o'tinhai!l 
de;:;acatado, e entre esses um .quefoi mencio
nado no Senado por um membro daq uella Ca
ma r a, c, a pessoa indicada, o Sr~ Henrique de 
Carvalho veiu á..imprensa, e V. Ex. não con-

o • 

O Sa. ANTONIO DE SIQüEIRA:-Eu não tinha 
que :entrar em uma discussão pela im
prensa. 

O Sa. FRA.Ncrsco SoDRÉ:-Não digo qu~ V .Ex. 
tivesse ·de entrar em uma discussão pela im
prensa ; o que dig·o é q ne as palavras do Sr. 
Henrique de Carvalho ficaram sem contesta-
~o. . 

Mas vou lêr 
mostrar que está de inteira conformidade com 
a declar.,ção contida n'? papel que acabei de 
lê r. - · · 

O Sa. A~To~ro DE SIQUEIRA:-E" somente 
isso a declaração.? 

O Sa. FRANCISco So:DaÉ:-E ara u ai 't 

Para o assumpto é quanto basta, porque o que 
e•.1 quiz provar foi que a Gc~~eta de Notictas · 
tinha dito a verdade. 

O -Sn. JoAQUIM NABuc:::-Ns falia do throno 
foi declarado que , a ordem publica não tinha 
sido alterada. 

_ I)iz aGet::etct: 
<:< Aproveitã S. Ex.: a opportunidade para di

zer ue não foi or motivo de tran uilidade )U-

) 1ca que o . seu m1mster10 ca 1u; não podia · 
dar-se tal caso justamente com um gov.-.rno que 
est~va inteiramente coEsorc~ado com a opinião 

• o , .L ·-

texto tanto mais esrranh<1.Yel quanto, a pessoa 
que deU~ se serviu, dis!;e. ao presidente do con
selho, no dia em .1ue um ·grupo a desacatou na 
rua, ,que conhecia. o-- individuos que compu
nham esse gritpo (e designou-os pelos nomes), 
ec no di3 seguinte foi declarar o contrario na 
Camara. >) -:-

- O Sa. ANTONIO DE SIQUEIR.\.: -Não é exacto. 
O Sn. FRANCI~co SoDRÉ:-Como V. Ex. con

firma esta. declaração e nega o que está na 
Gazeta 1 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA. dá um aparte. 

O SR. FRANCisco SoonÉ:-Como ~ 
O SR. ANTONIO DE SrQUEIRA: -Eu não darei 

amparar-se a esta ilecla•·ação. O Sa. PRESIDENTE:-V. Ex. ter:i a palavra 
O Sa.. ANTONIO DE SrQUEIRA.:- Como 1 em tempo. _ 

·· · ·· · · ·· · O SR. F&\.Ncrsco SoDRÉ : - Esla declara.toã:·o : O· Sa ~ FRA~crsco Soon.É : - V. E~. devia di- y 

zet· 0 que se passara. na sua confel"ezicia com 0 està:perfeitamente combiiiada com a da. Gazeta. 
conselheiro Dantas. A questão de singubr ou plural não vale nada. 

- - -···· ·· ·· · · ··· - ··· ..'\ questão é qu~ o nobre deputado; quando pro-
O Sa. CARNEiRo -·ôÁ .. RocHA : - Attribuiu o nunciou. o discurso que precedeu . ã. moção, 

:facto a desabafo_ pessoaL_:. _ . :· .. _ attribuiu -os factos -ao governo, ·e~-~ quando pro-
.. · · OSn.. .A'~~.;NIÔ DE SiQU,ElllA.:;.;:.Isto é () que curou o ex..;.pr(~sidente do conselho para ·, uei-
não está na ca.rta.do conselheiro Dantas. xar,..s~ . do desacato que havia soffrido, não disse 

V. II.-~ 58 
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semelhante C<iusa; . pelo contrario, a~signalou 
causas diver-:3as, causas particulares e estt'anhas 

.não só .ao .governo como -tambem ao debate. 
E não foi só isto, Sr. presidente. O nobre de ~lU
tado demorou-se em casa do e:s:-oresidente do 
conselho tempo sufficiente, não só p:Era. ler a 
earta que eu da sala dos mini,.tro . - · 0 : 

nobre · ex-presidente do · conselho, dando-lhe 
noticb. e conhecimento do facto, como a r.arta 

ue o ex- residente do <.:onselh 
esi!reveu. lastim::mdo que semelhante ocêurren
cia se tivess·~ dado e dizenuo-:ne que eu tomasse 
to:Ias a~ providencias para que taes ac-ont~ci
mentos não se reproduzissem, e como ainda 
teve tempo de ler minha respc1sta a. es-=a carta.c 
Como attribuir aos assabriados· da paliei~ ... 

·O Sr •. .A.NTO~IO DE SrQUEIRA dá uril aparte. -

O SR. FRANCI~Co Sooa:E:-Eu dei as proYi
dencias. Ahi estava a fo1·ça publica., que não 
oôde interl'ir e • · · a. se 
suppunha que O ajunt:uuenLO era iJlicito, nem 
V. ~x. suppunha Lambem, ao sahir:. d-aqui, .9-ue 

do const:\lho, quanto foi a. minha .affirmativa. ao 
nobre deputado; quando S. E:s:. contestava :as 
da Gazeta iie -.:.Y oticias. · . 

_O repto, qu} me lançou o nobre deputado, 
este, eu estou prompto a aceitar, e por minha 
parte já o disse, quando entrar em discussão o 

pelo ~go districto de Min!ls GeL"aes; cujo nome 
peço l~cença para declarar, Sr. Carlos Peixoto, 
que fo1 dado dentre :1.s interjeições de admira- _ 
ção que tlaquellas bancadas partiram, quando 
suppunham que não houvesse lidó a Ga~eta de 
.:.Yoticia:; e pedia ao nobre deput'ldo para ler. 

Tenho de fazer em primeiro lorrar uma 
queixa de S. Ex. S. Ex. desgraduou-~e de pa
tentt~: eu não sou tenente-:coronel, sou coronel. 
Riso . l\Ia _. · parte de te 

nente-co1·onel, do que são as oi-ações d0 il
lustre deputado n ~!stn. casa de rabnlcr. ela 1-oça. c_ 

(Riso, muito bem.) -·· · - --.,_ 

O Sr. _.t\...ntonio de Siqueira 
rpa;·a ttma explicaçao pessoal) pediu a. palavra 

ar.\ u · · :-- · : 
gencia, porque o seu reque1·imento de urgencia 
não_ podia. set· acceito para a sessão da hoje, 
vhto -o Sr. presidente . conhecer o assumpto 
delle. · 

<.< Na'· ultima quinta-feira, Sr. presidente, fui Si o Sr. presidente n:io conhecesse o assam-
procurado pelo honr ... do deputado pela provin- pro do r equerimênto, deveria perguntar ao 
cia de Pernambuco .. Sr. Dr. A. de Siqueira, o orador, na fórma do rL>gimento, si a materia. 
qual me referiu o que h~nria soffrido e eu igno- seria ou não prejudicaJa não sendo tratada 
rava · intriraments. · O illustre . represenbnte boi e; à tlll pergunta o orador responderia, não; 
de Pernambuco pcderá testemunhar r ual foi · á vi:sta do c ue ~ urrrencia sô r · · 
o meu 1m me 1a.to proce e r. trigi-me sem parn. a sessão seguinte. E· o que determin:i. o 
perda de tempo ao meu honrado amigo, o Sr. re!timento . 
mini;;;tro da ja~tiça, manifestando-lhe o meu ~·a l~i que · rege a Camara; ainda hontem 

1 no re _ epura o pe o 
mais eificaze:o; providencias, não sô para impe- ii<> districto do Rio de Janeiro insistiu no seu 
dir a repeti\.ão de taes factosmas pa1·a. que, requerimento. declarou: « E' urgente na fórma. 
conhoci·los os autores! contra elles se procc- do regi monto))~ o qu~ pelo presidente de-.·ia. 
desse. nos-termos da.s leis. Ainda se achava o se:.- entendido como foi, i~to é, que a materia 
Sr. Dr. A_ de Siqueira, a conf. ' renciar com- seri:1 prejudicada si não fosse tratada na mesma. 
migo quando o Sr. ministro da justiça, antes sessão. 
de receber a minha carta, me f·~ z chegar á:"õ De facto era tlm telegramm~, n0ticin.ndo fa
mãos outr.t que immedi:unenle mo;;trei ao illus- cto g-r:wc, de que o governo prc~ente deveria 
tre deputado por Pernnmbuco,e na qual o meu immediatamenle tomar conhecimento para dar 
digno collega me communicava, cheio de just:~. as proYidencias nocessa.rias. 
indignação. os mcsmos deploraveis aconteci- O requerimento do nobre e~-ministro da ius
mento~- Escrevi ao meu collega :L segunda tiça tinha ma teria conh~cida do president0' da 
carta,que tambem foi vista pelo nobre depnt"'do Camara; portanto, S. Ex. não podia. rcceb3r 
por Perna.mbuco, e ú. noite a conferencia mi- esse requeri.fl!_ento ,senão nos termos do rcgi
nisterial quasi não ·versou sob rc outro as~um- mento. isto é;· não sendo a ma teria capaz de 
pto, ~can :!o combinadas. as .necess~ri:-~s P!Ovi- ser re · udicada or não se t at · 

' repetissem as scenr. s. >) 

Vê-~e, senhores, que a intenção com que o 
nobre deputado por Pernambuco se dirigiu á 
casa do Sr . presidente do conselho, for a _ de 
amigo e não suppondo que o gover)lo tivesse 
tido a menor parte no desa·cato, que clle ac_t-
bava. de soffrer. . . . 

Julg-o, Sr. presidente, ter dado as e~plicações 
necessarias sobre ·o facto e que levam _a con
vicção de quem · quer que · .seja de que tanto 
verdadeiras foram as .palavras do _ Sr. presidente 

não podia S. E:s:. receber o requerimento se
não no dia seguinte . 

Declara o orador que não acceita nova dis
cussão sobre a moção que deu Jogar á retira
da do gauinete de 6 de Junho, senão quando 
se discutir o credito pedido pelo actual Mi
nistro da Justiça para concertar a _verb!l. se~re
ta da poliCia, que,9 antecessor de S. ·Ex. dei-
xou arrebentada.' · . _~ _ . 

.. . - E~ta é ~ oceasião propria e ·mais-op-portuna- . 
em que o orador póde acceitar a discussão re, 
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pellida sobre a moçãoque deu Iog~r á retirada 
. _ daquelle gabinete. __ 

Quer pr~~cisa.r,:bem esse ponto, porque o seu 
interes_-;e é que a. verdade fique bem esclare
cida ua· cons~iencin. de todos aquelles que não 
testemunharam os factos de c ue vai tratat• 
e a que se referiu o honrado ex-ministro da 
justiça. 

Tem nota da~ principa~s. proposiç~es de 

disse : « O governo não mandou de;;acatar o no-
_bre deputado. >> · 
- Acredita isso o orador. Seria uma inepcia, 
pois pensa q uc o nobre ex-ministro devia prs
sumir que a. arruaça provocaria revolb, em vez 
de molestar o orador. 

Seria uma inepcia, porc1ue as arruaças pro
duziriam o resultad:) contrario, em vez de inti
mid··r _o orador, it·rit:ü-o-iam. 

ra, da policia, cl 2$ e 3$ por dia; a capatigagem 
tevo UtH. desses excessos de z~lo, que prejudi
cam semvrc a omprcza de seus ?atrões. 

1 ao se po e 11.npunemente empregar aes 
imtrum-;ntos; em regra geral elles eompro
mcttem os -p:ttrões. 

b ' 
grupo da calçada pela sua maior estatura, 
eram esses instrumentos capitaneados pot• um 
homem muito conhecido e que então ft·equen
tava. a miudo o edificio da. Camar:~.. Foi o uni co 
que o _orador conheceu e o unico portanto que 
apontou v.o honr:~.-:lo ex-presidente do conselho, 
pr_esumindo que o facto s~ prendia. á verificação 
de poderes. 

Qun.n:lo occorreu ? ~c~ntecimcnto,o primci~o 
. "' -

p~r:que essa differença influe muito na apre-
ciaÇão do caso. _ . . .. 

Com a consciencia plena de ter~ no dia em 
que apresentou a. moção, historiado os _factos 
como se deram, e lendo em um jornal· pala
vras attribuidas á e d - · -
ção, em sentido intt:iramente diverso, a pre
sumpção do or;1do:r foi que cllas não hn.viam 
sid.J proferidas. A Carnara. ouviu, pela leitura - . 

1 n e o conse n , 
que não é exa.cto o qtte publicou a. Ga.::cta _de 
Noticias, isto é, que o Sr. conselhr.:iro Dantas 
declará r c-:. que, no dia da moçã.od, issera. ao ora
dor cousa diversa do que lhe havia declinado 
em sua casa. 

Disse mais o nobre ex-ministro da justiça : 
«Não prBvenia o governo. » 

Chama o orador a attenção da Camara. para 
esta yroposição. Disse o orador ao nobre ex-

.. .. 
de l_)olicia e das autoridades poEciaes na C..:.
mara, não lhe mereda confi:-m~~a. e essas au
toridades a tinham do o-ovtwno . F.lllava a uma 
pessoa. rcs;•ettavel e crespoitarJa, na<:t uella. oc
casião doente, e a educação mais vulgar ensi- . 
nava que não se proferisse uma só pala.\·ra que . ,... 

' 
disse entretanto o orador: 

., 

« Estou hesitante; não sei si deixarei de 
voltar i Can1arc.., fnendo manifesto ao pâiz, 
ou si voltarei para expor da tribuna as (_'onsi
deraçõe!f que devo fazer sobre os aconteci
m·~ntos. :: V. Ex. lerà o que cu disser. » 

Sa.hindo de ce~sa do nobre ex-presidente do 
conselho, encontroa o orador com os rl?stos da 
arruaça í~ita a.o pres!dent~ da Ca.mal·a., a.pezar 

prvvid. ,Jncias; mas, como já declarou; soube e:n pelo nobre ministro da j usti~l. 
caminho que não tinha havido sessão. O seu E;:se encontro, depois do que occorrera, não 
primciroimpulso não foi o de pedit· providencias e~plica a sua a.ttitude, a. sua inlignação, no 
ao mmrs ro a JUS 1ça, que estava na ~mara. 1a _ a moçao : J s suas pa a.vras cesc 1a 

Na falta de reunião no Senado, dirigiu-se ao estão cru contrad!cção com as que proferiu ao 
nobre preúdente cio conselho, usando Jo dir;~ito nobre ex-presidente do conselho ? 
que t,; m todo o cUadão bra.zileiro, de reclamar Destl'uirâ o orarior a proposiç:io: <..< D;; que 
contr.:t ar.-u9.~as q u 3 so!fra, daquelb. aha suto- não .pt·eveniu o govot·no. >) 

ridadc. ' A moção foi npt· sentada. no dia '1 de Maio, 
Ness_t occ 1 sião, dis>e o honrado ex-presidente terça-feira, e no sabbado foi o ot·aclor pro

do conselho alguma. cousa mais do tlUe sa con- cnrado por um medico, n.migo do nobre pre~i
tém na carta de S. Ex. ao nobro ex-ministro dento do consf:llho, que perguntou-lhe si estava 
d:1. justiça, e não sabe o orador si deve supprir em Oj)posição. ~ 
a lacunn.,desde qu•! o Sr. ex-pre.~üleute do con- R 0spondeu-lhe o ot·ador, uma e :nais vez~s, 
s~lho limilou-se .ao primeiro topiL:o, isto é, á que sim. Nesse dia o nobre presidente do 
presumpçuo de ter sido a verificuçiio de pode- conselho foi a S. Christovão, antes da. sessão 
res a or igem do acontecim::!nto. Logo a noticia. do Senado, e voltando i riuelb. casa, declarou 
da Ga.;eta !le .1.\ioticias não é vet·dadeira. En- que o nobre minbtro da g·uerr,, expli~!l.ria os 
trêtanto e5ta folha attribue ainda ao nobre ex- l factos na Camara. Esta declaração foi para. 
presidente do conselho estas_ palavr.ts : · muitos signal de que o gover:Il.õ a cceitaria qual-

« ~ssa. a. 0 açao oi a enas um pr qu r ma.ni es açao a amara. : 
tanto mais extra.nhavel quan_to a pessc,a que Ainda nesse dia, o orador encontr~u-sc, na 
della se serviu disse ao nobre presidente do ante~sala do Senado, com o ex-pres1dente do 
con.,;elho, no dia em quo foi Jesacatada na t·ua. conselho, que lhe disse ao despedir-se:-tCon
que conhecera os individuas, e acrcscenta,:ªe- fio no s~u criterio•; ao que o or~dor respondeu: . 
signara-o:o pelos nomes. )> . . . ......:«Sere1 fiel á verdade e respeltador das ·con- · 

· E' falso, como provam as pa.lavras do nobre venien~ias. )) . . . 
ex-presidente do conselho. O orador designou No d1a segumte, um 1llustre senador, a.m1~0 
a.penus o nome úe uma pe~soa que se destacava- do orador. foi instado para lhe fallar a re;pe1to 
de -um dos grupos, _ porque eram muitos, e por~ da sua posição de opposicionista. . 
tanto não designou: os n.omes dos 'que fo-rmavam, Taes f actos são bastante para. destru1r a pro-
esse grupo. Não é _urna _ questão de bagateZla, • pos~ção de que não prevenira a.o govel'no. 
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Quanto ao governo ignorar o qug_~corrb. 
nas ruas da. cidade, lembra o orador que no 
Senado-um illustre senador pelo Rio Grande do 
Sul já ha .. ·ia trntado desses acontecimentos, 
ncc.:rcscentando que lho haviam offerecido um 
""ru o armado )3ra atacar a Camarn "-
puLados~ . _ 

Conduindo, observa o orador que, ~i lhe fal
tasse qualquer meio de provar a inverdade 
da~ palavr ::; - · · :; Ta:; a e .: o tetas 
ao Sr. conselheiro Danta8, teria: no conte~to 
de tOdo o brinde de ~. E".. umn. razão para 
não dar valor i noticia da Ga::cta, -que tam
b.:!m a S. Ex. attribuiu as seguintes palavras
«Não podi:1-dar-se t:tl com um gabinete que es
ta v~~ indentificado com a opinião Mcional. » 

A repres:ml::lt;ão n·acional que lhr~ responda. 

O Sr. Carlo:!! Peixo"to (pa~·a-unza 
X Jlica ,-o ' )CSSOII '··- • ::-. 

tava. no recinto q uandc terminou o seu discur
so o honr·ado ex-ministro da justiça, o Sr. So
drc, poi isso não pude logo fazer minha recla· 

:1 ça a par e em que . x. r e e nu-se o. mi
nha pes;;oa, razão por cruc Yenho occupar a at
tençfio da Camara. por alguns momentos: :ren_ho 

qu·~ fiz a S. Ex. e agra icce;·-lhe, segundo sua 
iutenç:'io, uma iin~z,L que me fez. 

A in.JustiÇa con!istiu no _ rebaixamento do 
-posto de coronel, que S. Ex. tem, ao do te-
~~nte-coronel. (lUso.) ~ 

O Sn. SoAR:F.:s:-Da guarda nacionaL 
O SR.. CARLOS PEIXOTO. -Confesso ã Camara 

ciue nào me-recordo de ter lido o decreto de no
meação de S. Ex. 

unca o n al" a o,com suas ragonas (1·iso); 
mas que elle port·~nce à g-uarda n:1 cíonal sa
bia-o pelas p1uitas coronelices_ de S . Ex. ~riso), 

' pirito, não cessava. de registrar. 
Si não considerei S. Ex. c ·Í'onel, foi por

que, na administração dos neg-ocios da justiça, 
sobriüudc durante arruaças de f!U'3 se tem 
tratado hoje, S. Ex. mostrou-'e abaixo de 
qualque•· tenente-co•·oncl da roç:.. (Riso.) 

O Sn . FnAxcxsco Sooru:: -Na opinião de 
V. Ex, ; mas o desafio para o oxn.me dos tneus 
::tetos. 

0 Sn. CARLOS PEIXOTO:-Nüo briguemos por 
i;sso; restituo-lhe o posto. (Riso. A1)(t1'tes.) 

Não sei ,j por influencia do fluido ~·lcctrico 
de qtte hoje està S:\turado o nmbiente. a ponto 
de actuar sob!·e o temperamento lyrophatico de 
S. E:s: .. o nobre de utado mostrou-se ho"e na 
a tura -a patente de coron<:l commandante su
perior. 

O Sn. Pn.EsiDENTE:-Atten.ção. 

0 Sn . FRANCISCO SODRÊ:-Não tinha O direito 
de ser indelicado commigo, que o t-enho tra
tado com tanta ut·banidade. 

O Sn.. CARLOS PEr:s:oTo:- A fineza que me 
fez S. E::s::., foi a s<.~ g-uinte: S. Ex. elevou-me, 
seg-undo me informáram, ã altura que lhe tem 
conquistaâo a grande· reputa-ção de que go1.a 
neste paiz, isto é~ de verdadeiro rabula. 

O Sn . SoARES E ou mos:- S. E:x. ó um dis-
tincto advogado. :. ' 

O S1\.. PnESIDE~"TE:-A.Üenção. 
O Sn. CARLos PEIXOTo:-Usei da palavra. 

ue em reoou S. Ex. ue. e ui úanJo-me á 
sua pessoa, julgou fazer-:-me f::.vor. 

O Sn. FRA~Cl!:;CO Sonui:-Retribui a. sua. in
delicadeza. 

O Sn.. CARLos PEIXOTo:-Sou simplesmente. 
Sr. presidente, um dos mais obscuros enge
nheiros ... (niiu apoiados)... · 

(Continuam os aJ)m·tes e o S;·; ]Jl·esidente-
1·cclama attei1çci:o ao S1·. Sorh·é.) · 

O Sn.. CAnLOs PEIXO'l o : - Estou falla.nuo 
con toda a moderação ; tenha a lwnàade de ou
nr-me. 

1cas e p.•ys:cas na sco a o y c 1 1ca, ao 
Central, sem em11enhos ou protecção, e gr~ças
a Deus, com ...tignidaJe, :· sendo até hoje hon
rado com a estima e apreço de meus mestres e 
t'ollegas. 

O Sn.. FRANCisco Sonn.E:-Assim como eu. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO:-Entretanlo parece
me nue o nobre ex-ministro da justiça, que 
aliàs não mo_ c~nhCl?O: mas inspira·.lO pelo Setl 

.O 

O Sn. Fn.o\Ncrsco Sonni: :-E.sta enganado. 

O Sn. CARLOS PEIXOTO:-••. com sua inimisa-
c e, pre en eu re .:uxar-me !eve an o qu eu 
mettia a mão em seat·a alheia., ~'sforçando-me 
por estudar e conhecer a sciencia. do llireito, o 
que é necessario a quem e;;tà nn. vida pnl•lica. 

Uma COll="~ devo declarar :i Camara : é que 
aindn. ni'io preci;;ci, eomo o nobre ex-mi?~stro~ 
dn pedir em pleno parlamento a defimçao do 
(1U6 Ó ordem public:t. (.li1âto lJcm.) 

O Stt. FnANcrsco Sonn:.;;: -PeJi p:trn. _poder 
argumentar. . 

O SR. C.\I'I.LOS PEI:S: 1To :-Outra cousa tam
llem :1sse\·ero a S. Ex. : é que nunca. pr .. ciseí, 
nem hei d '! pr•·cisar do auxilio ?e qu(lm quer 
que sej:L p~ra defcnd.et· os meus d'lt'ettos,_ como 
ainda hontcm se deu coro S. Ex .• d r·n:ando 

ue os honrados re resentant~s do 2° e 5·• dis-
trictos de Pcrna!nbuco, viessem e en 131' o 
direito que S. Ex . julgou depois t.er, de ser 
consultada ã Cam::ra sobre a urgenc1a. quere
querera para h ontem mesmo. 

O Sn. FRANCISCO SoonÉ: -Quando é que eu 
pedi is,o. ~ 

O SR. Pn:c:siDENT:E (ao _omdo1·):-V. Ex .. 
devo saber ou e, na forma. do regimento, as .e:o>:
plicaç~es devem ser muito breves. 
. O Sa. CARLO;t; PEIXOTO :-0 nobre ex:.:mi;__ 
nistro da justiça parece q ucrcr contestar a 
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minha proposição. Eu não di.sse que:-::. S. E::s:. 
pedi1~a au::úlio, disse que . precisou· . .. 

O Sa. FRANcrsco_SoonÊ- Não~ Senhor; elles 
o fizeram de mo tu proprio. : 

O Srl. CARLo:: PEIXOTO :- ~A Camara. toda 
R. 

de consultal·a 
· Es.. , declarou 

o 
part.e do mesmo requerimento, porque, tendo 
o seu autor dito qual o motivo da urgencia, 
esta não -podia ser concedida senão parn. o dia 
segttinte. Então o nobre ex-ministro da justiça 
con!':ervou·se ca.lado, e assim tacit&mente ap
provou o procedimento do nobre presidente da 
Cam~ra. Isto foi testtJmunhado por todos. 
)'Opoiaclos .) 

O Sn. FnANCISCo So:>RÊ :-Apoiei co~stan-

. 
tado que termine a explicação que tem a dar. 

_ O SR. CARLOS PEIXOTO :-Foi preci;;o. Sr. 
presidente. que o deputado pelo 5'-' districto da 
província de Pernambuco viesse levantar a re· 
clamação, para qui} então o nobre ex-ministro 
tambem se ·movesse ... 

O Sn. FRANCisco SonRÉ :-E o que nota 
V. Ex. nisso~ 

que era preciso mostrar-se na altura 
attingiu o minist·.~rio 6 de Junho, que segundo 
asseveram nestà. casa. a ultima vez ac fallou o 
Sr. ex-ministro da guerra, em relação á ques
tão ser·vil, tinha actuado no paiz, e sob•·etudo no 
par lamento, corno uma vcr-da~.eira pilha, n.ba
lando-oprofundamente. o que tem feito alguem 
dizer que este ministerio póde pnssar :í histeria 
com a denominação ds m.inist<n·io pilha (riso), 
e bom ~eria quB, por corruptella, não passe a 
denominar-se miilisteí·io pillteJ"ia. (llila1·idrule 
pl·olon[Jacla). 

Tenho conciuido. ,(Jfuí!o úem; nutito bem). 

O Sr. Arau.jo G<Ses Junior: 
-Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE:- Não ha nada em dis
cussão ; sómente sendo votada a ur,:;cncia é 
que póde set· intert·ompida a ordem do dia. 

R. • RAUJO OES • U.NIOR OCCU pará a trl-
buna por um instant~ apenas, para tratar de ne
gocio urgente. 

Desej:t faze-r :um pedido ao Sr. -presidente 
sobre a ordem do dia de segunda-feira. Po1'
tanto. é negocio urgente. 

A- vista. da discussão hav.da entre o nobre 
deput::tdo por PernaUJbuco e o illustre e~-mi
nislro da.: JUStiça, :a Camara precisa de ver 
liquidada esta questão de credito para despezas 
socretas. (ApoiHtlos.) 

Solicita, pois, do Sr. presidente a inclusão a~ 
proposta desse credito na ordem do dia de 
segunda-feira, antes da discussão do orçamento 
do imperio. Essa discussão ú·arã revelações 
importa!lt.issimas, que hão de edificar a Camar'i 
e aos vindouros a re Jeit d 
realizam as ôespezas secretas, modo abusivo, 
segundo S') deduz das palavras do honrado depu
t:~do peh provincia de Pernambuco. 

O Sa .ToAQUDI NABuco:- Apnbdo. E' b:m 
que os outros ex-ministros tambem se prep:1rem 
para e~pl icar as snas despezas secretas. 

O Sn. ABAUJO GóES Juxwn. vê, .porém. que na 
ordem do dia não està designado o credito 
sobr·e despezas secretas, e nas ordens do dia 
anteriores o credito se acha collocado em log-ar 
tal que não permitte ser discutido tão ce-lo. 
Sollcita, portanto, do Sr. presidente toda a 
sua atte11 ão )ara e ta nP. s · ~ · ; 
de se liquidÚ este:: pontos importantes, rela
tivos ao mini sterio passado. 

O Sa. Jo.-\. uDr NAnuco:- E c,. 
nisterios. 

O Sa. PnE<:;IDEXTE : -Tomarei o pedido do 
nobre de atado na d vida considera ão . 

O Sr. A ... ndrade Fig·ueira (pela 
o;·dem) pede ao Sr ~- - presidente que, anles de 
annunciar a 2a. p;1.rte da ordem do dia, lhe 
permitta fazer uma reclamação contra o modo 
porque organizou a orlem do di:l. de h~j e, 
sabbado. 

Pelo re~imento da Camara. ê e~presso que 
nestes dias é consagrada a ia. hora á apresen
taç~o_e ,.justificação de requcri~entos. Esta dis-

mi.,são d~ policia, isto é, a mesa. Por conse
quencia, a vQta,.ão que a Cam:1ra bontem effec
tuou, deliberando discutir-se hoje a urgencia 
do nobre depnta.fo pela Bahia. ex-ministro da 
jtlstiça, e a inversão da O'"dcm do dia parn que 
se discutif'se o prnje(.\to Eobrc o elemento sP.r·vil 
na 2a parte, não podia pr~'judicar esta ia. h"ra 
regimental, que, nos sabbado'=, tem o se11 des
tino, é a apresentação de req uerimcntos. O 
re~im~nto ocrmitle que a discu;:;eã~ di) reque
rimento,; adiados possa ser pr·eterida por outros 
:1s~umpt.,s. uma voz _que a Cam:l.Ta o delibere. 
O regimento permitte :1in.Ja quP- outJ·os as
sumptos que ni!o possam ser discutidos nos s:tb
bado~, visto qu~ este dia. Íl destinado. na 1a. 
parto.á n.prcsentação de requerimentoê e o r"sto 
á discussão dos re ueriment s s.diados ~e ·am 
nesta 2a. parte preteridos para. tratar-se dc as
sutnptos que a Caroa.ra julgar urgentes. 

Quanto á primeira parte, o orador entende 
que o regimento :não permitte q11e ella !'~ja ai..; 
terada por votação da Camara. senão mediante 
os tramites que o mesmo regimento prescre\'e 
para a sua ref'orma. 

Sendo esta a verdade regimental. o orador 
entende que oS r . presidente não podia ter dado.· .. 
como deu. a or !em do dia, sn críficando a hora 
da apresentação d~ requerimP.ntos, porque o 
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. Sr. presidente deu os 20 minuto8 de urgencia ao I a Camara que. ·não procuro attenuar .. as diffi~ 
nob_re ex-ministro ~a justiça e dedicou a 2a parte culdade.s da sit"uação em. que estou collv~ad9 • . ·· 
:i dtscussão do proJecto -sobre o ·elemento ser-- D~po1s do honrado deputado pela provmc1a 
vil. A consequencia ó que na sessão J e hoje do Rio de Janeiro fallou o honrado Npt·esen
traton-se de tudo menos da ·-apresentação. de tante do 5° districto da província do Pcrnn.m~ 
raqucrimenLos. bueo, e S. Ex.. ro\'Ocou a a.nti""u. dissütcncia 

az esta rec amaçao, n"o par:~ a t•?.ral." a or- a (ar a razão por que, tendo rejeita,.:!o o proje
dem do dia, não podia fn~l-o; deis:on mesmo cto de 15 de . Julho, aceita agora das mãos do 
passar a occasião opportuna, que era aJa dis· Sr. p:·esidente do conselho outrv que, no dizer - - . . . .. . 

~ ' 
cussão mais d·J que o foi , e nem deseja que se 
pretirê~ a discu~são do projccto sobre o ele
mento serYil, l·omo não procurou preterir a dis
cussão dn. r:.rgcm.cia ccnccdid~t ao. nobre depu
tado pela Bahia. p:.ir con~idera~õe5; pesson.es. 
?\ão póde. porém, deixar de, como opposicio
ni;;:t;~, fazer :t reclamaç~o, porque este direito 
ser,·e, sobretuJo,ú oppo$ição, e o orn.dor não de-

. sej.a ycr ·firmado como ,. precedente o facto de 

O Sn.. Pn.ESIDE~TE declara :.1.0 nobre de
putado qu-; pro.:edcu de .conformid:\de com o 

• -· f'\".. ,... . · -

que o assuml)to d·~ urg-encia, .fic:mdo para ser 
discutUo no dia seg-uinte, d •J VC ser tr<~ tado de 
preter.~ncia n. qnalquer outro. Entendeu, poi~, 
que a ur;;ene1a •. ena pre ertr mesmo a · ts
cus.;.;:1o de requerimentos. E' a explicação que 
tinha ge dar. 

SE(1UNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

CO::\TI~UAÇÃO DA SEGU::\DA DISCUSSÃO DO .AR.T. 2> 
DO PitOJECToJ N. 1 A - 1885, SOB::tE O ELE-

. . , ( . 
Nest:1 dis~ussão, que.= pretendo corrr. . com 

toda acalma, porque assim convém i gmvid·1de 
do assumpto, devo cingir-me o mn.is que fór 
possível ás proposições que pretendo apr.~ciar. 
Por isso lerei as proprias palavr.ts do;honr!ido 
deputado. .·. · 

Disse S. Ex. : 
<( E' pre~isa uma grande explicação da.:ia 

elo )ar tido consen•ad r mo "1 a · ""n. dis-
sidenáa, para quo não se cliga que clles votam 
não por leis, mas por homens.)) 

Anteriormente o nrJbre d·:.put~1do tinha dito, 
i · -s a r. pres1 en e o consc o : 

« S. Ex.. h a dias est1·anho:1 ao Sr. ümdido 
de Oliveira ter elle passa•.lo por um!), tran'Efor-
t ., . a l:l : , que nao quer1a ma1s o sys
tema. da emancipação por indemniz;;.ç:10 ; mas 
S. Ex:. deveria ter notado que isto não era 1nais 
do que nma eonsequenci:l. de outN modmento, 
que se dnu nos bancos conservadores . c na an
tiga dissidencia.~ que, dep "li~ de tet·em ugitauo 
o p!liz quasi ate o• cxtt·emos de um:1. guert·a ci
vil, na sua opposição ao pr-ojecto Danta,, vie
ram aceita!." d:1s mãos do Sr. pt·csident" do con
sel~o U!"fi pro.:ec~o que S . Ex:. qualificou de 

.1 .~ Exço DE J LBUQUERQUE:- • r. A resv;tcncta á vontade da mai(ma é que 
presirlent'),não escrrwi circular quando tne aprc- poderia levar-nos atú qua.si aos extt·emos da 
sentQi candidato, nem tinha nece~si:ladc de fa- uma guerra civil; não quem siletontava seu 
zel-o. porque minha opinião acerca do prqjc ~~to direÍt') com energia, é verdade, mas dentro 
de 15 de .) ulho em. muito conhecida.(...tpoiados.) dos limites (la legalidade. (.:1poiad rJ:§ .) 
Entretanto, já na imprensa, já oro 1·cunião de Não podi~mos cünsolltit·, nem o:s conserva1o
eleitor•~ s, declat·ei que não :v;eita\'a -votos ou res, nem o:; liberaes dissidenteR, que se per
.apoi,Jde abolicionistas, '!UO não aceíiava m~smo verte;;se a índole~~ ~~ nosso systom:L de governo . 
votos dr~ amizade ou sympathia,'o que minha ppoiarlos.) 

. eleição só tcri:l valo;- si. ca.da voto, que parã. ·· Quanto á accusaç:ão princi p~l,eu poderia res
ella concorr~sse, significasse um · -protesto pon.der com a,~; pNprias palavras do nobre de
contra o proj~cto de i5 de. Jul~o. Vê, portanto, putadopor Pernam?uco. 
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S.' E:s::. disse que era prGciso recorrer ao 
mic1·oscopio para conhecer as differenças exis
tentes entre o projecLo de 15 de Julho e o de 
12 d~ l\{aio em relação ao direito· de proprie
dade. 

S. Ex. o disse e sua o inião de alo-um 
moio foi confirmada pelo nobre representante 
do 11° di'itricto do Rio de Janeiro. 

qom cffeito, entre este proj~cto e o outro ha 

O Sn.. R\.TISBOXA.:-A idé:J. ó a mesma. 
O Sn.. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Nem 

quer.:> justificar-me com argucbs indignas 
de mim e da Camara, que faz o favor de 
ouvir-me. 

O SR •. JoJ.QUDI NABUCo: -.Apoiado. 
O Sr:.. LOURENÇO DE ALBUQUJmQUE:-A ver

dade é ·que transigi como transigiram todos 
aque es que, '3n o com a rao o-proJecto e 
15 de J •1lho, apoiam hoj~ o de 12 d1~ Maio. 

Ma-; porque o projecto de 15 de Julho met·e-
' ~ I • • • . 

Maio inecne na censur:\ delles? . 
. Não de'3ccrei á analysc profunda dól.s dispo

SIÇÕes de um e oútro mas é cet·to ue o 
proJecLo de i.., de Maio a1.ll·essa a emancipação 
c a consumma em menos tempo do que o 
faria o de 15 de Julho, sendo fi.elmeu te 
executado. 

O nobre deputado pelo 5° distt·icto de Per
nambuco, que pr2stava o apoio de sua palavra e 
de sua pennan.oministerio 6 dê .Junho, revelou 
um segredo que jà não o era para ninguem. 

S. Es:.dissJ: oprojectodc15deJulho éde
feituoso, é incongruente, não satisfaz nem 
p e s::t 1s azet· as egt 1mas aspu·açoes a 
nação; mn.s o minis te rio estnsa identificado 
com o abolicionismo, e esp~rá'vamos que na - . . . . . . "' 

~ . 
Mais tarde, G já nestn. casa que S. Ex. honra 

com scn talento • . . (apoiados) 

O S1~. Joo~..Qum NAnuco :-Muito obdgado a 
V. Ex. .. 

O Su. Loun.E~ço DE ALBUQUERQUE ... do
claroll o honrado deputado que o projecto d~ 15 
de .J ulh.o cresceria com o ministel'io. 

Eu, porém; não cornprahendo nem as decla
rações escri ptas, nem as declarações v e rba.es 
do nol.n·e deputado. 

Como poderia crescer o projec to de 15 de 
Julho~ 

Emendado pela C:•mara ? 

O Sn.. JoAQUIM NABUCO :-Sem duvida. Como 
o aclual tnm sido emendado no senticlo conser-

o poder executivo não tem, como a de ampliar 
o sentido de uma lei votada pebs Camaras. 

Repito a pergunta que ainda ha pouco :fiz: 
por que m.otivo o actual projecto não merece o 
apoio do lado m~is adiantado da Camat·a, desse 
lado ue s t'3n · 
outro ministerio 1 

O Sn. JoAQUm NAsuco : -Não o projecto. 

doe-:n~ V·. Ex. ; mu~tos de seus companheiros 
de hoJe tmham asstgnado, e estavam dispostos 
a. votar o pi"ojecto. 

O Sn.. BEZERRA CAVALCA?>.'TI : - Por minha 
p:1rtc, é verdade ; a:::eitava o outro e ri.ão aceito 
este, que é mais atr .. zado. 

O SR. Loun.E:-:Ç) DE ALBUQUERQUE : -Por
ventura o projecto actual cont0m dis11osições 
menos favoraveis à caus:J. da emanei a ào do 
que o ou ro : 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI : -Com cel"
teza. 

O Ss. LÓURE:-:ço DE ALBUQUERQUE:- Di:z o 
nobre deputado que com certeza. Pois bem. si 
este projecto é menos adiant9.do do que o outro, 
1 r q un razao mcrepam a IS'it' enc1a e a o
pta l-o·~ Estaríamos em nosso papel. Quanto 
aos,nobres deputados, deve haver algum motivo 
muito poderoso e occulto que explique a diífe
renç.a que se nota em seu proceder em relação 
ao antigo ministerio e ao actual. 

Ao nobre deputado por Pernambuco preciso 
dizer que nunca me .leixei influen·ciar por con
siderações pessoaes uá opposição que tenho 
feito a ministerio~; nem eu podet·iá ter queixas . . .. .. 

~ ~ 

de Junho. S. Ex. s <:•mpre me tratou com g-rande 
benevolencia, deu-me muitas provas de comi~ 
dera .ão · nunca' re · ., · 
Dantas offensa, nem para commigo elle teve 
procedimento que pudesse justificar :. opposição 
que ao seu pr~jecto fiz nesta Camara. 

Quanto aos sou~ {:ompanheiros de ministerio, 
pos;;o dizer outro tanto; de nenhum delles tenho 
aggravo; e quando eu tivesse inimigos na
qucl!o ministerio, não procuraria exercer vin
gança contra elles fazendo oppo•ição i idóa 
que me par~ cesse razoavel. 

O Sn. RATISBONA : - Não houve d•• no.;;sa . 
p:trte nenhuma hostiLidade pessoal. 

O Sn.. JoA~UDI NA suco : - N~o. dis'>c que 
houvesse motivo pessoal. mas hosttltd td~ pes-
soal houve. ~ 

o SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : -Si, 
como disse o noure d~ •utado ~ < · r. 

tido liberal. no ponto de vista da diss idencia, são p~rfeita:.. 
11?-ente igua~s, e fiz opposição áquelle ministe-

0 SR .. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE: -O r1o por mottvos p~s~oaes ... 
que noter da parte do S~: Da.ntas _foi pro- .., r . • :-
pens.:to para fazer tran.;;acçocs no sent1do de re- . O Sn.. JoAQUr~r NABt:JCO • - O que nao 
st!'ingir as diF:posições do projecto e não de dlsse · -:. · 
ampliai-as. . I O Sn.. LouRENÇO DE ALDUQUER.QUE ... po--

N:to me é dado tambem comprel1ender t::omo 1 dera parecer que o apoio que presto ao actual 
se po~ut•ia, no ca~o de ser o projecto convertidoJ ~abin,ete inspir:t:se tambem na m~sm!l fonte, 
em leJ, dur-llíe execução de'modo que clle fosse 1sto e, em sent1m~ntos pessoaes. Po1s . bem, 

·ampliado. Seria necessa.rio que o nobre ox-pre:.j saiba o nobre deputado por Pernambuco • 
sidentú do cóuselho tLsurpass~ nttribuiçõos que que, si ha algum chefe politico que alguma 
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vez rue h:..ja ofrendido, é cxacta.m~ntc o actual t pode1· modera·.! o r? Colloca.-se elle ao la.do do go
Sr. presid0nte do conselho. I verno, adaptando a idéa que motiva a dissolu-

S. E~. não ho.. muitos annos fez-me gravis- ção? Não. -
sim;'l. .iujnstiç:1_; mas cre-ia ? r1:obre deputa.do O Imper.1dor consulta c paiz sobre o ponto 
qtll!. -apezar. d1sso, nunca deuet d~ ~flbutar-: d~ diver;encia, e ao paiz cumpre re~ponder 
lhe o r espe1to i:l. qu'~ elle tem dtreito pela - ... 

~tando agora. porqul) não é n. pessoa dos S1·~. O Sa. JoAQüi:.r N~\nGco:- Si o di1·eito de 
mini'<tros que su't~nto com me11 võto, rua~ di~solução fosse ministerial ; mas é direi to per
uma catl$!1. que reputo justa e urgente: a eman- son :lissimo. Não e:::tou no dominio d:Ls ficções; 
cip,lt;~ão gradual c lenta. dos escravos. estou no domínio <los f;1ctos. O ministerio não 

' . Sr. presidente, eu não podia. apoiar o mi- tem o direito de dis.soh·cr a Camara; de\•ia ter . . 
nisteno p:lssado, porqn~ foi elle que, sem (lla out?·os opt~J·te~ .) 
ati:•.~nção a-; circamstancia.c; econonuc:ts do p~i7. O SR. LounE:-;ço DE AtnUQUERQUE:-Não es
e a.o no:Sso estarlo financeiro. levado sômente tranho a opinüio do nobre deputado, porque 
pelo sentimeato humanitario. agiLou esta S. E~. tem enunciado outras que ainda mais 

.· I 

O Sn. VALLAD-m:::s:- Por vangloria. 

O Sn .. JoAQ~DÍ NA~uco_:- Os qu r! __ votarem 
este prOJ~cto ':.! t1ue nao tem orrr atten <;~ 

lutarnente a situação financeira do paiz. 

O Sa. L0uaE"'ç~ oE ALBUQG.ER.Qt:E :- Eu 
• • ) l ' 

movido~ por ·sentimento de philantropi:l, qu:m
do a leg-islatura se approxirnava de seu termo, 
quizer;!nl impôr· ,Llc.:tator : ~tlmente à. Camara. dos 
Sr:>. Deputado" uma solução que não tinha. 
sido estudada. nem apreciada na imprens:t, 
ou ~o parlamento. 

O Sn.. VALLADARES :-E á. ultima hora. 

O SR. R\.TI"lBOx.~:..:_ Nos ultimes dias da sua 

0 SR. LOUREXÇO DE ALBUQUERQt;E:-Final
mente, não podia apoiar~ um ministerio que, 

m inJa n · · · 
sem o :~.poio d:t maioria, prMendia mantc:;r-:-e 
no poder sustentado só ,.ela força moral da. idéa 
d•-' seu programrua, e pela força material que 
lh" podiam pr,,sta.r os seus mais e::s:altados 
adeptos. 

O Sn. CoELHO DE AL:'trEtDA:- Sem maiori::l 
vivett dle sempre. 

O ~a. Loür:.Exç~ DE ALBUQUERQUE:-0 nobre 
doputa.do por Perna.rnbu :·.o enunciou algumas 
propo~içõ~s que não me parec~m orthoJoxa.;;, e 
por isto peço licença para tom.~l-as em consi
deração. 

S. Ex.. cHs.:e que o Imperador, di , solvendo a 
Camara, por ter ella votado contra a idéa da 
e_m:tncipaçã? dos es?ravos de 60 annos, 

seus represent:mtes havi1~m negado. 

O Sa. JoAQGI~r N.o\BUCO: - E hoj~ vem dizor 
que o paiz não tem . 

O SR. Louar.:-;ço DF. ALRUQUEnQGló::- O no
bre :leputado pret··ndeu fa.zcr crer que o po
der mod·~r.tdor tinha esposado a. idéa. 

O Sa. JoAQUm NAuuco: - D(l_cidiu-se pelo 
ministerio conlra a Camara. 

0 SR. LOURENÇO DK ALBUQUERQUE:- Que 
idéa faz então S. Ex. da funcção politica do 

<::> < • 

Entende S. Ex. que a solução d· ~sla. ques
tão deve ser etrectuada. por meio de um :uhr~se, 

01· u:u decr•\to . ·o od•• t' 
da. Assemblca G •ral. 

O SR. Jo.~Qum NABGco:-0 meio empregado 
Jor Lincoln e Larn:u·t:n·~ A s · :- ~ , 
violencia. 

O l5a. Loun.Exço DE ALBUQUERQUE :-Q•1em 
se colloca ness'! declive aceita naturalmente 
o governo despotico. (.:1poiados.) 

O Sa. JoAQUDI NABUco: - Não apoittdo ; eu 
não quero e~cr.widão de especic alguma. Nas . 
condições actuaes, em qu~ a Camara. é eleita 
por senhores de escravos (nao apoic~do~)l com 
a resist: ncia natural do S13naà.o, o procedi-

O Sa. FEr.rcro Dos SA:-;Tos : - Não fol.llos 
el•:itos por senhores Je escravos. 

n. J. · AC- owJ~LL: -Cada um falla po:. 
seu districto; o nobre deputado está. fallando 
por si. 

o Sn. JOAQUD.f NABUco:-Foi o Sr. z~l.ma 
quem disse isso. (lia OH!.í'os opa1·tcs.) 

O Sa. LounExço DE ALnUQUF.I~QUE:-0 p:tiz, 
Sr. pr0.sidente, precis:1 de algumas medidas tl uo 
con;;idero neccssari:~s; rnas antes fi•tne gcm 
ellas pnr algum te:upo, do que as receba como 
dadi.,.·a do poder mo ien.dor. (Muitos CtjiOi,!dos). 

O SR. FELICIO nos SANTos:- Eu disse isso aos 
meus ele i to 1·e:::; que não admittia q u~lq uer 
imposição de cima.. 

O Sa. LoURENÇO m:: ALBGQUERQUE:-0 nobre 
dc.putado pertence a ulUa escola que_ não é a 

O SR. RATI.'lBONA:- Que s) approxima do 
cesarism.o. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE é 
partidario . do ce;;arismo quando este está de 
accõrdo com as suas opiniões e será revolu
cionaria quando Cesar tiver sentimentos con-
trarias aos ;.;eus. · 

Confio mais na acção lenta e regular da 
opinião publica conv~nientcmente dirigida., e, 
pois, não quer·o soluções por golpes de esta-
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do, co_mo e~s:: que_ S. Ex. tanto deseja para a I declaro. ~o noll!'e deputado _que~ com _s. E:c: 
questao qHe diSt:Llttmos. eu ped1rr:l. ta.ml>era a abohção lffillJedw.t·;. 

Devo <'-ccrescentar que o nobre deputado ncrn O nobre deputado ponha d~ pat·te pot· um 
si<1ue1· . mostro~ coher ·ncia, manir,;stando. tal 111?-omento seu_s se~timentos g-eMrosos, :;ou
voto: porque fot S. Ex. quem aqut nos dtssc , s1dere a questao, n:;.o como um propagand!St:1, 
quo o Imp·--rador não l.inha a verdadeira com- 1 m·as como homeiJl polilico, como estadista 
prebensão do ab:~lieionismo. 1 qu.; ha de ser·, e diga-me ~i, nas circum-

O SR •. bAQUl:II N.\BliCO:-E é exacto. I stan~i~s ~ng·ust~o~as em qt.te. nos ach;::mos, a 
. abohçao uumedw.ta não ser1a grande cala-

O Sa. Lour.Exço DE ALBUQUERQUE : -En.- i - .. · . -· 1 , · 

re ·a~to~ pa~_ecc 'lue •·sperava o mpcr:1 or 'n1n:0 na c•msciencia. e responda-me com a sin-
soluçao mais ta.voravt>l.... ccridade e ftauquezll. r1ue lhe conheço. 
~ Sn .. JoA~um ~A_nuco:-N~nc:1 o cspe- 1 o Sn. .. Jo.\QUnr NABUCO:- Por cel'to que 

re1~ sem pt·e o J ulgnet mcapaz dtsto. não.: Se1·à 0 a.ctorll••is v:mt~joso para o paiz. 

O Sn. _ Loun.1~xço DE _ALnuQu~o:t~QUE •.. do o Srr. Loui:ENÇO D}: AL13uc~uEn.QüE : -V. E::s::. 
que a que fosse profertda pela C,nnara d•:S pat•ece qlló' não O conhece. 
S~s. Dep1~tados, que é a representante da opi-

0 
c.: T N ; . _v E ,.. 1_ 

mão p:tbhca. . ~rr .. tHQUDr • ,\BU c.o . • . x. •. n.to .eu 
hoJe a acta secreta pubhc 'lta no Dw1·w O fficzctl 

O Sn. JoAQUt~-r NABuco: -Isso é para um e não viu rue, mestno ela inde endencia. a 
' , • · 1- ' a para. 10- e;;;cravi 1ão não quiz ceder na seu,.; direitos -~ 

mens como o Iwpet·ador. Conheço os sontimen- Mesmo par<t conseguit·-:'e a inàep_"ndencia 
tos pe.ssoa_es do _Imperador, e sei quo ellc está deste paiz os. senhor~,;; de escravo.~ entenderam 

.. 

O Sn. Loum<::xço nr:: i\..[.BUQUEnQ.cE:-Permi.t
t:t-me agora o nobre rl0putado que, com todo o 
rcso~ito. me e ) ' P. u ··~ · - ' 

Dhse S. Ex. : est •! pt'Ojecto signiíi-·a uma 
tran-:.:cção, e o artigo rchtivo ú. liberdni0 
dos se~a.geu:u·ios mio é mais do c1uo uma 
pon~·~ de cu•·ne hnmana que o hom·a.do pl"•~-
sidente do con..;elho lançou para r-:~ceber o re-· 
forço dcs conservadora,; e da antiga dis;.: idencia. 

O SR. Jo.\QUDI NAnuco:- O Sr. And•·ade 
Figueira disse que fot para receber o St·. Af
fotl:!O Pennn .. 

,.. { L J1 -

br(} deputado pelo Rio d~ Janeiro, que està 
a~ora navegau lo nas me~1nas ag~:~.s que S. Ex., 

opposto, rcpM.iu a phr:t'e, mas, para não oifen
der seus cort·elig-ionarios, declarou que a. ponte 
tinh~ sido hv• çada sôr!l'mte pat·:~. dar passagem 
:J.O nobre; ministt·o dn justiça. 

O SR. JoAQUm ::-;:Alluco:- Já vê que eu sou 
mais justo. 

O Srr. LourrExço DE ALBUQuJmQuE:-Senho
res, não h a do lado conservador - c li g-u-o, 
embol'·~ ni!o tenha. autoridade para f<~zel-o, 
pOI'C!'lG os conser\•a.dore~ '>Í:ill nF•us ar! versados 
-neru do lado da antiga dissidencia, um só 
dcl'Utado que fosse cg.paz, para m~strar coh:
r-encia, · d , ~ prolungar po1· um d1a os sotfrl
mentos d·.~s~a pobre classe a que quc~remos 
favorecer. (Apoiado_s.) . • . . . 

O nobte de utado fez-nos a mawr m. ust1-
ça . .Acredit~ S. •x. que nfio 1a quem abo
mine m~tis a escravidão do que a.q\lelle que, 
neste momento, tem a honra de dirigir-se á 
Cama.ra. (Apoiados.) 

Sr. prP.sidP.nto, si a que~tão fosse dt:J inte· 
r esse particula1·; si com a n;boli~o im~edia ta 
soffres.;;om sómentc t' S propr1P.tar10s; st da re
solução deste gravíssimo pr?blema não ~u·les:e 
resultar par·a no-;:so l._)atz uma s1tuaçao 
verdadeiramente ater1•adora (apoiados ), q 11 c 
expuze~sc o credito publico a enorme desastre, 

v~ u.- 59 . 

! 
O Srt. Loun.ENÇO DE ALuUQ'UE:~Qü'E : - E' 

faet·.) v,~lho que não ·vem ao ,•aso. 
. -. , 

interes,.:es dos proprietal'ios de escra..,·os, posto 
que o ['nobre dep11tado seja auxiliado. si não 
aqui, fó1·a d:1qui, por muitos que ?-inda_ c~.m
tio U:l.lll a auferir do trabalho ~crVIl tocws as 
vantag-ens, t.aJ a sinc·~ridn.de com r1ue adhcrem 
a propaganda. 

U:\ISR. DEPUTADO: -- Ha muitos abolicionis
tas possuido;·es de escravos. 

F r 10 DOs SA 'T . : - 1 to ~ 1 n 
acho curio~o ~ al>ulicioni .tas p~ssuidores de es
cravos ... (fffl 01~tros apa;·tcs.) 

O S.a. PnEsrnEXTE: - Per·o aos noLre,;; de )ll.-
tados q11c deix.oro. o ot·ndor continuar. 

O Sn.. Lourt'F!:sço DE ALnt;QU~RQUE : -..: Sr. 
prr>sidtJnte, si a aboliçii:o ~e fize15se immedí:üa
mente, como t"JUCr o nobre deputado, a Camara 
saue que e"s" ado imprudcntissimo sol'ia n des
organização completa ... 

O Sa . .JoAQUDI N,\Buco: - Kão apoiado. 

o s'rr. Lnum~xço Dl~ "\r.arQuEfiQUE • • • Jo 
trab;•lho a.grL~ola. 

O SR. JoAQUI:II NAnuco:- E--t:~. lei desorga
nizn. mais o trab:1.lho do que a aboliçã·> imme
diata . E~ta lei é uma cl'i~e.- Nó.~ estamos d•m
tro de uma. crise. 

O Su.. LouRENço oE ALBuQuERQUE'- Ora, a 
agricultura é que fornece ao no:<:so orçamento 
o ma10r con mgcn ·c. :. pa;· c.-:. 

Esta. vcrd3do é incontcstavel. e algnem .i ~t 
dis-=13 : o cnfé é o nos:,o or;;amento. Pois não 
sótnente este ramo de nossa agricultura. como 
todos os outros, sel'Íam immcdi;ttamente des
curados ou def:amparados. porque, s~nho1·es, :0 
primP.iro impnl;;;o dar1uelle que, depo1s de nua
tos :mnos de captiv-eiro, recebe o dom inaufe
rivcl da liberdade é gozar dell~ tt aventura. No 
a.nímo do e:;;cravo são synonymos tra.b:ilho e 
escr~vidão, liberdade e ociosidade. Sómente no 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1607- PÃjgina 21 de 29 

466 Sessão em 18 de Julho de 1885 

fim de algum tempo, e quando reconhece qun !' reílectir·ia muito (apoiados), antes de apre
o tr.1.b:üho dignifica o homem e é essencial a sentar um projecto adiantado, como esse que 
v __ !da, é que o liberto o llrocura. \ h!)je quer~ 

Sr. presidente~ o governo \·iu-se collocado de I 0 SR. JoAQUilii X\BUco:- A histeria de 
um_ lado entre o honr~1.do . ci_:p':tado <: seus 1 todos os povos mostr.t que a emancipação im-
amigos que quer.~m a abohçao 1mmed1ata e . . . .. . · 

O SR. JoAQunr NABuco :-Dissemos que de
vera s .~r assim. Mas aceitamos como tr::tn.s-
acçao o prazo. ruzam-se outi·os apartes.) 

O Sn.. AxDRADE FIGUEIRA:- A minha opi
nião e esta: quem pensa não proj0cta e quem 
project t não pensa. 

O Sr... PnESlDE);TE : - Attenção ! Quem 
tem a palavra. é o Sr. Lourenço de Alb:r
querque. Peço aos nobres deput'ldos que d ·"i-
xem o orador continuar. O Sn.. L?Ul{ENÇO DE :o\LBUQUERQUE :-Te-

. ,... . . .. . -~ nh.o necêsstdade J.e -aprec1ar com toda n. fr~•n-
O ~n · Loun~NÇO DE Ar.BUQU~'·QU~.--:R~plt.o · queza :dguma:O; propo.,ições por· S. E:x:. enun

o no ore presrdente do conse ho H u-se collo- ciadas. Peço, poi~. ao nobre deputado que não 
cado entre dous .e~tr:m~s: de um lado os qu~ leve a mal a analyse a que vou proceder. 
que;.-em a emancrpaçto ms!antanP,a e complet~ , . . 

O SR. LoultE);Ç·J DE ALBUQUEI~QUE :-Nestas 
circumsta ncias; Sr. pr•:!iÚd1mtc, o quo d wc:-ia 
fazer o governo '1 Apoiar-se no centro da Ca-. 
mara ••• 

O S:t. P~ouA. FLEURY :-Apoiado. 

O SR. Lou!1E:-;ço DE ALBUQUERQUE ••.. isto 
é! nos conservadores qne pensam que cumpr·~ 
ir n.lern ela lei de 28 de Setembro, o nos liberaes 
que, JU gan o OJe lneVltavc esb. reforma, não 
querem toàavia. ch0gar ao extremo a que 
ch~gou o honrado deputado por Pernambuco. 

Exroo :- Apo1a o. 
O Sn.. R.uiSBO).' A:- Eis ahi a questão. 

u a _ r rua 
(Jiuitos apoiarl.os.) 

O SR. RATiSBONA:-E honra ao seu p:tiz. 
(~li u.itos apoit.1dos .) 

O SR. LounE~·ço DE Ar.nUQUERQUE:-0 
nobro depata :to ó homem de -antes quebrm· 
que loí·ccr ; ó hoje nest.t questão o que foi 
em 1871 (apoiados, na o apoiados c a1m-rtes), 
e assin-1 procede não p:1r teimosia ·ou obstina-
.~ . ':-' 

não possa ser compar·tilha ·la, co:::Jtudo, por 
ser' sincera, é muito re,;:peitavel.(...tpoiados.) 

Eu, Sr. presidente, si pudesse conseguir que 
a optmao pu H:a vo ta.sse ao esta o eru que se 
achava antes do dia 6 dn Junho do a.nno findo, 
continuaria ao lado do nobre d(~putado , 

O SR . JoAQUD! NABUCo:-Querem a indemni- pol"que entendo, o nisto dirirjo compleL:uuento 
zaç~rb, como sompr•: quiz0ram; foi um liberal do honrado Sr. presidcn te do conselho, que 
q~e~n teve :• ini~i.ati n do fundo dG c::1ancip:t-l g:and~ responsabilid:1.de as~~mi~ aq uelle mi
•:ao. Quanto~ mrm, declaro que trnnSlJO. (Ila nrster10 ag'ltanclo em o~casrao tao p:->uco fa
ow;·n ,· rrpn;·te{.) voravel uma quesLi:l>J de tamanho 'alcance. 

O Sn.. Lourm:-;ço DE ALDüQUERQGE : _ 0 (Apoiados, ntio apo iados c ctpartcs.) . 
nobr . ..: d~putado transif"C, porque não tem E' e~acto, ~enhor~s, que a pr~paganda. vmh~ 
b:t::;tantes voto; para fazer passar um projecto de ?la~s longe (apo,ado:;), mas e C•Jrtc: que ~te 
seu; 0 nobre deputado transige, porque (é o cha ü ele Ju':ho .apr~ :;;cntava proporçoes murto 
ju;; tiça que lhe faço) r<~ conhece que a eman- modesta;;; e nao msp1rava cutdados, nem te
cipa~:Jo completa f! imm~Jdiata traria mais de -mores. (.·1pa,·:es .) 
uma gr<wc consequencia. (.'lpa;·tes .) Eu re- O governo, por·érn, apanhou a idéa e promo-
conheço que não ha situação mais sy;npa- veu-lhe a propagação com zelo inexcedíve l. 
thica d•i u9 a de S . . Ex. il oiados e /i 

apoiar/o do S1·. .laaqy.im Nabuco); sua grande p~triotismo. 
causa é a causa do Í11turo, e ·nunr:a:erran:i aquel-
le.~ que def:;ndom uma a.spirilç:Io que não póde O · Sn. LouRENÇO DE Ar.BUQUERQUE :-Por 
deixa r d·~ ser um dia vícloriosa. is;o, quando tive d~~[l_l_"~[~ir algumas .P~ia.v~as 

o Sa. JoAQüÜ.I NAnuco:- Para honra de no dia em quJ se :r.pre·:;entou o novo mmrster10, 
todos nó ~ . dissn.: si o projecto sobre o elemento servil for 

convertido em l·~i e não causar perturbações, 
O Sn. LounExço DE ALBÚQUERQUE:- Mas grande honra. caberá ao mini<;terio (j de Junho 

estou cr~rt0, Sr. pre, idenLe, de qu~ no dia (r.tp :liaclos); si, porém, os resultados fol'~Ill .os 
em que o hon:-ado d('lputado tivesse a re- 1 que annuucia o bon1·ado deput.tdo pelo it" dls
sponsabilidade do poder; nm que lhe fosse i (.ricto do Ri.o do Jan~iro, a responsab.ilidade 
confiada a administração do paiz, S. Ex . I será. principalmente do Sr. conselheiro Dan-
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esta opinião tem gr;:nde alcance. O n."olJt'e de·p,1_: 
tado que:.- em ultima analyse que tcnh:uxlOs 
uma ;.;erie de governos de combate, que em.;.; 
preguem constantemente medidas de rigor e 
compressito contra os que pleiteiam -a causa 
da emanei pação. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não quero 
medidas de repressão, b:1sta o respeito á lei. 

O SR. LouR1~~ço. DI~ Ar.n_uQuEnQUE :- Mas 
> • s a 

prop~ganda ha de ir pot· diante e S. Ex. roesmo 
não Ih·~ ~ intcce:;;-,ivel, p_?t'qlle já us;~ d·~ 1in-

a ouvir:.lhe. 
O nobre deputado jã diz que a escravidão 

não dc,·e ir ao seculo XX. c r1uando~ no ul-
w:o anno lo secu o ac ·na , se ven casse 

que não 0stavam llbertos todos os escravos pela 
generosid:Lde parliculat•, pela morto e pelo fun
do de emancipação. S. Ex. não duvidn.rb votar 
uma me lida exlraordinaria. · pars que não bou
ves~e rnai,;; o~cravos. 

O SR. ANDRADE FwuETRA: - Ncs-:e tempo 
bastar:i uma modi·.la ot·dinaria. 

O Sn. Lou:u::\ço DE ALBUQUERQUE:- S. Ex. 
·a. entcnd~ ue niio fica bt;m ao Brazil 1 ·~ • • 
cscravid:1o ao seculo XX, como si o primeiro 
dia •.!o aoculo futuro fo~se dinc rente do ultimo 
dia do s culo actual. 

R • ..: i:'iDRADE ;oLGUErru:- Não estou em 
div0rgcnd.-1. com a opinião snst<mta.lb em 1871. 
porque nós tod• s queri·.1mr.s, de accôrdo com a 
commi~são franceza o com a opinião do ).Jar
q 11ez de O linda, m.cdida.s preparatorias p:1ra 
exting-uit• a escravi l:io, não lentamente, mas 
doiinitimmento, quando fosso occasião. 

O Sn. Loum~:s-ço DE ALBUQUERQUE:- ilfan
tcnho o quo d1sse, com a explicaçã~ :: do aparte 
do nol.J1'r) depntado. S. Ex. sustr. n • .:. agora a 
mesma opinião que tinha. ha um anno. sem· 
atlendet• a que neste intervallo se dera m factos 
que para o legisiador não podem passar desper
cebidos. Ho,h é impossíve l organizar-se um 
minis t:erio liberal ou conservador quo não s e 
occ u pe priucip:~lmente rle;.;ta. q u;~stão. Disto 
estou c 1 n · (l i mi nha. convic ~ão a 
tal resreitn niio fosse inabalavel, estaria ainda, 
repito, ao lado do nobre deputado. 

!Sr. presidente, neste assumpto o que deter
mina o rne•1 voto •.. 

O Srt . JoAQUDr NAnuco di um aparte. 
O Sn. LouRE:\'Ço DE ALBUQUERQUE 

ó o interosse do p:üz. Condemno hoj':l a es
cravidão como a condemno desdG mui tos annos. 

Não h a bt·azilciro tão obscurantista e igno
rante que sustente a l.;gitimidadc dessa insti
tuição ... 

O Sn.. Jo:to PE::-~"IDO:- Ning~ein sustentou 
nunca a legitimidade. · · 

. O Sn.. JOAQUDi NA suco : -E' a cou!ia maüs 
llldifferente para o escl'avo, que o senhor sus
tente ou não a legitimidade, desde qne o 

neste a.ssun~p to:. Aq~elles que. hojr:l tr~balh'lm 
pela emanc1paçao vlet·am mu1to (~epoi-; da
quelles outros que aboliram o tr2fico e dos 
que vot::tt·am a lei de 28 tle Setembro ; e de 
certo todos :;stavam des :e e!ltào convencidos 
de que _esta questão não podia ficar pnndcnte 
por mUlt,)s a unos. n ~3sgraçadamente as cir
cmnstancias do paiz não pet·mittiram tpte ella 
;;;e t·esolves;;::l lltais cedo. 

• . n-
n:mç:~.s já ti yessem resolvido. 

O Sn.. Loun.E:s-ço n~ A!,IHIQUERQ~E:-0 nob:·e 
11'0 

nno ornittio meio algum parD. reconstituir 
o s~u ••xercito. S. Ex:. f:lllou a um scn~~-
m·~ nto muiro o:!eroso ,. · ; 
tão natural que sem elle n:To comprehend.o par
tido alg-um. O nobre deputado sustentou qn.:!, 
reLhando se o miuistel'io actuaJ, teremos s rJ m 
du\•ich um minisb;rio conserrador. Eis o.s pala
vras de S. Ex. : 

• Confessa. ao nobre presidente rio conselho 
e j :i. o declarou com ::~ mfio na consciencia-quc 
não pretr~ndc o poder; si pretendesse, ó q_ uando 
·.l0sejariá que S. Ex. se r c tirass0, pois set•i:t. .. _ . . :"' 

O SR. LouRE;o;ço DE ALllUQUEr..QUE:-Aind!t 
ma;s : o nobre deputado. com receio de quo sett 
p:·nsamcnto não fos,;;e l.wm compt•ch(\ndido de 
1odcs os seus amigos divergentes , foi ::lém, c 
disse : 

\< Si fosse emanei pador, trataria de pôr fór:t. 
o nobre pr0sidente do con-;elho. }'> . 

O SR. A:ion.-\DE FIGUEIRA:-Sim, porque en
t:i:o ia realiz:a!' a rcfor·ma; teria mais força para 
a razer, porq uo o nob1·e pro,;;idente do conselho 
esta reduúdo a 17 votos do :-::eu partido e eu 
teria. aq tli 5 :3 votos pelo me no;;:. 

O Sn. LounExço DE AtnUQUEr..QuE:-0 no
bre deput: do foi ainda além . . \ objAcção que 
actu·L :':Obrf} o esl?irito dr) alguns conservadores 

o · - · : . . ri par-
tido é ex:lCtamnnte a rJ11 0stão do el0m"nto ser
vil. Diz<~m elles:-receiamos que, organiz:mdo
se um ministerio conservador, os liberaes em 
opposição façam tal propagand·.1 que afi!l:nl se
jamos obrig ados a promover uma r rdorma ainda 
mais adianta da.. (Apartes.) 

O Iiobre deputado tr:Ltou de r!:'sponder a esta 
objr,cção e fel-o do modo muito habil, dizendo:~ 
-a propaganda se limitará ::i stricta legalidade,
ou transcendera. as suas raias ; no yn·imeiro 
c:1 so, será grande fortuna para o governo, 
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porque a cmanéipação se · f~tr:i sem o seu con- i O Sn .. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :' - O no~ 
curso; no segundo caso, proceJer,~mos como 1 bro deputado pelo Rio de .Janeiro entende que o 
por occasi:io das ravoluçlíes de 1\linas, S. Paulo j.honrado presideate do conselho não rõd~ insis-

. e Pernambuco. 1 ti r no p:-opo,:ito de resolver a questão, de~de 
O Srr. JoÍQUDI NABUCO:- Com esta perspe- que lh_? !":t~ta o apoio ~os cort·?~igion_arios, p01:-

ctiva. não sobem or ue li em dma não 5 'iue, dtv1d1do como esta o par tido ~1beral, so.-

da ha 1_i Jade com quo se hou,·e o_n?bre ~opu- de u1nu. c1u~stão politica, e~ compreh;~nde;i; 
tâdo. n_ao demoveu os seus corr,~hgwnMIOS do I a a.rg-umentaçãu do no!.>t·~ àeputado: m:1s quan
propo,;lt•) em que se achaYam. Eu contm·a com do s•:! trata de questão que não põde constituir 
isto me,. mo. . _ a bandeira de nenhutu P''rti,lo, quando ::;e trata 

1 
~ • :uuito tempo quo ~s cu·c~m~st:::nw1s me de que.stãOqtio é neútra, porque é socinl. ·que 

oongaram a 't:·av~\r _ rebço0s m::1.1s mruuas com não é part.ida:·ia, porqne é de todos os brazi
os membros do partl•lo ·~onservador ne"ta. casa. leiros (apoiados), não compJ·ehcndo que inco-

0 Srr. Jo.AQt.mr NABuco:-Caro nos custou. he-rencia haja no procedimento ·:!o honrado Sr. 

O ~"' L _ 1 D 1 1 prcsirlente do conselho ; ao contrario parece-
;:::-r... OURE!\ÇO m: :.I.LBüQGEllQ"GE :- CC aro I • , 

~ -. ~ ::-, • t.t p o, sao mui 
clii1~)rentes do CplC se nos ::ifigur:-lm ao longe. 

S·~mprc Pncoo.t:· ·~i (la p:1rt·'l do;; honr:~do" t!c
pu tado . .- moderal'iio espirito <>-o,·ern:un -
em •cnho do chég,~~em a accÓrdo a. respeito 
de~~-a questão_. que os p:•eoc~upa tanto como a 
nos outros libe:·a .. s _ ( .:lpoiculos. I 

no re eputa.( o por -ernambuco me obr1g:1. 
a ~: biir um p:1reuthesis para tomar em consi
denl.<:K'J o seu np:trte. 

S. Ex. disse:--caro no• cu~tou essa intimidade. 
D•.;ll·•. não me anepcudo, Sr. presidente. Por que 
essa · intimidade custou caro ao · partido li
bcr.,l '? 

Dr>sej•J que o noi:n·e deputado se e:s:plique de 
r:"lodo franco, pois a occ'.l sião é a mais oppor
tuna par·u. all•)g"l'l.L' minha defesa. 

O Sn .. 1o.\QUDI N.\I~uco: -Custou-nos o.lgu
ID<•S d;:purac:.0cs. (X i! o apoiados .) 

O SH . FJ:r.-:czo D -\:'\T . :- t• " 
in te i rc• cspirílo de j ustiç::. 

O Sn. LoURE:'\C:O DE ALBüQ"GEr..QüE: -Não 
deYo tom:1r tempo ·com est:t quest::io, que é de
I icaJa. 

com toda co~recção. (Apoiar! os e ;lilo apoiarl o . .:;.) 

O Su . JoAQüi~I RHmco : - Os conservado-- . . 
do o minis ter i ... (N110 opoiados .) Como não ~ O 
ministerio está. v i vendo de votos contra rios. 
Sern os Yotos dos nob r~s deputados, ond<> é c ue 
e e encontrar1::1. apow : s sen::dores lib~ t·:tes 
sustenta1":1m a.l ;~i de 28 de Setembro. was nunca 
hom·e armistício com -o ministerio Rio Branco; 
pelo contra.•·io . 

O Sn. PRESTDE::->TE : - Quem tem a palavra 
6 o Sr.- Lourou9o de AlbuqHerquc . 

O Sn.. LoUR"E::->ço DE ALBüQüEHQüE : -Espi
rito nimiamente político e perfeitamente edu
cado para as lides parlamentares, o nuure de

ado p::lo Rio de Janeiro tem uma g"l'ande 
vantag-em, é sempre coherente. ' 

Po1· que não deseja S. E:(. que com o apoio 
do :1rtido conservn.do1· se fac:: a. r 'l • 
porq110. e~time que a faça esse partido ·~Não, 
senhot·es : é po:·que não quer uenhumn re
forma. 

O nobre deputado lançou esta propo~iç?io : 
-estaes divididos ; logo. não podeis fazet• a re

Os I i.hcraes c1 ua disso nos :~.ccu:'am são, forma . 
além ele injustos, imprevideB.tes; t~'mpo ·vit·ú, ~bs pcrg-unlo eu : achn.r-se-<i nesta questão 
e Deus permitta que eu xne engane, d'~ con- menos uividi.d,, o partido conse:·yaJor ~ Pois o 
tr:lst:~rc ;n em verific:;l(:fto de poderes 0 no::.r;o nobre del_)ut~tdo t\ muitos de seus corr"li:.!-io
c,)rn o procedimento dos adver ... afios. (.1poi~- na.rios não l:ão exemplos vb•o,; d~ pl·ofundis
dos.) - ~in1a divis,1o q_ue 1avr::~. no seio àesse p:ll·t!do n 

NJo é est;l. umu. arma que se qucure com re~peito da (1uestão do ele1~1ento servil? 
t::l.n ta facilidade c:·:mo acaba de faz·~ l-o o nobt·c o SR. ANDRADE FtGmmu. : _ .Já. respondi a 
d0puta1o ; al~m d•! qne • u poderia repetir a. isto, previ a hypothcsc. 
opinião do;; nobres collegas desta bancadal os 
ouaes entendem que os :tmigos de S. Ex. con- O SR. Lnum;;~ço m~ ALBTJQUJ::RQUE : -Estou 
• . • · b~'m r o d! 1 • • • 

çõ ·.•s. (.:lpoiados .) como é, e é isto o r1ue até 
minue :i g-rand~ força que S. 

O Sn . R..,nsno::.·u : -Seria reta1i:tção. em noss:t política ... 
o Sr:. Lou:m:xr.o l)E ALBUQUERQUE: - Seria o F s· -. -·· Sn.. A~DRADJ~ JGUEIRA : - • 1 cu nao 

rGt~lia~ão esteril, que n~o póde produzir re- tivesse partitlo, não teria força alguma • 
. -.ult·1do. . · 

- O Sn. Loum.:xço DJ~ ALBUQUl~RQUJ·: ••• estou 
O Sn. . .loAQU' 1:\I N.\In:co :-Eu di~se de pa,;;sa- certo de que S. Ex., extremamente partida rio 

O' ··éru • . como ó, nuo quereria qu~ seu p.'l rtido subisse 
O Sr •. FEI.tcro nos S.\NTos:-Nôs :eramos re- \ ::~.manhã para fazer uma reforma que havia. d11 · 

conhecidos como j~sticr>iros na verificação de\ a.nniquilal-o.augmentand~ e ag-gravando a divi-
podet·es ; o Sr. i'emdo, eu e outros. - são:~ que acabo de rcferJr-:me. ·. . . 
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~Ias, Sr. pt·esidente, quem é que nesta ques
tão ô dissidente dó- partido conservador,? ·Será 
o honrado depu tndo 1)elo 11 o districto da pro
vincia do Hio de Janeiro·~ Se1·ão os seus co
religíonarios que muito critel'iosamc~nte apoiam 
o pro· Gdo do o-overno? Eis um onto ue c um-
pre ser 1quidado. 

O nobre deputado affil'ma que a província do 
Rio le J~neiro. assi~ <:omo tudo o paiz, não quer 

classes laboriosas a seguridade e confiança. 
de que fo1·am privadas pela politica aven
tureira do minis teria passa !o. ( A1Joiados e 
apa 1·tes.) 

Sr. presidente, não ficou ainda ahi o trabalho 
d ' . . l . 

de Janeiro. S. Ex. prccurou despertar os brios 
de seus correligio narios. 

0 . A-

O Srt. ANnru.nr:: F:GUEmA:- O q1le eu digo o SR. LOURENÇO DE ALuUQIJERQUE : _ Já 
ó ,_q.uo es:e_ projec:t.o, .?~n:o r:stá, _prejudic~_.n1uito rlíssr~ a v. E:s:. qu? não qu~ro de 010~0 alg-um 
o~ mteres::~es da proH,)Cla do R10 de Jan._tro. molestal-o; suas Intenções serão sempre por 

taes meios. 

O Sn.. Louru::'\ÇO DE ALBUQUEriQUJ~ :-Entre- ·mim respeitacl:ts. Mas, eis aqui as palavras do 
tanto, _ainda hoje no .JoJ·lwl elo Com1í1.ercio nobre deputado: 
Yêm publica las diver~af;: representações de la· · 
-.-radares muito n0taveis da província do Rio de 
Janeiro. 

project0 de; 12 de Maio. 
lJepois. nuto, Sr. presidento, que quasi todos 

os collen-as d•õ\ ele mtn üo de S. E:<:.. muitos· dos 
qu::l.i~.s 1·epresentam grandes familias d0 agri· 
cultor.?s que têru na lavoura empenhados todos 
os seus cabedttes, adaptam alvitro muito ditl'e
renle do de S. Ex ... 

O Sn .. ANDRADE FIGUErnA :-Cedem, transi
g"·~nl. 

O Su. Loun.ENÇO DE Ar.nt.iQUERQUE ••• e aju
da.m o governo a rcsoh·-~r quanto antes o p.ro
blemn. 

' t.,;"t ... 

t1 uminense, 
ao pc:llo. » 

s:: 
sou um pouco da. 1magem l Comparar seus com-
p~mheiros de deputação... · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não, a provin
cia do Rio de J~neiro; já me expliquei. 

O Sn.. LouRENÇO Dt: ALBUQuEr-QUE ••• a 
uma carueirada mansa. que se deixa. tosqucsr 
até ao pello, quando a · cavallaria rio-.:.:ra.n
dense se mosn·a no alto da cochilha a inti
mida!· O gO\'Gl'DO e a O.!Tancar-lhe conces.;;ões, e 

cer um con rase nao mUI o onroso 
Jos colllpr·clwnrlem m!'nos 
• . . d . ~ 'l 
mtCH!Sscs o seu p~rtwo ~ O Sr. A:'\OIUDE FrGvEIIU:-Eu faço parte 

· •. e- • 

1 

· , . ." · _ ê . ! a quiz injuriar :l 
ob1·igno a sa-r.rificar, jun:amf•nte com esses ningncm. Referi-me à provinc"ia do Rio de .Ja
intCI'C"s·•s, a. f·•rtnna de suas f:unilias, de seus neiL·o. 

amigo~, de sous óleitore.; ! o Sr.~ S. n!.-I.SCAUEXHAS:- Natm·almente elle 
Por· cer·to que nfio. Donde, pois, vem a di- f:1llou como pastor m"-l sa.ti:;;feito. 

\"Cirgcnci:• q~:· se nota entre ellcs e 0 hon:a~o O Sn. Loun.E:::-:ço DE ALisUQUErtQuE:- O nobre 
deptl L:a.do ~ I~ quo 0 h~nr-ndo d~pu}:tdo . ad\ 00:1. deputado não foi xuui to ]·usto· devia. lembrar·-se 
Um·t cnu,;a ,1u··-rPrm1tt·1-mn S. bx. dtzel-o- · ·. ' 

18
-

.. • · • ·. ' .- de ruo essa. co.l·nclr·ada. c :1. mesma que em· d. 
J!l .pertni!cc ;-ao . p~s~: 1 do: ,.e lSto mesmo ~~ n~ta ao l :do de S. Ex .• oppoz a ma i~ tenaz resistcnci:; 
qu.tn.lo :i. l~x. tn.ll.t. _os :tt:crmtos de sua. '~z ~em ao pr;~jecto ,

1
u(l se converteu na lei de 2S de 

u elo·tll encu~ dn tristeza, da Stl,uclade ·- S. E~· Se tem bl·o (apoiados mttito l
1
e;

11
J ••. 

vol ton-so pat•a o pa~sado e pa.rec0. na o mn1s ' 
attend<'r par:.1. os interesses do prcsent·.·, nem O s_n.. AN:nuDE. FIGUE!J:',A :~?li~s nã_? foi 
par=t os int· l'es~es do futuro. Os seus com- at:endtda, . fo1 ven_c1da ; ers a Justlficaçao da 
panheit•os · nest•) ponto não proce-lem com tntnha. que1xa. 
p:ll'tidarios~ mas como politicos Lrne são ; I o Sit. LouRENÇo DE ALBCQUERQUE . • • o 
bem comp1·ebendem que, cmqnant~ esta nobr"~ de:•utado devia attendcr a q ue es;;:a car

. que-stão w!o fór re:-:;ot\"ida~ o poder sera p:mt ! oeirada é a mesma q uc nos comi cios ele i toraes 
eHes um presente de greg-os. 1 t ,:.m d~~ fendido os direito: de seu tJ~rticlo com 

O Sn.. A:::-:nn.ADE Fwumru:-Sel-o-à em todo valent1a que a honra (rc{Jútados)... _ 

caso. O Sa . ANDRADE Fwuzrr..A :-Está-conforme 
O Sn.. JoA~UDI NAnuco :-Então é p:~ra subi- ao que cu disse. 

rem que est~o apoinndo ~ Fic::tmos sabendo o Sr... Loun.E:::-:ço DE ALBUQUERQUE •• ~ o 
" disto~ nobre deputado devia; fin~\lrnente. consi-

0 Srr. LounENÇO DE .ALBUQUERQUE:- Não derar r1ue essa. c•1rneira~a- 6 a me?n~a q_uc 
digo que seja este o moLiv-o· principal do pro- s~mpre tem fe_1t0 . opp~stçao a~s nn~lsler:os 
cedimento de SS. EEx,.~; elles reconhecem l hberaes da uctua.l sltuaçao. (AlJow.dos • m.tnto 
antes de tudo a necessidade de restitnir :is rbem.) 
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Senhores, . nossas circumstancias são tão 
exc·~pcionalmente graves, que esses illustt·e:; 
represe o tan tes,que combateram a reform:~. qua n
do proposta por seu partino, que têm imlmgna
do sempre a politic<t liberal, prestam agora a 
st mi i r· l · 

nobr.~ Visconde do Rio Branco. 
O SR. A~DRADE FIGrmmA:-V. Ex. não pre

ci"a dt:-f~ndel.' e;:sa. de mta ~ão ue não accus i. 
A sua def••sa não faz mais do que comprovar 
as rniuhas pala·.-ras, como p;·ovarei. 

O SR. v~un.E~ço DE ALBUQUERQUE ; -Não é 
parlamentar a posição d) homa..to presiélente 
do conselho, disse o nobre d~.putado. 

Se;JllO.res. p1rlamenlat· não seria es:;:a po~ição 
.!>i.. o .nobre presidente do con<:elho não tivesse 
maiúria l1ar:l goveru.ar. S. r:x. nã•) ped0 votos 
nem a correiigionat·ios, 110m a adversat·lo:;:, 

bem garantir á. Camara que o honrado Sr. pre
sidente do c~nselho não insistirá para. conti
nuar no governo apezar de derrotad•J. (~4.poia
do~; trocam-se m.uitos apa1·tes e o Sr. presi
dente ~eclarna atténção_.) 

alguma importancia. 
Já tive a frauquf'za. de dizer sem rodeios que 

tr:.nsi"'i e tr:~.nsin-i muito; n:no-uem nesta. casa. 
ez conces~ões ma.i:"Jre.:~ do quo eu; pois bem, 

estou di:> posto a não tt·ansigir mús, c, em meu 
nom3 e .o.o de muito:; amigos, declaro que, si o 
partido conserv~dor, subinJo · amanhã, nos 
trouxet· um prqjocto igual ao de i2 dr) Maio, 
ter·á nossos votos. (_.:poiwlo.-:: muito bem, 
muito be;n.) 

E si amanhã vier um novo rninisterio libe
ral trazer-nos, nito o mesmo projecto, porque 
neste caso com maior prazer lhe daríamos no,;so 
apmo, porem ou ro ma1s :lllanta o. esse ml
nistet·io não ter:i o auoio d<l. maioria de seu 
p:H~ido aqui rept·esent:;_do (11poitcdo_.~ e n(7o 

. ' mão ; e.st:i sempre prompto a 
Thicr.s. (Ha outros opc,i·tes .) 

como governar. (Apoiados, não aj)Oiar{os e apm·-
te.:-: .) Neste caso não re;;urgiri simplesm1'nte 
a anti o-a dissidencia a nova dissidcncia se rã 

não pede votos, portpli.~ não estão em jogo itl
tere-=ses seu;:, porque nuo estão em jogo inte
resse;; de ~ou p:1rtido, porque so trata de inte
resse;; nac ionaes. e estr~s d0vem merecer igu:il 
attenç·ã•1 de con;.;crvador·es e liberaes. (Apoia· 
dos.) 

Não conheço, Sr. rn·e:;idente, vosição mais 
correct:J. (ap ·iados). nem m.Li:5 digna de quem 
o c cu ;;1a o poder. (Apoiados.) 

muito ma:s nume1·osa, estou autoriz:tdo a 
dizel-o. 
Cumpre~ ~enhores, que todos sejamos fr.ancos._ 

Por que t1·ansigi eu'? Pará que o paiz não conti
ntlnsse no w•tado Je agitação c perturbaç~o em 
que se ach:wa; tra.usi~i porque ent~ndi tambem 
que era nece,snio s:ttisf:l.z·:r a aspiraçõf!i> legi
timas. Eis :thi por~1ue transig·i. E por• qno l'azão 
aquelle:; que se mostravam tão empenhtldos 
pcb causa dos e .~cm vos~ a uelles c ue se con-

~ sttlutram os apoH.•_Jls a. culancipação, ogo que 
ccdr• mos, ~e fora.m colloc~r á distancia em que 
os não r;udesscmos alcan(;at·? Onde a boa. ró ~ 

.. . ' 
não ~·on ta com o apoio dos conserradores p:u·a 
o sen ministerin rápoirtt:lri Si ; mas. apres•>ntan
do um pi'Ojccto de accôrdo com n opinião da 
maioria da Camara, t0m o direito do csper:tt' 
que por amor .te inter<~ <;!' ·s de pal"tido não se 
sacrifiqlle uma i léa t:1o importante como esta. 
\.·1poi. :·f!:· .... ) S . E:s:. honra ao;; conserv:1 dore<; 
julga.ndo-cs i.nr:a p<l t.cs de anteporem a inte
r~sses nacion:v•s com···ni·~n.~ia;;; pattid:1rias. 
(Ap•iÍar(•.J$ .) 

Eis ::thi pOl'fJ"'~ não pede votos~ nem os pe
dirá. (:\poirrdos e OJl" ;·te.;;.) 

Sr. !•residente, no riia em rFt·~ o pr.)jccto de 
12 de M:lio fot· convertido em lei, o~ nobres 
deput· do;;; pelo 5··· di-.l.ricto dn Pemambuco e 
11" do Rio dr: .Janeiro veriío ccrr:1rern-se as fi-

' 
gabinete 6 de .i\laio (apoiarh~J, porque já não 
se trat::trá de uma idéa. commu m; Lrab r-s··-:i 
talvez de :tlgnma reforma prop1·iamente política 
ou (quen1 sab ~ ) de inLet·esses pouco momento
so-;. (A .. poiarla .~.) 

O Sn. LAcEnDA \VEr.~ECK :- N:io podemo.;; 
r.;nunc!ar n ossa auton?mia. poli tica. 

O SR. LouaE~ço D}; ALBUQUERQUJ-: :-E si nes
sa occasião os lil.ieraes que hoje i'e dizem ,.fi
verg· ·n~r>s do minist~rio, p•:Jr causa d:l questão 
ào elemento sen·il, não o apoiare1n, posso tam-

. . . ' . . . 
sacrific.•r a causa J::t libct·dade a um mero co.
pricho ~ (ApoiadJs.) 

O Sr.. JoM~uDr N:umco:- Sep:t:·~m o pro· 
jecto e nô,; Yotarr~mo~ . Votem a liuerdadc úos 
esct·avos de 60 annüs . 

O S!t. LouRE:-iÇO DF. Ar.Bü QUEnQt:l'~:- O 
nobre deputado pela provincia. de ~l i n:l.s, ex
m:nistro da gur~rra e quo mo ('Sl<i otlvindo, 
l[uando discutiu este projccLo pt·oferiu as se
guintes palanas, para as t ttl:V:H chan10 a all~?n
çào dos meus collegas. Dis:S•) $. E:s:. : 

« O r1ue nn.ufi·agr.li.t não foi o projccto de 15 
de .Tulho, não foi a politic'a do gabineto:! 6 de 
Junho (1ue foi condemnada na Cnmara: sirnples
meutc ·retil·aram-se 0s;;e.s bomen;:, ~Eub~titui
r, p " • "' (t' i r , o.~ ~ 1 a... ,j , i 
esta de pé em tod::J.s as Sll3.'l partes, impondo-se 
aos meticulosos, aos •tu~ têm escruptüos como 
altentado HO direito de propri··dade, e oíf~re
ccndo·sc àquelles que tGn~ idcas adian&arJag 
como ganmlia pam os princípios abolicionis
tas. » 

Pergunto: r1uem ~ o meticuloso '1 somos nõs 
Qll 1! S. Ex., que confessa que o projecto 15 
de Julho está em pé 1 ···· 

O Sn.. C.\~oroo DE OLn'EiaA;- Est:L Só não 
dou o imposto. 
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O Sn.. FELICIO DOS SANTos:- Mas pediu-o~ 
0 Sa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Res

ponde-me· em aparte o nobre deputaào com uma 
ingenuidade que se adapta bem~ ao seu talento 
~ão fecu::lio em expedien:tes_-« quero o pro-

" . ,.. ... 

Sr. yresidente, outro qualquer deputado que 
não· tl\•esse feito parte da ultima organiza
ção ministerial poderia usar de:;sa lingua-
b m. . . üpo·w,~. os 

O SR. CANDIDo DE Or.Iv:e:m.A:- Pois eu hei 
de usar della e mostrar que sou cob.'3rente. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:- F;t z opposiç::to 
ao s2u proprio pr~jec:to. 

O SR. LOURENÇO D.E ALBUQUERQUE ••• nunca, 
porém, o nobre deputado,_ que fez parte do mi• 
nisterio 6 de Junho, o qual perlia, não 5 ofo de 
addicionaes sobr·e todas as fontes de rcc~ita, 

•). 

O Sn.. CANDIDO DE OLIVEIRA:- E· exacto. 

R. OAo ENmo:- e 1am 6 o 0 para de
molir. e hoje ped'3m-se 5 °/0 para edificar, e 
não os querem dar. 

O Sn. Louru:::-;ço D.E ALnUQU.En.Qi:JE : .. -Este 
pro;;edirocnto ó incoherente, só pócle ser 
inspirado-··peb. p:l.ixão, c deve set· levado ao 
con!ieci:ncnto, nüo só da provincin. de Minas, 
como tambem do paiz. E. verda.de, Sr. presi
dente, qu'.! est:ls evoluções da parte do nobre 
de utado não constituem novidade. L~mbra-:u 
que h a pottCO tempo, ha um um ou dous annos, 
ninguen.1 et·a t:1o escravocrata nesta Cl•rna.ra 
como S. E:s: . 

a.dian_ta~o do que o outro. Veja V. Ex:. quanto 
trans1g1! · · ··· · ·. · · 

O Sa.·.: JoAQUI~1NABUCo :-Com os de CO annos 
V. Ex. não transigiu. 

e digo ::~o nobre deputado de que modo. Ne
nhum membro da antiga dissidencia liberal 
fez impo:;;ição, nem era capaz de tontal-a, ao 
no re pres1 en e o conse o ; nen um roem~ 
bro d:1 antig;~ diss1di?ncia liberal exigiu que os 
es~ravos de 60 annos fossem sujeitos a presta
ção de serviços dura!lte 3 annos, e, quando qui
zesscmos por fals:t vergonha guardar . coheren
cia, não reclamar:ramo~ essa ridícula iridemni
zação, pugnariamos pela p"!cuniaria, u·nica que 
se concilia com o direito de prop::-iedade. 

O Sn.. CANDIDO DE OLIVEIRA·- E foi objeJto 
dt moção. 

O nobre deputado pot· P~:H·nambuco ora. 
diz uma co::sa, ora diz outra; mostt·a que esta 
em tet·reno escorrçgadio. (Contiwua;n os 
apa;·tes .) 

A vot:>-ção elo projecto de 12 de :\Iaio ·a~signa
hrá o triutnpho alcanç1do pelo nobre ex-mi
nistro da gue1·ra e s '"! us collega:::, pol'que, si não 
fora o tra.bdbo elo ministerio 6 dI} J un h. o, elle 
não seri:t possi vel. 

O Sn. CANDtoo DE ÚLIYErn,\. : - Com cer
tel.a .. 

. to ,~H- CANOIDO D~: OLtn:mA:- Onde achou r o Sn.. LoUllE~ÇO DE ~\LnUQUEllQUE :-Para 
15 0 

• c1 ue, pois, crl'at·em-lbe ditlicultlades, quando de-
O Sn.· LotJR'E~ÇO n~ Ar.nr}llr:;mQtJ.E :- S. Ex. viam ao contrario o nobt·•~ r'x-ministro e seus 

horrol"isou-sc c.-,r.l n. emancip;•ç?io da pt'O\'Íncia co !legas :1 u:dlitlr o governo, prestar-lhe seu 
d? Arn:lzon·ts, o chego11 :1t~ ~ pedir pr,Jvldeu- valiosíssimo C?ncurso para .rtue o proj ·~cto fosse 
c1as ao governo n rcspClto de;;so f:1cto qu o coro toda brenda·lc converttdo em lei? 
q~alific:t~:t de . modo bastante n.s~er~ . , l\Ius O Sn. ZA~IA:- Quem tem dito alguma cousa 
nao ~ccu!'\o por Isto o. n.obre deputa ·O • u~a~o I é o Sr. Candido de Oliveira ; O!'! outt·os parece 
de dtzar que tr 1 ns1gt ; S. E:s:. transtgtn 1 que apoiam. · 
tambom. ; . 

Sr. presidente, a. trans•cção algumas 1 O Sn. LouRE~ço _n:~ ALBUQUERQUE: -:- Assi-
vezes póclc não ser legitima, c outra.;;; ser até gnaram o ~mbsLttuttvo. 
uma. inici ui~ade. Transigir á C liSta de int'3r~sses O nobt·e depu tado, que de coração sacrificaria 
alhetas, de mteres;;es sagr~dos como os d:1. ltbcr- sua posição política para diminuir o sotfri
dade,_ demora r por c~pr1chos pessoaes, uma m0nto do infeliz escravo, que quer collocar 
soluçao q~e ~·ae apro.v01tar a mllbares d? e~- , nosso p:uz a par daquelles qne se coasidet·:un 

• • • - ~ :'"O - • • • • • • • 

' ..... ... ' 

diante de qualquer sacrliicio, compa tível com a. 
O Sn. CA~Droo ·DE OLIVEIRA : -Isso é que hoDl't:~. e dig nid:1de, por que não quer apr~ssar, 

nenhum deputado tem o direito de pensar. con~ort·endo_ par elo que se com·erta em le1 este 
0 Sa. LoURE~Ço DE ALBUQUEI\QUE : _ Transi· proJ13c to, a liberdade dos ec;;cravos ? . 

gi, repito, porque tra tava-se desse interesse I ~SR. CANDIDO DIE. OL'VEI.R:\. : -Quer a hber-
s~gra.do. · • I taçao por acclamaçao ~ . . 

. O SR. JoAQUt:.\I NABUCO : - Mas em que ) O SR. LouRE!"ÇO DE. ALBUQUE~Q~E:- Não; 
tran-.igiu V. Ex.? · i,,mas o nobre deputado o obstruc·~lomst:l . 

O Sn . LounENÇD DE ALBUQUEnQU.E :-Em ! O SR. CA~omo DE ÜLIVEiltA:- Eu'? E' in
muitos pontos do projecto, que considero mais justiça. 
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O Sn. JoAqunr N.\Buco:- Obstrucc:ionista.s 
for!lm hoje os Sr;;. Siqueira, Carlos Peixoto e 
o~ttros. 

O Sn. ÜA):DIDO DE ÜLI\-EIRA:-0 nobre depu
tado e.~tá f:tzeado um t·oruance. 

zcra ser vi~ti:ua..d:~ 11m t illus:io: mas os .fa.ctos 
qUI' OU-"Cl"\"0 COllfirma.m ::1. Crenva de ({U~ 0 a.Ctua} 
gabinete não pô !o contar com al,.,.uns dos wa.is 
e;,Lrenuo;; sustenta: ores o mnusteno pas~ado. 

E o noln·e deputado conf,3ssa que o actud 
projecto é pelo menos tão adiantado qu~mto o 
de 15 de .Julho. 

O Sn. CAXDIDO DE ÜL!VEIR.\. :.....:... Em algnmas 
partes é m:tís :diantado; mas o~ 5 oj0 é que 
eu não \-"oto e dn.re:i a t•aúio. 

O Sn. jOAQUDI ); ABuco :- E. mais lib·~l"al : 
dá m::.is .Jinheii'O. , 

FxGGEW.-\. :- Anarchisa e 

O S1~. LoURE~ço DE ALnUQUERQUE :- Não 
é nes,:e sentido. 

O ~R. A='DR.\DE FJt::.uEIRA :-E· mais-adian
tado. na olJr:t d:L desotganizaçiro. 

O Sn.. LounE='Ç~' DE ALBUQUERQuE :- E. tal
\'C'Z m~s~no po1· sei' mai-; a.di:l.ntado, que o 
nobre ex-miai~tro da guerra não lhe presta 
t do a oi . 

Q..,uer·~ Cl" ·..! r que os sentimentos conservadores 
de :s. I·.x .•. 

bendo quo os t ·•nho. 

O Sn. LoUJ:J~~ço nt~ ALuUQUERQUK ••. não 
lhe J~Cl'tnlttem vot.nr por um t'rojecto qtle, se
g-undo aflirtn I 0 UOUI'C depUtado pelo 11" dis
triCtO d:1 pro\·incia do Rio de .Janeiro, iria des
OI'ganizar o pait.. 

O S!,. CA:-wmo Dl~ OLin:nu:- Com ccrtez L 

dc:o::ot·ganizarb o p:tiz: com nqueHe phalans
terio. 

O Sn. Lour: t~):ÇO DE Ar.nuQUEl~QüE : - Occu
par-me-ei agol"a do zl} ~u·tigo, que t:mtas diveJ'
gencias tem motivado. 

O projt~cto, a par do fundo de ·emancipação 
c_re~do pela lei. de 28 de se:embro, e que c? n-

~ c' t'o • 

o respectivo regulamento, instituiu outro com 
a impOl'lancia d1} 5 vf0 addiciouaeà sobre todas 
as fontes de ret:eita, meuos a exportação. 

São tr ,~::. os destinos deste segundo fundo d~ 
emancipa.t;.ão. conver;;indo tocios par;L o mesmo 
fim : o primeiro ó pagai." os juro~ e amortização 
dos títulos de renda. de 5· oj,. que o governo tem 
do emittir· p ll'a. n. tr.Lnsformaç~o do tt·aba.lho 
esct·avo um trabalho livre nos estabdecimec.tos 
agrícolas ; o segundo é para o se1·viço da colo
nisação .•• 

O SR. AxDIU.DE FrGUEir:..\. : -Ha ata con
tradicção n?s termos-fundo de emancipação 
para colomsação. Fundo de emancipação ê 
para emancipar. 

O Sa. Loum>;xço DE ALBuQUERQuE • • • e 
o 3°, :finalmente :na <t emanei acà d "'-
cravos mais ,·elhos. 
. Dizem os qno combatem esta parte do· pl'o

,;ecto que, tran.sformados aq uellcs est;l.lleleci-
~ , n e o go-

Yerno, serão. V0t'dadeiros phabnsterios .... 
O Sr •. JoAQUDr NAnuco: -Uma nova con

stituição do novo <'stado do Gongo. 

O SR. LouR~~~ço DE .·\LsuQuEnQUE 
que o s~rviço das f:tzendas. depois de opl:\rada 
a mudanç:1 que pl'i!t;'no,, o governo l"ealÍí:ar, 
não é serviço lii'r·l, é serviço fot·çado; e o hon
r:,d·J depttta.do prüo Rio d) Janeiro ac1·escentou 

ue esb 'rte do m·o · P. • • .. _ 

que n:io h:L poJer hu~.uano qu'' consig.a. fix.al" 
o libct·to no logar e:n qu0 elle servtu co1n0 
e>:cmvo, onde trabalhou c soffreu nr~sta. cou-

iça . 

O Sr.. . .ToAQUI:II NAnuco:-S. Ex. desmo
ralisou este colonato. esta servidão dn g-leb:t. 

·· O Sn. LoüRExÇo DE ALBUQUJ::l~QUE:-Sr. pre
sidantc, quer,, fazer aos nohr •s deputados 
as maiores concessões po,si veis ; !!.dmi.tto quf;! 
com a sua meJida. o gO\·emo não obt0nha. a 
transformação do tr.tballlo. tal qual a ideiou. 

O SR. CAxDroo DE OLIVEIRA: - Cou1 certeza 
-nada obtem. Isto é nma utopia. 

O S1~ • • Jo.tQUDI NAauco:- E li se vai a parte 
mai;; bella do projecto .•• 

O Sn. AsonAoE FIGGEm.A : - Lã ::;o '\"ai 
ttuanto Mnrtha fiou .•. 

O Sn.. Loun.Exço DJ~ ALBUQü:F:r.QUF. :- Quero 
acredit:n•, Sr. presidente. quo realizando-se 
0SL~s fat:tos que o,;; nobre.:; depuLados~ '\'Cr,Jadei
t•as Cassa.nd·as. propbetisam. o projecto tenha 
pet·dido grande parte do seu mereci1u"nto. 
Mas o que acontecC'rá ? Supponhamos que os 
5 °],, addicionaes produzam :3. 000:0002;000. 

.O SR . C.umroo DE ÜLI>Eil'...\ : -Produzem 
mais. _ 

O SR. LouRENÇO _DE ALBUQUERQliE::-~omo 

destino do 2° funlo de emancipa<;ão, isto faci
litará o jogo da argum~ntação. . 

O Sn. A~DRADE FrGüElll.A.: -E' preciso de
duzir os artigos de venda que estão no 
Ol"çamr,nto. Não t'ód:') andar em quantia superior 
a 3.000:000.~000. 

0 _Sa. LOUI\.F.XÇO DE ALBü:·n:;ERQUJ~ -Eu to
mf!i a mestlla. base que V. Ex. tomou. 

Suppoaha.-se, Sr. pra;id c!nt~ •. que. nnm vez 
libertados, os escravos retit·em-s~. Os aboli
cionistas, porventura., ~ogita.m da rcorgani-
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za~~? do _tra~alho? Acaso o fi~_ que elles al- · Sen~o_:es, tem -muito. Não ê possivel que a; 
meJam nao e sómente a abollçao da escravi- escrav1dao tenha longa dura\ão ·em um .paiz 
dito.? . po•;o::~.do e rico,; a escravidão quasi sempre é 

Corüprehendo que a esta parte do projecto facto dos paizes despovoados e pobres. 
f~ça. objecçõe~ o honrad? deputado p~lo fio 0 SR. Jo'io PE!';IDO: _ Apoiado. 
à1stncto üoRw de Jane1ro; maa SS. EE:Is. · 

· O Sn. L 

O Sa. JoAQUDI RI..Duco dá um aparte. 
O Sn. LoURE~ço DE A:LBUQUERQUE : - S1·. 

.... , c • 

uão é impossivel, que .esta parte do projecto 
contenha t:Lntos e. tão patentes inconvenientes 
que nenhum agricultor se apresente _para uti
lii:'al"-se do meio que lhe dà o governo afim 
de operar a trausform!lção do trabalho. 

O que resultará deste facto~ A quantia desti
nada aos tituios de renda., ao pagame o. to dos 
juros desses titulas e á sua amortização ser8. 
applic:lda á lib::rtação dos escravos mais -velhos 

• lo. -:- • , , , .... 
que esb. pat·te do proje.cto incorra no desa
grado dos abolicionistas. ( .. ipoiados .} 

O Sn.. JoAQül)! NAnuco:-lsto não e:>tà no 
projecto ; este manda divilir o fundo em duas . . .. -

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Con!á
de!'arei ~gora, Sr. presidente, a parte âo se
gundo fundo d~ emancipação quase dcsLina. :10 

serviço da. cr,Ionização. 
O nobre deputado pelo Rio de Janeiro foi 

injusto quando disse que esta parte representa 
uma transa.cçfio com a deputação do Rio Grande 
do Sul. 

a Gsse ponto, 
postos. 

quanto á isenção 

não houve tal transacção. 

im-

O Sn.. Axon.,\.D:E: FrGcEmA :- ·o que eu disse 
6 que o governo ficava armado da faculdade de 
isent::>.r de impostOi;, e que não poderia d~i:mr 
de isent:tr o Rio Gra.nde, que j:i. tom um:L tarifa. 

• t esp:Jciat. 
O Sn.. Lot;m:;:\ço D~ Atnt;QUEnQUE :-Vou ler 

as pala. v r as d~ V. Ex. (L(;.) 
Vejo qu~ o nobr,1 deputado tem razão; pol'

tanto, nio proseguirei. 

O_Sn. A.xniU.DJ~ FIGUEIRA dà um aparte. 
0 SR. LOURE:\ÇO DE ALnUQUERQUE :-Acre

dite V. E~., Sr. prcsidenie, e eu o affirmo coro 
toda a sinceridade : assignei a emenda substi
tutiva ao art. zo sem ter noticia de ue trs.ns-
acção .alguma tivesse ha-vido entre a deputação 
do Rio Grande do Sul e o governo. 

O SR. Z.dü :-Não l1ouye transacção. 
ô Sn.. LouRE~ço DE ALBUQ.UEnQ.uE:- Esta 

emenda foi apresentnda, com o as:;entimento do 
govcrn:>, pela commissão,a qual Lambem proce
deu de accordo com os membros do partido con
servador~ que ac ':lit!lm a ideia contiuauó arti~o. 

Pet·gunton o honrado deputado pela p~ov1~-. 
eiu. do Rio do Ja.neiro : o quo tem a colo111saçao 
com a escravidão 1 

V. II.- (jQ 

a immigração, satisfazendo uma das necessi
dades mais urgentes do Brazil, onde se en
contram immensas regiões sem culturá. por 

aço.::, mu1 o concor1·ara para_ !~pen
sar o trabalho e3cravo, e, portanto, p3ra :1 
causa d:1 emancipação. . -· 

O Sn.. Jo.AQuur N.-\suco : - Por quantos 
annos? 

O SR.·LouRExço lE ALBUQUERQUE:-Assim 
não comprehendo que osta p:n·te do projecto 
mereça os ataques do abulieionismo. 

,Pergunta-me o nobre deputado por Pernam· 
• > 

Senhores, si a immigração fosse o uni co 
fuctor con~igna.do no -projecto para conseguir a 
emanei ação cabimento teria a r un a 
n.o re deputado ; ma:; nem siquer é _o_ prin
Cipal : o meio mais poderoso consiste· na de
preciação annual do valor do c:cravo (tpoia-. . -
. , - z ça , nas 
alforrias em virtude d:L lei de 28 de Setembro 
e nas alforrias pela generosidade dos parti-
culares. ; ' · 

O Sn. JoAQUI)f NAnuco:- E pela. morte . 
O Sn. LciurrE~ço DE ALnUQüEttQUE : - São 

estes 9s fa~tore~: ~fas, não ha. duvida. alguma 
que a 1mnngraçao mfiue para Isso, mormente 
na opinião daqt1el!cs que se collocam no ponto 
de vista da • - · 
dos), daquelles que não querem sóm~nte des
truir, mas tambem edificar. (~1poiados .) 

Não comprohcndo, portanto, como poss:~. ser 
a nca a es a par e o proJ~c o e e 
l\Ia.io. 

O nobre d0putado pelo Rio de Janeiro que, 
pens:tndo de modo diametralmente opposto á 
c.xLrema liber:~Jna qucstiio do ebm~nto servil, 
todn.vi:l. navega algumas vezes nas mesmas 
aguas, o r1ue ó natural, na. analyso miuda q11e 
fez do art. 2' chegou a descobrir contradição 
até no modo por que o nobre presidente do con
selho fa:t suas questões de ga.binote. 

Assim é que o núbrc deput:tdo disse : -o Sr. 
presid~nte <io c,·mselho faz questão J.e gabinete 
de nma disposição que cons~gra a alforria. 
mNJiante indemnização; e igualmente a faz de 
outra que estabelece-a p~r meio da depre..o 
dação gradu::tl do valor do escravo. 

voto. 

O Sn.. LounE~Ço DE ALBUQUERQUE :-Até . 
nisso o Sr. presidente do conselho é contradi .. 
ctol."io, diz o nobre deputado. Mas onde a. con· 
traclicçi!o. ~ · 

Si realmente contra:Hcção houvesse, seguir ... 
se-ia que a emaneip:1ção só se poderia oper3.r 
po1· um dcs dons meios ; mas si ella s~ 
póde operar tanto pela depreciação annual 
do va.lor do escravo, consignado na tabella; 
como pela ind'?mnir.ação, é cla~"O que este;; dous 
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.: · ""' ... - .t a· ~;... · /. po · dos) .. _" lt"vre, e·tel·mo,:;o qun.ndo me J·ult?o bem coÜo·.;, processos·- -nao sao con ra tcwr10s \a ta_ · "' - . ~ 
que,-pÓr;tàD.to, a questão de gabinete assent~da. cado. 
sobré amQÂs essas disposições não offerece t::m- E in uanf()- c;· ·-artido lilJ(mil não se unir e 

. ::. ·.·apresentar um programma definido, razoa.:.. · 
(A .. poiados .) · vel, não para· ter e::s:ecução em futuro remo-

A cont..-adicção é a.ppa.rent~. S •. Ei. ~~z um to; mas pratico · e de interesse . actual; 
d al v a.. á' i u·a. vts tr~s - ~:· · :o. ... , ~ , 

partido liberal, e nmguem df~SeJa mats a ~ua quem tem apoio de partido'. Pois bem, si, para 
união. Um partido desunido é _um partido ter e~se apoio, é necessario acompanhar cega
fraco, ou antes deixa de ser. part1do para ser mente não bandeiras mas f~rra s 

· , n , · . ·, . deiras (apoiados); si é preciso acompanhar 
nar e de qualquer _cou;;a .utll ... Po;s bem, cegamente o partido conservador, que não tem 
quero a ullião do partido, e_ ~1sso Ja dc1 provas idéas, ou o-partido libe1·al, qu'} só tem aspira-

cr . .. .õ s, n.ao - c ar a . ~:x. que nao en o 
feri. E' p.ecessario que por sua p:wtc o~ nobres- pal"tido · c co1locar-me-ei em _posi~ão que _me 
deputados avan.~em um pouco par:~. nos p:.1ra permitta. julgar com toda a 1sençao d',;) ammo 
que nos encontremos em tei"~r:no que de uns e os acontecimentos· politicos, sera os p i.:rigos 
outros seja digno. Não ha fehzmente entre os da a:mbição e a responsabilid,;dc do poder. 
membros da antiga dissidencia liberal e os da , . 
dissidéncia actuaL divergencia de id~as i por- (Júeito bem~ mtcito ·bem;· o Oí;aclo1· e (eZt ... 
tanto, esln separ3.ção só póle ser Justtôc.~da citado.) _ 
com resentimentos pessoaes ou ontras r:~.zoe-; A discussão íi~a adiarb. pela horà. 
que não devem pesar no animo de homens. ,Po-. . - . 
mal na posição que. tenho mantido n.:st::a. cas!l., 
que ~açoesta a.ppello. : .· ··· ~ 

Se1 que meu procedimento, ou antes m1-
:n a ISel;lção e ammo, ou, st qu:~erem, a co;a
. ~em co,rn que atrron~o preconca~9s, t_em Sldo 
motivo àe commentar1os que me sao ma1s ou me
nos · desfavoraveis. Não ti"a.to . de defender 
nlinha'pessoo, 'trato' de defenlcr minha posição. 

· Não me iacommod1. dizerem que sou conser
,,.ador assim como-não me incommo.la.ria dize-

. ' . . . -
rem que sou repubhcano, ou mesmo que nao 
tenha idéas politicas o me dei:~:o levar por 
cirr.umsta.ncias de momento, por interesses de 
occasião. _ 

EÍeiçfLo da me.:;a. 

Continuação da 2:1. discussão do nrt. 2o do pro .. 
jecto sobre o elemento serviL 

.., ~,. 

_A's 3 1/2 kotas da tarde 

2!1. discussão do· projecto n. 21 de 1885, orça
mento dn. dcspe.za do ~Iinisterio do Imperio para 
1885-1886 . 

2;). disc~ssão do ]Wojecto n. 18 de .:1885 sobl:'e 
um credito ~o Ministerio da Justiça. · · 

••• - ~- 1,.., .. 

DiscÚssão unic('l. das emendas do Senado (p-ro-
Nada disso me incommo3a ; ef.cla qual tem jecto n. ·20 de 1885), so1)l•n um crenito do cxcr-

o direito de apreciar O procedimento alheio. cicios findos M ~Iinisterio da Agricultura. 
O que, l)OI."ém, nso conseguir~o é desviar-me 

1 
uma linha siqucr de meu procedimento. Sou i Lcvanta-:;c a sc.ssão ás 5 horas. 

..~ .. -
' '10 ... 

... ~~- :-". 
;( .. ~· ... _-: · 

FL\1 DO ·SEGU?\DO YOL U:\m 
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